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1. AGERPRES 
din data de 08 Ianuarie 2019, ora 14:16 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/01/08/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--23737 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 

De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, 
luceafărul din ţara mioriţei 

 
 
 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunţe recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima jumătate 
a anului 2019. Spectacolul va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la Sala 
George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o 
parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de 
Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi 
selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii 
lui Mihai Eminescu.   
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  Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba 
română, dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în 
limbile europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
 
  Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de 
Emil Boroghină.  
 
 
  Recitalul este precedat de conferinţa Limba latină, prima instituţie a 
Europei, susţinută de conferenţiarul Radu Boroianu.  
 
 
  "Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, 
nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire 
globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, 
purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi 
ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele 
spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe 
secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de 
ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este 
clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare 
a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?" Radu Boroianu 
 
 
  Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi 
Cinematografică 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. Este preşedinte al Fundaţiei 
Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova, şi 
membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
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festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional 
Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre 
cele mai importante de acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la Craiova, din anul 
2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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2. News.ro 
din data de 08 Ianuarie 2019, ora 15:17 
https://www.news.ro/cultura-media/actorul-emil-boroghina-sustine-la-
nottara-un-recital-dedicat-exercitarii-de-catre-romania-a-presedintiei-
consiliului-ue-1922401708332019011518805342 
 

 
 
 

Actorul Emil Boroghină susţine la "Nottara" un recital dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE 

 
Recitalul extraordinar "De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei" al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala 
"George Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
  Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre 
epistolele din "Tristele şi Ponticele", trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius 
Naso la Roma de la Tomis, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin 
marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.  

  Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba 
română, dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în 
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limbile europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 

  Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional 
"Marin Sorescu", Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de 
Emil Boroghină. 

  Recitalul este precedat de conferinţa "Limba latină, prima instituţie a 
Europei", susţinută de conferenţiarul Radu Boroianu. 

  "Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, 
nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire 
globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, 
purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi 
ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele 
spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe 
secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de 
ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este 
clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare 
a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?”, a spus Radu Boroianu.  

  Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi 
Cinematografică 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. Este preşedinte al Fundaţiei 
Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional "Marin Sorescu", Craiova, 
şi membru al Senatului UNITER. 

  A fost director al Teatrului Naţional "Marin Sorescu", 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. 

  În 1994, Emil Boroghină a înfiinţat Festivalul Internaţional Shakespeare, 
ajuns la cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai 
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importante de acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, 
festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
Sursa: News.ro 
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3. DCNews.ro 
din data de 08 Ianuarie 2019, ora 19:42 
https://www.dcnews.ro/de-la-ovidiu-la-mihai-eminescu_631344.html 
 

 
 

De la Ovidiu la Mihai Eminescu 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunțe recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la 
Mihai Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină, 
dedicat exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în 
prima jumătate a anului 2019.  
 
Spectacolul va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la Sala George Constantin. 
Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din 
Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin 
marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe 
ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de 
circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona 
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centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul 
versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada interbelică). 

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin Sorescu, 
Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil Boroghină. 
Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, susținută 
de conferențiarul Radu Boroianu. 

Limba latină liantul unui spațiu european? 
  

„Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, nu pune 
deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală a limbilor 
neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare asumată şi 
instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi ante-fondatoare a Greciei 
antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale şi apoi politice continentului 
nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, 
nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi 
EURASIA. Trecutul a fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul 
unui spaţiu european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?” susține Radu 
Boroianu. 

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, susține un comunicat al Nottara. 

 
de: Flaviu Predescu 
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4. Bookhub.ro 
din data de 08 Ianuarie 2019, ora 19:42 
https://bookhub.ro/de-la-ovidiu-exilatul-de-la-pontul-euxin-la-mihai-
eminescu-luceafarul-din-tara-mioritei/ 
 

 
 
De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, 

luceafărul din țara mioriței 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima jumătate 
a anului 2019. Spectacolul va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la 
Sala George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la 
bază o parte dintre epistolele din  Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani 
de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi 
selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii 
lui Mihai Eminescu. 
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
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Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 

 

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de  Emil 
Boroghină.  
 
Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, 
susținută de conferențiarul Radu Boroianu. 
 
„Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, nu 
pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală 
a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare 
asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi ante-
fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale şi 
apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe secole, 
focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de ceea ce 
unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este clar. 
Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare a fi 
plecat de la premisa unitate, diversitate?” (Radu Boroianu) 
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil 
Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
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ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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5. Ziarul Metropolis 
din data de 09 Ianuarie 2019 

https://www.ziarulmetropolis.ro/emil-boroghina-de-la-ovidiu-la-
mihai-eminescu/ 
 

 
 

Emil Boroghină, de la Ovidiu la Mihai Eminescu 

 
  Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” susţinut de actorul Emil Boroghină, 
dedicat exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la Sala „George 
Constantin”.  
 
  Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre 
epistolele din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius 
Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia 
eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
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mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică).  
 
  Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național 
„Marin Sorescu”, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de 
Emil Boroghină. Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima 
instituție a Europei, susținută de conferențiarul Radu Boroianu. 
 
   „Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a 
Europei, nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de 
răspândire globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba 
latină, purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei 
creativităţi ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit 
frontierele spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, 
pentru multe secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, 
înşfăcat de ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a 
fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu 
european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?”, a declarat Radu 
Boroianu.  
 
  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 
Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova, și 
membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional 
Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre 
cele mai importante de acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 
2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti.  
 
 

de: Liliana Matei 
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6. Cuvântul Libertății 
din data de 11 Ianuarie 2019 
http://www.cvlpress.ro/11.01.2019/actorul-emil-boroghina-sustine-un-
recital-dedicat-exercitarii-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-
ue/ 
 

 
Actorul Emil Boroghină susţine un recital dedicat exercitării de către 

România a Preşedinţiei Consiliului UE 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala 
„George Constantin” a Teatrului Nottara. Spectacolul, cu regia semnată de 
Alina Hiristea și scenariul de Emil Boroghină, este o producţie a Teatrului 
Nottara şi Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Recitalul va fi 
precedat de conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută 
de Radu Boroianu. 
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Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. „Particularitatea acestui recital 
constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele 
scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, 
spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică)”, precizează organizatorii. 

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
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. Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare 
(Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi membru al Senatului 
UNITER. 

A fost director al Teatrului Naţional din 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 pe toate continentele lumii, 
printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, 
Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină a înfiinţat 
Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, considerat ca 
unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la 
Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 

 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” de la Teatrul Nottara va fi precedat de 
conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută de Radu 
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Boroianu. «Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a 
Europei, nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de 
răspândire globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba 
latină, purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei 
creativităţi ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit 
frontierele spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, 
pentru multe secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, 
înşfăcat de ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a 
fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu 
european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?», a spus Radu 
Boroianu. 

 
de: Magda Bratu 
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7. Jurnalul.antena3.ro 
din data de 11 Ianuarie 2019 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/incitante-premiere-teatrale-
796874.html 
 

 
 

Incitante premiere teatrale 

 
De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara 
mioriței 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima jumătate 
a anului 2019. Spectacolul va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la 
Sala George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la 
bază o parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani 
de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi 
selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii 
lui Mihai Eminescu.   
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Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mamă, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu din Craiova. 
 
Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil Boroghină.  
Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, 
susținută de conferențiarul Radu Boroianu.  
 
„Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, nu 
pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală 
a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare 
asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi ante-
fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale şi 
apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe secole, 
focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de ceea ce 
unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este clar. 
Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare a fi 
plecat de la premisa unitate, diversitate?”, afirmă Radu Boroianu. 
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a FestivalurilorShakespeare, Societar de Onoare al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil 
Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din 
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lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 

 
de:  Msgdalena Popa Buluc  
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8. Cotidianul 
din data de 11 Ianuarie 2019 
https://www.cotidianul.ro/incitante-premiere-teatrale-2/ 
 

 
 

 

Incitante premiere teatrale 

 
De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara 
mioriței 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima jumătate 
a anului 2019. Spectacolul va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19:30, la 
Sala George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la 
bază o parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani 
de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi 
selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii 
lui Mihai Eminescu.   
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Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mamă, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu din Craiova. 
 
Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil Boroghină.  
Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, 
susținută de conferențiarul Radu Boroianu.  
 
„Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, nu 
pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală 
a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare 
asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi ante-
fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale şi 
apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe secole, 
focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de ceea ce 
unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este clar. 
Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare a fi 
plecat de la premisa unitate, diversitate?”, afirmă Radu Boroianu. 
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a FestivalurilorShakespeare, Societar de Onoare al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil 
Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din 
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lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 

 
de:  Msgdalena Popa Buluc  
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9. Yorick.ro 
din data de 12 Ianuarie 2019 
https://yorick.ro/emil-boroghina-in-recital-de-ziua-culturii-nationale/ 
 

 
 

Emil Boroghină în recital de Ziua Culturii Naționale 
 

 

Pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, de la ora 19:30, la Sala „George 
Constantin” a Teatrului Nottara va avea loc recitalul extraordinar „De la Ovidiu, 
exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei”, 
susţinut de actorul Emil Boroghină, dedicat exercitării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului Europei în prima jumătate a anului 2019. 

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național „Marin 
Sorescu”, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină. 

Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
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Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia 
eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

Rrecital este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor 
vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, spaniolă, 
portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică). 

Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, 
susținută de conferențiarul Radu Boroianu. 

„Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a Europei, nu 
pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală 
a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare 
asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativităţi ante-
fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale şi 
apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, pentru multe secole, 
focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, înşfăcat de ceea ce 
unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost şi este clar. 
Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu european ce pare a fi 
plecat de la premisa unitate, diversitate?”, a declarat Radu Boroianu. 

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 Shakespeare 
(Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al 
Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, 
Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, 
Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a 
X-a ediţie, festival considerat unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
Sursa: yorick.ro 
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10. Ultimele-știri 

din data de 12 Ianuarie 2019 
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/actorul-emil-boroghina-sustine-
un-recital-dedicat-exercitarii-de-catre-romania-a-presedintiei-
consiliului-ue/4901940 
 

 
 
 

Actorul Emil Boroghină susţine un recital dedicat exercitării de către 
România a Preşedinţiei Consiliului UE 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala 
„George Constantin” a Teatrului Nottara. Spectacolul, cu regia semnată de 
Alina Hiristea și scenariul de Emil Boroghină, este o producţie a Teatrului 
Nottara şi Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Recitalul va fi 
precedat de conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută 
de Radu Boroianu. 
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Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. „Particularitatea acestui recital 
constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele 
scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, 
spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică)”, precizează organizatorii. 

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
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. Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare 
(Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi membru al Senatului 
UNITER. 

A fost director al Teatrului Naţional din 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 pe toate continentele lumii, 
printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, 
Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină a înfiinţat 
Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, considerat ca 
unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la 
Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 

 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” de la Teatrul Nottara va fi precedat de 
conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută de Radu 
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Boroianu. «Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a 
Europei, nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de 
răspândire globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba 
latină, purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei 
creativităţi ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit 
frontierele spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, 
pentru multe secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, 
înşfăcat de ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a 
fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu 
european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?», a spus Radu 
Boroianu. 

 
 
 

Sursa: Cuvântul Libertății 
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11. Cuvântul Libertății 
din data de 14 Ianuarie 2019 
http://www.cvlpress.ro/14.01.2019/actorul-emil-boroghina-sustine-un-
recital-dedicat-exercitarii-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-
ue/ 
 

 
 

Actorul Emil Boroghină susţine un recital dedicat exercitării 
de către România a Preşedinţiei Consiliului UE 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, va avea loc pe 15 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala 
„George Constantin” a Teatrului Nottara. Spectacolul, cu regia semnată de 
Alina Hiristea și scenariul de Emil Boroghină, este o producţie a Teatrului 
Nottara şi Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Recitalul va fi 
precedat de conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută 
de Radu Boroianu. 
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Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. „Particularitatea acestui recital 
constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele 
scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, 
spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică)”, precizează organizatorii. 

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
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. Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare 
(Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi membru al Senatului 
UNITER. 

A fost director al Teatrului Naţional din 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 pe toate continentele lumii, 
printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, 
Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină a înfiinţat 
Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, considerat ca 
unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la 
Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

*** 

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” de la Teatrul Nottara va fi precedat de 
conferinţa „Limba latină, prima instituţie a Europei”, susţinută de Radu 
Boroianu. «Proiectul ce vi-l propun, şi anume Limba latină, prima instituţie a 
Europei, nu pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de 
răspândire globală a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba 
latină, purtătoare asumată şi instrument remarcabil de difuzare a multiplei 
creativităţi ante-fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit 
frontierele spirituale şi apoi politice continentului nostru şi l-au făcut să devină, 
pentru multe secole, focarul de inteligenţă al lumii întregi, nelăsând să fie înghiţit, 
înşfăcat de ceea ce unii lideri politici trufaşi numesc astăzi EURASIA. Trecutul a 
fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spaţiu 
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european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?», a spus Radu 
Boroianu. 

 
 
 

de: Magda Bratu 
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12. Curierul Național  
din data de 14 Ianuarie 2019 
https://www.curierulnational.ro/calendar-81/ 
 

 
Calendar 
 
Mâine 
La Teatrul Nottara – Sala George Constantin, Bucureşti, de la ora 19.30, 
spectacolul ”De la Ovidiu la Mihai Eminescu”. Distribuţie: Emil Boroghină. 
Regia: Alina Hiristea.  

 
 
 
 
 
 

Sursa: Curierul Național 
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13. RADOR 
din data de 14 Ianuarie 2019 
http://www.rador.ro/2019/01/14/previziunile-saptamanii-14-20-
ianuarie-2019/ 
 

 
 

Previziunile săptămânii 14 – 20 ianuarie 2019 

 
Luni, 14 ianuarie 
 
* Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” susţinut de actorul Emil Boroghină, 
dedicat exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019 – ora 19:30, la Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 

 
 

de: Monica Ion 
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14. 3minute.net 
din data de 13 Ianuarie 2019 
https://3minute.net/emil-boroghina/ 
 

 
 

Recital Emil Boroghina la Bucuresti: “De la Ovidiu la Mihai 
Eminescu” 

 
Cunoscutul actor Emil Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului 
Național Marin Sorescu din Craiova, va susține un recital poetic 
intitulat “De la Ovidiu la Eminescu”,  pe scena Teatrului Nottara 
 
Evenimentul va avea loc marti, 15 ianuarie 2019, pe scena Teatrului Nottara din 
capitala. Conform site-ului Teatrului Nottara, spectacolul “De la Ovidiu la Mihai 
Eminescu” este compus din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani, de Publius Ovidius Naso, la 
Roma, de la Tomis, (Constanţa noastră de astăzi) şi selecţiuni din poezia 
eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 
Scenariul aparține lui Emil Boroghină, regia-Alinei Hiristea.Spectacolul este 
supratitrat în latină, italiană, franceză, spaniolă, portugheză, engleză și germană.  

Emil Boroghina s-a născut pe 23 ianuarie 1940, în Corabia, judeţul Olt. Este 
absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, Facultatea 
de Teatru, Secţia „Actorie”, promoţia 1963. În 1985 a absolvit cursurile 
postuniversitate ale Facultății de Regie, din cadrul Institutului de Artă Teatrală şi 
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Cinematografică Bucureşti. 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 pe toate continentele lumii, 
printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, 
Singapore, Melbourne, New York, Montreal, Sao Paolo, Cairo, Paris, Londra, 
Belfast, Dublin, Glasgow, Lisabona, Barcelona, Amsterdam, Bruxelles, 
Luxemburg, Munchen, Viena, Roma, Atena, Istambul, Jerusalem, Stockholm, 
Copenhaga, Bergen, Gdansk şi altele. În acea perioadă Teatrul Naţional Craiova 
a fost distins cu douăsprezece premii internaţionale şi peste o sută de premii 
naţionale de creaţie, potrivit site-ului Teatrului Nottara.  
 

 
de: Cristina Cruceru 
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15. ActiveNews 
din data de 15 Ianuarie 2019 

https://www.activenews.ro/stiri/„De-la-Ovidiu-exilatul-de-la-
Pontul-Euxin-la-Mihai-Eminescu-luceafarul-din-tara-mioritei-.-
Actorul-Emil-Boroghina-in-recital-de-Ziua-Culturii-Nationale-
154209 
 

 
 
„De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, 
luceafărul din țara mioriței”. Actorul Emil Boroghină în recital de 
Ziua Culturii Naționale 
 
Pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, de la ora 19:30, la Sala „George 
Constantin” a Teatrului Nottara va avea loc recitalul extraordinar „De la Ovidiu, 
exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara mioriței”, 
susținut de actorul Emil Boroghină, dedicat exercitării de către România a 
Președinției Consiliului Europei în prima jumătate a anului 2019. 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național „Marin 
Sorescu”, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină. 
 
Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele și Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
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Roma de la Tomis, Constanța noastră de astăzi, și selecțiuni din poezia 
eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creației și vieții lui Mihai Eminescu. 
 
Rrecital este susținut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor 
vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulație: italiană, spaniolă, 
portugheză, franceză, engleză și germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât și ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică). 
 
Recitalul este precedat de conferința Limba latină, prima instituție a Europei, 
susținută de conferențiarul Radu Boroianu. 
 
„Proiectul ce vi-l propun, și anume Limba latină, prima instituție a Europei, nu 
pune deloc accentul lingvistic pe latinitate sau pe valoarea de răspândire globală 
a limbilor neolatine, ci pleacă de la constatarea simplă că limba latină, purtătoare 
asumată și instrument remarcabil de difuzare a multiplei creativități ante-
fondatoare a Greciei antice, a fost cea care în timp a oferit frontierele spirituale și 
apoi politice continentului nostru și l-au făcut să devină, pentru multe secole, 
focarul de inteligență al lumii întregi, nelăsând să fie înghițit, înșfăcat de ceea ce 
unii lideri politici trufași numesc astăzi EURASIA. Trecutul a fost și este clar. 
Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui spațiu european ce pare a fi 
plecat de la premisa unitate, diversitate?”, a declarat Radu Boroianu. 
 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică 
București, Facultatea de Teatru, Secția: Actorie, promoția 1963. Între 1963 și 
1988, a fost actor al Teatrului Național Craiova. Este fondator și director al 
Festivalului Internațional Shakespeare. Este președinte al Fundației Shakespeare 
(Craiova), vicepreședinte al Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, 
Societar de Onoare al Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova, și membru al 
Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova, 
între 1988 și 2000, perioadă în care Naționalul craiovean a devenit unul dintre 
cele mai apreciate teatre din Europa Centrală și de Răsărit, izbutind în decurs de 
zece ani un număr record de participări – 97 – la mari festivaluri internaționale, 
de pe toate continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, 
Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, 
Emil Boroghină fondează Festivalul Internațional Shakespeare, ajuns la cea de a 
X-a ediție, festival considerat unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Inițial, desfășurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât și în București. 
 

de: Ștefania Brândușă 
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16. Cuvântul Libertății 
din data de 15 Ianuarie 2019 

http://www.cvlpress.ro/15.01.2019/ziua-culturii-nationale-
recitaluri-de-poezie-concerte-expozitii-si-proiectii-de-filme-la-
craiova/ 
 

 
 

Ziua Culturii Naţionale: Recitaluri de poezie, concerte, 
expoziţii şi proiecţii de filme, la Craiova 

 

Recital poetic al actorului Emil Boroghină  

Recitalul extraordinar „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei” al actorului Emil Boroghină, dedicat 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, ca şi Zilei Culturii Naţionale, are loc astăzi, ora 19.30, 
la Teatrul Nottara din Bucureşti (Sala „George Constantin”). Spectacolul, cu 
regia semnată de Alina Hiristea şi scenariul de Emil Boroghină, este o 
producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova. Recitalul va fi precedat de conferinţa „Limba latină, prima instituţie 
a Europei”, susţinută de Radu Boroianu.  
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Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte din epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. „Particularitatea acestui recital 
constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal textele 
scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, 
spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra 
recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor 
originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme 
eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada 
interbelică)”, precizează organizatorii. 

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
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. Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare din Craiova, 
vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de 
Onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi membru al Senatului UNITER. 

A fost director al Naţionalului craiovean, între 1988 şi 2000, perioadă în care 
acesta 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 pe toate continentele lumii, printre care cele de la 
Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. 
În 1994, Emil Boroghină a înfiinţat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, considerat ca unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Iniţial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
 
 

de: Magda Bratu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

17. Radio România București Fm 
din data de 15 Ianuarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/01/15/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-15-ianuarie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 15 ianuarie 

19:30 
”De la Ovidiu la Mihai Eminescu”, recital al actorului Emil Boroghină, Societar 
de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, spectacol în regia Alinei Hiristea, la 
Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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18. Ziarul Lumina 
din data de 17 Ianuarie 2019 
http://ziarullumina.ro/de-la-ovidiu-la-eminescu-si-despre-crestinism-
ca-baza-a-europei-140706.html 
 

 
 

De la Ovidiu la Eminescu și despre creștinism ca bază a Europei 
  
Un recital poetic extraordinar, cu titlul „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, 
la Mihai Eminescu, luceafărul din Țara Mioriţei”, a fost susţinut la Teatrul Nottara 
din București de actorul Emil Boroghină, în 15 ianuarie, de Ziua Culturii 
Naționale. Actul artistic a fost precedat de conferința „Limba latină, prima 
instituție a Europei”, pe care a susținut-o omul de cultură Radu Boroianu, ambele 
acte culturale bucurându-se de participarea unui public numeros și entuziast. 
 
Emil Boroghină a reușit să transmită puternica emoție și gândurile pline de 
tristețea exilului din versurile lui Publius Ovidius Naso, care le-a presărat și cu 
informații interesante despre geți, sciți și sarmați. Actorul a recitat cu firesc și 
autenticitate fragmente din epistolele cuprinse în „Tristele şi Ponticele”, trimise 
la Roma, acum 2.000 de ani, de poetul exilat la Tomis, Constanţa noastră de astăzi. 
După această primă parte a recitalului, a urmat călătoria fascinantă prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu, omagiat astfel în ziua nașterii sale. 
Recitalul a fost susţinut în limba română, iar pe un ecran în fundal poemele au 
fost proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, spaniolă, 
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portugheză, franceză, engleză şi germană, dar și în limba latină, atât în cazul 
versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu. Spectacolul a fost o 
coproducție a Teatrului Nottara din București și a Teatrului Național „Marin 
Sorescu” din Craiova, în regia Alinei Hiristea, după o concepție a scenariului de 
Emil Boroghină.  
 
Dedicată exercitării de către România a Președinției Consiliului Europei în prima 
jumătate a anului 2019, conferința ce a precedat recitalul a reamintit faptul că 
fondatorii construcției europene aveau la bază valorile comune ale creștinismului. 
„Trecutul a fost şi este clar. Poate fi, însă, limba latină în continuare liantul unui 
spaţiu european ce pare a fi plecat de la premisa unitate, diversitate?”, se întreba 
în cadrul conferinței Radu Boroianu. „Am ales să nu vorbesc în mod fățiș despre 
creștinism, dar nu dintr-o prudență corect politică excesivă, ci în spiritul părinților 
fondatori ai Uniunii – des citați și din ce în ce mai puțin citiți! – care au conceput, 
la vremea lor, un discurs despre înalta spiritualitate ce desenase pentru început 
frontierele unice ale noului continent. Și nu o ascund, și din proasta experiență ce 
a însoțit corecta luare de poziție a fostului președinte Valery Girscard d’Estaing, 
îndepărtată grosolan în timpul tranzacționării unei «constituții» comune, proiect 
ce a eșuat, transformându-se, totuși, în Tratatul de la Lisabona”, a mai spus de la 
tribună conferențiarul.  
 
Publicul, care a umplut la refuz Sala „George Constantin” a Teatrului Nottara, a 
răsplătit cu lungi aplauze atât ideile transmise de conferențiar, cât și recitalul 
cunoscutului actor de la Craiova, îmbucurător fiind faptul că au fost prezenți mulți 
tineri în sală. 
 
 

de: Denisa Șontică 
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19. MagnaNews 
din data de 16 Ianuarie 2019 

https://magnanews.ro/2019/01/poetii-nu-mor-niciodata/ 
 

 
 

Poeții nu mor niciodată… 
 
„De la Ovidiu, exilatul de la Podul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din 
ţara mioriţei” este titlul recitalului extraordinar pe care l-a susţinut actorul Emil 
Boroghină, în ziua de 15 ianuarie 2019 la sediul teatrului C.I Nottara din 
Bucureşti. Recital cu dedicaţie pentru  România care va exercita Preşedinţia 
Consiliului Europei în această primă jumătate a anului 2019. 

Nu era un motto mai potrivit, pentru acest eveniment de înaltă ţinută, decât 
aprecierea poetului Tudor Arghezi : „Ovidiu este marele nostru strămoş de limbă, 
de scriere şi de sânge…poet al nostru ca şi Eminescu”. 

Seara omagială a început cu prezentarea  pe care inițiatorul Radu Boroianu, fostul 
Preşedinte al Institutului Cultural Român, a făcut-o Proiectului de Diplomaţie 
Culturală „ Limba latină, prima instituţie a Europei”, în fapt, o îndrăzneaţă 
abordare a ideii de europenism, făcută în acest moment istoric în care ne domină 
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dar ne şi „hărţuiesc” fenomele globale care ne obligă, oarecum, să aducem „în 
prim plan redefinirea atitudinii cosmopolite ca forţă modelatoare şi, alături de 
latinitate, ca liant coeziv european”.Un discurs de ţinută, rostit cu tonalităţi 
academice,  a reamintit spectatorilor că 80 %din terminologia primei pagini din 
Word este de origine latină iar demonstraţia, solid argumentată, se continuă pentru 
că, definită cu exactitate „ cultura europeană este constitutivă lumii întregi”! 
Amfitrionul evenimentului, Radu Boroianu şi-a dozat cu atenţie şi textul şi 
apariţia scenică (şi-a început cariera şi s-a impus în lumea artei ca un talentat om 
de teatru) şi, după ce a mulţumit academicienilor Ioan Aurel Pop şi Mircea Martin 
dar şi prof. univ. Dan Dungaciu  pentru sfaturile  primite în realizarea proiectului, 
a dat cuvântul  recitatorului. 

 

Decor ? Un con de lumină şi un ecran pe care Ciprian Duică a pus traducerile 
simultane ale textelor rostite în română pe scenă, în limbile europene de circulație, 
dar și în limba latină. Imaginile sunt editate de Marius Perțe și Ciprian Duică, cu 
sprijinul artiștilor vizuali Șerban Savu și Iulia Pană  Distribuţia ? Emil 
Boroghină. One-man-show. Actorul a venit, siluetă decupată parcă dintr-un vis 
şi a recitat cu o maiestrie inegalabilă, timp de aproape două ore şi din 
Ovidiu, Tristele şi Ponticele şi multe din versurile eminesciene, trecând  prin 
capodopera Luceafărul, încheind regalul de poezie cu versurile poetului Marin 
Sorescu „Trebuiau să poarte un nume”. Firească alegere a scenaristului pentru 
că, actorul Emil Boroghină este Societar de Onoare al teatrului Naţional Marin 
Sorescu din Craiova. Vers după vers, actorul ne prinde în plasa epistolelor care 
recompun pentru noi o întreagă lume! E lumea strămoşilor noştri, cei nemuriţi de 
poetul Vasile Alecsandri: „Latina gintă e regină /In ale lumii ginte mari”. 
Tensiunea creşte, aerul vibrează de forţa din vocea actorului care se joacă cu 
gândurile noastre, aruncându-ne în hăuri nebănuite, în această „geografie barbară” 
care era Dacia pentru romani şi pentru exilatul Ovidiu. Emil Boroghină recită fără 
oprire, memoria prodigoasă îl ajută  să reverse asupra noastră un torent de rime, 
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cuvinte potrivite, şi ne face să-l urmărim, clipă de clipă, cu sufletul la gură. 
Abandonat parcă într-un spaţiu al poeziei absolute rosteşte versuri, zeci de versuri 
care recompun în faţa noastră dureroase momente ale unui trecut măcinat de 
vinovăţii, ale unor oameni care au schimbat mersul întregii noastre civilizaţii. 
Spectatorii au amuţit. In sala de spectacol s-a aşternut o tăcere ireală. Privesc în 
jur şi simt cum liniştea devine materială, curge printre noi ca un şuvoi de apă, 
privesc spre scena pe care actorul Emil Boroghină continuă să recite, să spună, să 
explice să ne convingă, persuadează, ne priveşte cu ochii lui mari, din ce în ce mai 
larg deschişi,  ne priveşte şi, ca într-o hipnoză ne transferă în spaţiul ireal, creat 
tot de el pe scena pe care regizoarea Alina Hiristea s-a strecurat cu luminile şi 
umbrele ei, cu cercurile de foc care înconjoară ca o coroană de spini chipul 
actorului. Psihologia iubirii desluşită  în pilde, îndemnuri, adevăruri, tristeţi, 
bucurii, iubiri, pasiuni, viaţă şi moarte,  dar mai ales eternitate. ”Poeţii nu mor 
niciodată” …fapt dovedit şi de  harul extraordinarului interpret. Un recital egal 
cu o stare de graţie pentru care, acest fabulos recitator care este actorul Emil 
Boroghină merită toată iubirea şi admiraţia noastră. 

 
 
 

de: Ileana Perneș Dănălache 
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20. Ziarul de Argeș 
din data de 22 Ianuarie 2019 

http://ziaruldearges.ro/recunoasterea-si-recunostinta-publica-si-
simpatica-a-valorilor-neamului/ 
 

 
 

Recunoaşterea (şi recunoştinţa) publică şi simpatică a valorilor neamului 

 
La Nottara am fost plăcut surprins de 
Recunoaşterea (şi recunoştinţa) publică şi simpatică a valorilor neamului 
 
 „Badea Boroghină” la Piteşti şi în recital poetic Ovidiu-Eminescu 
 
N-ar trebui să uităm că, oarecum în prelungirea omagierii de la Nottara, Emil 
Boroghină n-a fost uitat nici de argeşeni. Pentru că, aflându-se la Piteşti în calitate 
de preşedinte al juriului Festivalului de Teatru de Studio, a fost invitat pentru o 
discuţie (foarte calificată!) despre starea teatrului la Antena 1 de poeta Denisa 
Popescu. Cu acea ocazie, telespectatorii au putut afla că tânărul absolvent al IATC 
din urmă cu 55 de ani Emil Boroghină era cât pe ce să ajungă la Teatrul Davila şi 
doar în ultimul moment a preferat Craiova, în locul său venind la Piteşti un alt 
actor (şi artist-fotograf)deosebit, Petre Dumitrescu. 
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În 15 ianuarie, Emil Boroghină a susţinut un recital poetic la Teatrul Nottara, 
intitulat „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul 
din ţara mioriţei”, recital dedicat şi exercitării de către România a Preşedinţiei 
Consiliului Europei în prima jumătate a anului 2019 (spectacol produs în tandem 
de Teatrul Nottara şi Teatrul Marin Sorescu Craiova, regia – AlinaHiristea, 
scenariul – Emil Boroghină). Să-i spunem că-l aşteptăm pe scenă nu doar în 
recitaluri poetice, ci şi în piese; poate că Oedip sau Lear sau vreun Richard îl 
aşteaptă… 

 

 
 
 

 
de: Cristian Sabău 
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21. Cuvântul Libertății 
din data de 15 Februarie 2019 
http://www.cvlpress.ro/15.02.2019/cantecul-varstelor-un-nou-recital-
de-poezie-al-actorului-emil-boroghina/ 
 

 
 
„Cântecul vârstelor” – un nou recital de poezie al actorului Emil 

Boroghină 

Propunându-şi să marcheze perioada exercitării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, eveniment de o importanţă 
majoră pentru ţara noastră, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
în parteneriat cu Teatrul Nottara din Bucureşti şi-au înscris în program 
realizarea împreună a unor manifestări speciale, dedicate acestei înalte 
responsabilităţi. Între acestea, și spectacolul de poezie „Cântecul 
vârstelor”susținut de actorul Emil Boroghină, a cărui premieră este 
programată la Craiova, în zilele de 22 şi 24 februarie 2019, de la ora 18.00. 
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Spectacolul „Cântecul vârstelor” este structurat în două părţi. «În 
prima, „Vârstele omului” în lirica populară, este urmărit drumul unui om de la 
leagăn şi până la mormânt. Realizatorii recitalului s-au oprit asupra tipului 
meditativ, considerând că acesta, capabil de reflecţii asupra mersului lumii şi a 
vieţii omului, evidenţiază cel mai bine neîntrecuta valoare filozofică şi estetică a 
folclorului nostru, cizelat cu migală de-a lungul atâtor veacuri. Singur, pe scena 
goală, fără a avea pretenţia unui prototip uman, omul nostru trăieşte o viaţă 
posibilă», precizează organizatorii. 

Cea de a doua parte, „Pe-un picior de plai” sau „Vârstele umanităţii”, prezintă 
patru dintre cele mai cunoscute balade ale neamului: „Mioriţa”, „Ciobănaşul”, 
„Toma Alimoş” şi „Meşterul Manole”. «Avem de-a face şi aici cu un drum, 
drumul de la omul contemplativ din „Mioriţa” şi „Ciobănaşul” la omul activ din 
„Toma Alimoş” şi apoi la cel care poartă în el idealul creator al omenirii, omul 
constructiv din „Meşterul Manole”, acest drum – aşa cum afirmă esteticianul 
Liviu Rusu în „Viziunea lumii în poezia populară” – reprezentând „Sinteza 
marilor aspiraţii ale umanităţii”», mai spun organizatorii evenimentului.. 

Fundalul muzical, imprimat la începutul anilor ’70 ai secolului trecut, este realizat 
cu sprijinul generos al soliştilor vocali Gheorghe Roşoga şi Mariana Bălănescu, 
ambii laureaţi ai primelor ediţii ale Festivalului „Maria Tănase”, şi al 
extraordinarului Gheorghe Zamfir, cel care a cucerit planeta cu naiul său şi uriaşa-
i măiestrie. Interpret şi autor al scenariului „Cântecul vârstelor” este actorul Emil 
Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, regia artistică este 
semnată de Alina Hiristea, iar coloana video, de Ciprian Duică. 

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene a avut loc și evenimentul din 15 ianuarie 2019 – Ziua Culturii Române, 
de la Teatrul Nottara din București. Programul a cuprins expunerea Proiectului de 
Diplomaţie Culturală „Limba latină – Prima instituţie a Europei”, avându-l autor 
pe Radu Boroianu, şi recitalul actorului craiovean Emil Boroghină, „De la 
Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin la Mihai Eminescu, Luceafărul din Ţara 
Mioriţei”, scenariul pornind de la epistolele expediate de Ovidiu de la Tomis la 
Roma, cu nenumărate reflecţii despre viaţa şi obiceiurile strămoşilor noştri geto-
daci, şi de la o parte dintre cele mai răscolitoare poeme eminesciene. 

 
 
 

de: Magda Bratu 
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22. Leviathan.ro 
din data de 14 Februarie 2019 
https://leviathan.ro/un-proiect-esential-de-diplomatie-culturala-limba-
latina-prima-institutie-a-europei-si-un-recital-exemplar-de-poezie-de-
la-ovidiu-la-eminescu-articol-d/ 
 

 
 
Un proiect esențial de diplomație culturală: ”Limba latină, prima 

instituție a Europei” și un recital exemplar de poezie: ”De la 
Ovidiu la Eminescu” – articol de Marina Roman 

 
 

 
Emil Boroghină 

 
Știu, suntem, cu toții, uneori tentați să povestim experiențe sau întâmplări mai 
puțin obișnuite din viața noastră. Nu fac excepție. Am plecat acum o lună 
spre Teatrul ”Nottara” cu gândul să scriu un reportaj sau o cronică de spectacol. 
Ceea ce s-a întâmplat acolo – așteptare, emoție, iubire pentru înaintași și iubire de 
țară, respect pentru ceea ce am fost și dorință de a fi noi înșine – este greu de 
povestit. A fost, spunea cu mult mai tânărul meu prieten Florentin Streche, ”o 
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stare de grație”. În alte cuvinte, acesta a fost și mesajul unui alt foarte tânăr 
prieten, Ștefan Paraschiv. 
 
O sală de spectacol arhiplină – Teatrul ”Nottara”, Sala ”George Constantin”. Un 
spectacol inedit: conferință urmată de un recital de poezie – ”De la Ovidiu la 
Eminescu”. Protagoniști: Radu Boroianu – autorul unui proiect major de 
diplomație culturală, poate singurul de o asemenea anvergură, rămas încă, din 
păcate, la stadiul de potențialitate –, ”Limba latină, prima instituție a Europei”, 
și Emil Boroghină, cu un scenariu pe care l-a realizat după lirica din exil a 
lui Publius Ovidius Naso (”Tristia” și ”Epistulae ex 
Ponto”/”Pontica– Tristele și Ponticele”) și cu un altul, ad usum publicum, din 
creația eminesciană, într-un recital care a dat și titlul acestei întâlniri dedicate, la 
aniversară, culturii române. Și un fenomen rarissim, semnalat de mai mulți dintre 
spectatori, un fenomen paradoxal, ai zice, de vreme ce s-a petrecut asistând la o 
conferință și la un recital de poezie, genuri care, de regulă, nu stârnesc 
entuziasmul publicului: în timp ce se stingea lumina în sală, brusc, a căzut cortina 
de liniște a așteptării. Se simțea cum spectatorii urmăresc discursul și cum gândul 
lor își apropriază o temă sau alta. Punctul cel mai înalt de interes l-am simțit a fi 
cel în care Radu Boroianu a vorbit ”în spiritul părinților fondatori” despre 
rădăcinile Europei, despre înalta spiritualitate ce desenase pentru început 
frontierele unice ale noului continent” și, nu ”în mod făţiş”, despre 
creștinism: ”Proiectul pe care insist a-l propune,  Limba latină – prima instituţie 
a Europei, nu pune deloc accentul lingvistic pe latina clasică sau pe valoarea de 
difuzare globală a limbilor neolatine, dar are la origine constatarea simplă că 
limba latină, ca vehicul asumat şi instrument de difuzare atât a multiplei 
creativităţi pre-fondatoare a Greciei antice și, de ce nu, a Egiptului antic, cât şi 
a propriului avans cultural, a oferit în timpul istoriei, începând cu ocuparea şi 
administarea teritorială de către Imperiul Roman, frontierele spirituale, creştine 
şi abia apoi politice ale continentului nostru, făcându-l să devină, pentru multe 
secole, casa fondatoare a inteligenţei mondiale şi ne-permiţând să fie înghiţit sau 
anexat de masa imensă a ceea ce anumiţi lideri politici numesc, din nou astăzi, 
Eurasia! Proiectul nu-și propune să excludă specificități, spre exemplu valoarea 
deosebită a culturii Bizanțului sau a scrierii chirilice, din importanța  ortodoxiei 
sau în Occident, a evoluțiilor catolicismului sau ale apariției protestantismului. 
Acestea toate, în timp, au creat mozaicul european. Dar reasamblarea trebuie să 
se producă cu ceea ce ne adunase continental, înaintea schismelor, și nu prin 
accentuarea lor!” 
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De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, Luceafărul din 
țara Mioriței 
Emoție și vibrație înaltă. Pe acest fond a început recitalul actorului Emil 
Boroghină, ca un sigiliu pe spusele lui Radu Boroianu. Ceea ce a urmat a făcut 
ca vibrația sălii să ajungă atât de înaltă, încât actorul, un maestru al recitalurilor 
de poezie, le-a destăinuit prietenilor că simțea cum emoția sălii îl lovea aproape 
fizic și îl încărca spre a o trimite înapoi, mai puternică. Iar noi, spectatorii, uimiți, 
cucerți, resimțeam șocul. Între”„beneficiarii” acestui flux de energie, spectatori în 
seara dedicată Culturii Naționale, i-am remarcat pe președintele Emil 
Constantinescu, academicienii Răzvan Theodorescu și Mircea Martin, pe 
ambasadorul Dumitru Preda și Dumitru Prunariu, pe actorii George Mihăiță, 
Magda Catone și Paul Chiribuță, cineaștii Cornel Mihalache, Ileana 
Dănălache și Vlad Leu, artiștii vizuali Vlad Ciobanu, Florica Prevenda, 
Gabriela Culic, Radu Vișan, dar lista personalităților continuă. Notez aici încă 
două nume importante, ale managerilor celor două teatre coproducătoare ale 
spectacolului: Marinela Țepuș (Nottara) și Alexandru Boureanu (Naționalul 
craiovean).  Mulți, foarte mulți dintre specatatori nu au putut crede că Emil 
Boroghină a recitat fără sufleur. Dragi prieteni, depun mărturie că așa se petrec 
lucrurile la fiecare spectacol de poezie al fabulosului actor: un circuit perfect între 
minte, inimă și… literatură. Concentrarea nu sugrumă emoția, iar emoția, nu știu 
prin ce mecanism celest, augmentează concentrarea: Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, căruia îi mulțumesc. 
 

 
Radu Boroianu 

 
Dincolo de politic, există România 
 
Scriu acum, la o lună de la eveniment, pentru că încerc, cu aceste rânduri, nu să 
fac o cronică de spectacol, ci să atrag atenția publicului asupra unui demers în 
egală măsură cultural și politic. Un demers a cărui definiție temporală, din cel 
puțin două motive, este prezentul continuu. 
 
În primul rând pentru că Radu Boroianu, om de cultură implicat în viața cetății, 
a inițiat proiectul ”Limba latină – prima instituţie a Europei în luna martie 
2017: ”Iniţial, ca preşedinte al Institutului Cultural Român, l-am înaintat către 
EUNIC, reţeaua institutelor culturale naţionale din Uniunea Europeană. La puțin 
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timp, nemaiocupâd funcția și, conform regulamentelor, proiectul nu s-a mai 
regăsit pe ordinea de zi a EUNIC. Astăzi, propunerea mea ar fi putut deveni o 
iniţiativă diplomatică în sprijinul mandatului românesc 2019 la preşedinţia 
rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Dacă politicul l-ar fi încurajat.” Nu, 
politicul nu l-a încurajat. Dar dincolo de politic, există România. Textul a fost 
publicat anul trecut, în 2018, într-o excepțională revistă datorată unui mic grup de 
foarte tineri intelectuali iubitori de țară: ”Manifest Românește”. Actorul Emil 
Boroghină – cel care a reușit, câtă vreme a fost director, să facă din Naționalul 
craiovean cel mai bun teatru din România și nu doar să-l integreze în rețeaua 
internațională a Festivalului Shakespeare, ci să fie recunoscut și astăzi (când este 
directorul onorific al festivalului) drept cel mai bun Festival Shakespeare din lume 
– este și un împătimit de poezie. Susține recitaluri în țară și în străinătate și țin să 
reamintesc aici succesul de care s-a bucurat la București recitalul Shakespeare, pe 
care l-a prezentat la Teatrul Nottara în încheierea Anului Shakespeare. Iată ce 
scria, la eveniment, cea mai importantă revistă românească de specialitate, 
yorick.ro: ”Închiderea Anului Shakespeare – 400 în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România, 
va avea loc în zilele de 17 și 18 decembrie (2016), la Teatrul Nottara. Programul 
oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, programate la Sala 
Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. Michael Pennington, actor britanic de 
faimă internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company, va 
susține recitalul Nobile William. […]  Emil Boroghină, societar de onoare al 
Teatrului Național Craiova, va susține recitalul Lumea-ntreagă e o scenă. 
Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la Bucureşti 
şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor urca pe 
scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare – 400 în 
România.” 

 
Managerul Teatrului ”Nottara”, Marinela Țepuș, gazda spectacolului 

 
Al doilea motiv pentru care vorbesc despre prezentul continuu al acestui 
eveniment este actualitatea și necesitatea stringentă a unui astfel de proiect de 
diplomație culturală, care, implementat la timpul pe care-l gândise autorul său, i-
ar fi adus României, în contextul președinției rotative a Consiliului Uniunii 
Europene, nu doar un plus de vizibilitate și de credibilitate, ci îndrăznesc să cred 
că ar schimba codurile proxemice. Adică ne-am ocupa firesc, la masa comună, un 
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scaun între cele pe care stau suratele noastre de gintă latină și poate că n-am mai 
încerca să le facem pe plac unora sau altora, doar-doar ne vor lua și pe noi în 
seamă. ”Proiectul – spunea Radu Boroianu – datează din martie 2017. Cu alte 
cuvinte, era anterior cu 14 luni discursului de la Târgu-Mureş al comisarului 
european pentru cultură şi educaţie, din început de iunie 2018, discurs ce, 
neîntâmplător, susţinea contrariul celor ce încerc a le impune prin acest gând al 
meu. Ideile sale, aberant denumite «progresiste», au fost și rămân stupid de 
nivelatoare şi, în fond, nu europene, ci globaliste. Dar iată-ne azi, la puțin timp 
după vizita triumfalistă a șefilor europeni – presărată cu discursuri aparent 
măgulitoare ce au făcut exces de calpa expresie a setului de valori comune –, 
vizită prilejuită de începerea exercițiului prezidențial românesc la Consiliul 
Uniunii Europene. Ce va urma? La cea mai mică intenție de a modela ce nu 
funcționează – de vom fi în stare – vor urma aceleași cunoscute to do lists! Măcar 
de am avea idei novatoare pentru a provoca o reacție! Pentru că Europa se mișcă 
în ambele sensuri și spiritele evoluate fi-vor apreciate, iar pe termen mediu și 
lung, câstigatoare! Să ne întrebăm de ce România ar alege să rămană printre 
puţinele zone încă fertile acestor seminţe agnostice si retrograde, în timp ce 
marile curente de gândire ale Occidentului recompun spiritualitatea iudeo-
creştină a continentului nostru?! Să ne folosim tradiția, memoria și deosebita 
creativitate pentru a coborî din discursuri și a le aduce în realitate, atât pentru 
forța, cât și pentru COEZIUNEA Uniunii Europene!” 
 
Deocamdată, însă, acest proiect românesc de diplomație culturală își găsește 
spectatori la Teatrul ”Nottara” – a fost prezentat într-un spectacol sui generis, 
pe 15 ianuarie – și urmează să fie itinerat, pentru început, în țară. În luna 
iunie, ”De la Ovidiu la Eminescu” va fi prezentat în județul Sibiu. 
 

 
Emil Boroghină, Alina Hristea, Radu Boroianu. Fotografii de Ciprian Duică 

 
 

Triada latinitate-identitate culturală-geopolitică este esenţială, niciunul 
dintre elemente nu poate fi eludat 
 
Va fi un tur de forță pentru întreaga echipă pe care regizoarea Alina Hristea a 
condus-o cu eleganță și discreție. Nu este deloc simplu să gândești o modalitate 
de abordare a două module aparent disparate și să faci scenic sensibilă legătura 
dintre ele. Cum l-ai putea atrage pe spectatorul de azi să se apropie de Ovidiu? Cu 
l-ai putea convinge să aibă răbdare să asculte și să înțeleagă poeme scrise acum 
două milenii sau acum un secol și jumătate? Și cum ai putea justifica prin semn 
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teatral teme de gândire expuse într-o conferință? Sunt întrebări la care Alina 
Hristea împreună cu echipa a răspuns exemplar. Latina versurilor scrise la Pontul 
Euxin era din nou vie, pe ecranul din spatele lui Emil Boroghină care, pe scenă 
îmbrăcat în negru, cu părul său alb, aureolat de o meșteșugită lumină de contur, 
recita tristele scrisori ale poetului, traduse în limba română. Am avut șansa să 
studiez la universitate, ca specialitate B, limba latină. Mărturisesc că, ascultându-
l pe Boroghină în timp ce urmăream pe ecran curgerea latinească a textului, 
stâncile și zbuciumul mării, timpul istoric a dispărut – îmi face plăcere să notez 
că imaginile sunt editate de Marius Perțe și Ciprian Duică, cu sprijinul artiștilor 
vizuali Șerban Savu și Iulia Pană, iar muzica a fost scrisă pentru acest spectacol 
de Bogdan Marinescu. Respiram în timpul simultan și în cadența poeziei. Apoi 
a venit Eminescu. Dacă pentru Ovidiu coordonata imaginilor din montajul video 
era orizontala, pentru Eminescu echipa a ales verticala pomilor înfloriți și a apei 
curgătoare. Începând cu George Vraca, șase sunt actorii, actori mari, pe care i-
am ascultat spunând Eminescu. Însă pe doi dintre ei i-aș tot asculta: Adrian 
Pintea și Emil Boroghină. Fascinanta experiență a limbii române în dialog cu 
familia sa a continuat. Nu m-am putut opri din citit pe ecran versiunile în latină, 
italiană, franceză, spaniolă, portugheză, engleză și germană a celor recitate. Astfel 
nu numai că a sporit bucuria spectatorului, ci și înțelegerea, să-i spunem practică, 
aplicată, a proiectului propus de Radu Boroianu. Și am să închei exemplificând 
cu un scurt paragraf din textul conferinței: ”Va trebui, desigur, la început, să 
provocăm elaborarea unor cercetări fudamentale prin înaltele noastre Academii, 
care se vor reflecta, etapă după etapă, în diverse studii aplicate şi editate în toate 
limbile de mare circulaţie, lucrări care s-ar aduna în ceea ce îmi permit să 
denumesc, la început, o geopolitică actualizată a latinităţii şi, mai apoi, o nouă 
geopolitică a Europei. O Europă care fără o identitate culturală asumată nu va 
putea deveni niciodată un actor strategic sau geopolitic global. Economicul 
urmează gândul, iată condiţia sine qua non a evoluţiei! Triada latinitate-
identitate culturală-geopolitică este esenţială, niciunul dintre elemente neputând 
fi eludat.” 

 
 
 

de: Marina Roman 
 
 
 
 
 

 
 

 



 56 

23. Cuvântul Libertății 
din data de 18 Februarie 2019 

http://www.cvlpress.ro/18.02.2019/cantecul-varstelor-un-nou-
recital-de-poezie-al-actorului-emil-boroghina/ 
 

 
 

„Cântecul vârstelor” – un nou recital de poezie al actorului 
Emil Boroghină 

 

Propunându-şi să marcheze perioada exercitării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, eveniment de o importanţă 
majoră pentru ţara noastră, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
în parteneriat cu Teatrul Nottara din Bucureşti şi-au înscris în program 
realizarea împreună a unor manifestări speciale, dedicate acestei înalte 
responsabilităţi. Între acestea, și spectacolul de poezie „Cântecul 
vârstelor” susținut de actorul Emil Boroghină, a cărui premieră este 
programată la Craiova, în zilele de 22 şi 24 februarie 2019, de la ora 18.00. 
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Spectacolul „Cântecul vârstelor” este structurat în două părţi. «În 
prima, „Vârstele omului” în lirica populară, este urmărit drumul unui om de la 
leagăn şi până la mormânt. Realizatorii recitalului s-au oprit asupra tipului 
meditativ, considerând că acesta, capabil de reflecţii asupra mersului lumii şi a 
vieţii omului, evidenţiază cel mai bine neîntrecuta valoare filozofică şi estetică a 
folclorului nostru, cizelat cu migală de-a lungul atâtor veacuri. Singur, pe scena 
goală, fără a avea pretenţia unui prototip uman, omul nostru trăieşte o viaţă 
posibilă», precizează organizatorii. 

Cea de a doua parte, „Pe-un picior de plai” sau „Vârstele umanităţii”, prezintă 
patru dintre cele mai cunoscute balade ale neamului: „Mioriţa”, „Ciobănaşul”, 
„Toma Alimoş” şi „Meşterul Manole”. «Avem de-a face şi aici cu un drum, 
drumul de la omul contemplativ din „Mioriţa” şi „Ciobănaşul” la omul activ din 
„Toma Alimoş” şi apoi la cel care poartă în el idealul creator al omenirii, omul 
constructiv din „Meşterul Manole”, acest drum – aşa cum afirmă esteticianul 
Liviu Rusu în „Viziunea lumii în poezia populară” – reprezentând „Sinteza 
marilor aspiraţii ale umanităţii”», mai spun organizatorii evenimentului.. 

Fundalul muzical, imprimat la începutul anilor ’70 ai secolului trecut, este realizat 
cu sprijinul generos al soliştilor vocali Gheorghe Roşoga şi Mariana Bălănescu, 
ambii laureaţi ai primelor ediţii ale Festivalului „Maria Tănase”, şi al 
extraordinarului Gheorghe Zamfir, cel care a cucerit planeta cu naiul său şi uriaşa-
i măiestrie. Interpret şi autor al scenariului „Cântecul vârstelor” este actorul Emil 
Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, regia artistică este 
semnată de Alina Hiristea, iar coloana video, de Ciprian Duică. 

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene a avut loc și evenimentul din 15 ianuarie 2019 – Ziua Culturii Române, 
de la Teatrul Nottara din București. Programul a cuprins expunerea Proiectului de 
Diplomaţie Culturală „Limba latină – Prima instituţie a Europei”, avându-l autor 
pe Radu Boroianu, şi recitalul actorului craiovean Emil Boroghină, „De la 
Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin la Mihai Eminescu, Luceafărul din Ţara 
Mioriţei”, scenariul pornind de la epistolele expediate de Ovidiu de la Tomis la 
Roma, cu nenumărate reflecţii despre viaţa şi obiceiurile strămoşilor noştri geto-
daci, şi de la o parte dintre cele mai răscolitoare poeme eminesciene. 

 
 
 

de: Magda Bratu 
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24. Radio România Oltenia 
din data de 19 Februarie 2019 
http://www.radiooltenia.ro/cantecul-varstelor-un-nou-recital-de-
poezie-al-actorului-emil-boroghina/ 
 

 
 
„Cântecul vârstelor” – un nou recital de poezie al actorului Emil 

Boroghină 

 

Propunându-şi să marcheze perioada exercitării de către România a Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene, eveniment de o importanţă majoră pentru ţara 
noastră, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu Teatrul 
Nottara din Bucureşti şi-au înscris în program realizarea împreună a unor 
manifestări speciale, dedicate acestei înalte responsabilităţi. Așa este spectacolul 
de poezie „Cântecul vârstelor” susținut de actorul Emil Boroghină, a cărui 
premieră este programată la Craiova, în zilele de 22 şi 24 februarie 2019, de la ora 
18.00. 

Spectacolul „Cântecul vârstelor”este structurat în două părţi. În prima, „Vârstele 
omului” în lirica populară, este urmărit drumul unui om de la leagăn şi până la 
mormânt.  
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Cea de a doua parte, „Pe-un picior de plai” sau „Vârstele umanităţii”, prezintă 
patru dintre cele mai cunoscute balade ale neamului: „Mioriţa”, „Ciobănaşul”, 
„Toma Alimoş” şi „Meşterul Manole”. 

 
 
 

de: Octavian Dobrisan 
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25. AGERPRES 
din data de 18 Martie 2019, ora 12:36 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/03/18/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--276263 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 

"De la Ovidiu, la Mihai Eminescu", la Teatrul Nottara, de Ziua 
Internaţională a Poeziei 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunţe 
recitalul extraordinar "De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei" al actorului Emil Boroghină. 
 
Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George 
Constantin, şi este dedicat Zilei Internaţionale a Poeziei. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
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europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină. 
 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
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. 
 
Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, şi membru al Senatului UNITER. A fost director al 
Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, 
printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, 
Singapore, Melbourne, New York, Montreal. 
 
În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de 
acest gen din lume. Iniţial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc 
atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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26. Jurnalul.ro 
din data de 20 Martie 2019, ora 14:53 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/de-la-ovidiu-la-mihai-
eminescu-la-teatrul-nottara-de-ziua-internationala-a-poeziei-
803963.html 
 

 
 

“De la Ovidiu, la Mihai Eminescu”, la Teatrul Nottara, de Ziua 
Internațională a Poeziei 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină. 
Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George 
Constantin, și este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.   
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-



 63 

mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină.  
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal.  
 
În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de 
acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc 
atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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27. Ultimele-știri 
din data de 20 Martie 2019 
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/de-la-ovidiu-la-mihai-eminescu-
la-teatrul-nottara-de-ziua-internationala-a-poeziei/5108380 
 

 
 

“De la Ovidiu, la Mihai Eminescu”, la Teatrul Nottara, de Ziua 
Internațională a Poeziei 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină. 
Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George 
Constantin, și este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.   
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
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Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină.  
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal.  
 
În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de 
acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc 
atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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28. Press-mania.ro 
din data de 20 Martie 2019, ora 14:53 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/-de-la-ovidiu-la-
mihai-eminescu-la-teatrul-nottara-de-ziua-internationala-a-poeziei-
3006026.html 
 

 
 
 

“De la Ovidiu, la Mihai Eminescu”, la Teatrul Nottara, de Ziua 
Internațională a Poeziei 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină. 
Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George 
Constantin, și este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.   
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
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germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină.  
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal.  
 
În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de 
acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc 
atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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29. ZiareLive.ro 
din data de 20 Martie 2019, ora 15:02 
http://www.ziarelive.ro/stiri/de-la-ovidiu-la-mihai-eminescu-la-
teatrul-nottara-de-ziua-internationala-a-poeziei.html 
 

 
 

“De la Ovidiu, la Mihai Eminescu”, la Teatrul Nottara, de Ziua 
Internațională a Poeziei 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină. 
Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George 
Constantin, și este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.   
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
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Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil 
Boroghină.  
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate continentele lumii, printre care amintim 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal.  
 
În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de 
acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc 
atât în Craiova, cât şi în Bucureşti. 

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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30. EVZ.ro 
din data de 21 Martie 2019 

https://evz.ro/recitalul-ovidiu-eminescu-nottara.html 
 

 
 

 

Recitalul „De la Ovidiu la Eminescu”, la Nottara 

 
Vineri, de la ora 19.30, Teatrul Nottara sărbătorește Ziua Internațională a 
Poeziei prin spectacolul „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai 
Eminescu, luceafărul din țara mioriței” al actorului Emil Boroghină.  
 
 
 Recitalul este compus din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din „Tristele şi Ponticele”, trimise acum 2.000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia 
eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
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mamă, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu. Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național 
Marin Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de 
Emil Boroghină. 
 

 
 

de: Cristian Tănase 
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31. Bookhub.ro 
din data de 22 Aprilie 2019 
https://bookhub.ro/de-la-ovidiu-la-mihai-eminescu-de-ziua-europei-si-la-
festivalul-de-teatru-politic-scenele-memoriei-de-la-brasov/ 
 

 
 

De la Ovidiu la Mihai Eminescu, de Ziua Europei și la 
Festivalul de Teatru Politic Scenele Memoriei de la Brașov 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu la Mihai Eminescu al actorului Emil 
Boroghină, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Spectacolul, dedicat exercitării de 
către România a Preşedinţiei Consiliului Europei, va avea loc pe 9 mai, de la ora 
19:30, la Sala George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice 
ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 
de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, 
şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi 
vieţii lui Mihai Eminescu. 
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
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Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de  Emil 
Boroghină.  
 
Recitalul De la Ovidiu la Mihai Eminescu va fi prezent la cea de-a doua ediție 
aFestivalului de Teatru Politic Scenele Memoriei, organizat de Centrul 
CulturalReduta din Brașov, în perioada 7-12 mai 2019.  Reprezentația va avea loc 
în data de 10 mai, Ziua Regalității, de la ora 20:00, la Sala Studio Arlechin din 
Centrul Cultural Reduta. 
 
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil 
Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 
 

Sursa: bookhub.ro 
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32. România Liberă 
din data de 28 Aprilie 2019, ora 11:29 
https://romanialibera.ro/cultura/de-ziua-europei-781970 
 

 
 

De Ziua Europei 

Teatrul Nottara organizeză recitalul extraordinar ”De la Ovidiu la Mihai 
Eminescu” al actorului Emil Boroghină, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. 
 

Spectacolul, dedicat exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului 
Europei, va avea loc pe 9 mai, la Sala George Constantin. Montarea este compusă 
din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi 
Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mamă, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
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Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil 
Boroghină.  

Recitalul ”De la Ovidiu la Mihai Eminescu” va fi prezent la cea de-a doua ediție 
a Festivalului de Teatru Politic Scenele Memoriei, organizat de Centrul Cultural 
Reduta din Brașov, în perioada 7-12 mai 2019. Reprezentația va avea loc în data 
de 10 mai, Ziua Regalității, de la ora 20.00, la Sala Studio Arlechin din Centrul 
Cultural Reduta. 

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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al 
Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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. 

 
Sursa: romanialibera.ro 
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33. Jurnalul.ro 
din data de 02 Mai 2019, ora 10:02 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/de-la-ovidiu-la-mihai-
eminescu-de-ziua-europei-si-la-festivalul-de-teatru-politic-scenele-
memoriei-de-la-brasov-807990.html 
 

 
 

“De la Ovidiu la Mihai Eminescu”, de Ziua Europei și la 
Festivalul de Teatru Politic Scenele Memoriei de la Brașov 

 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar De la Ovidiu la Mihai Eminescu al actorului Emil 
Boroghină, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Spectacolul, dedicat exercitării de 
către România a Preşedinţiei Consiliului Europei, va avea loc pe 9 mai, de la ora 
19:30, la Sala George Constantin. Montarea este compusă din recitaluri poetice 
ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 
de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, 
şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi 
vieţii lui Mihai Eminescu.   
 
Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
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germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-
mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui 
Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură 
români în limba latină în perioada interbelică). 
 
Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil 
Boroghină.  
 
Recitalul De la Ovidiu la Mihai Eminescu va fi prezent la cea de-a doua ediție 
a Festivalului de Teatru Politic Scenele Memoriei, organizat de Centrul 
Cultural Reduta din Brașov, în perioada 7-12 mai 2019.  Reprezentația va avea 
loc în data de 10 mai, Ziua Regalității, de la ora 20:00, laSala Studio 
Arlechin din Centrul Cultural Reduta. 
  
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 Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei 
Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului 
Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, 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 pe toate 
continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, 
Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil 
Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în 
Craiova, cât şi în Bucureşti. 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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34. BizBrasov.ro 
din data de 02 Mai 2019, ora 01:21 
https://www.bizbrasov.ro/2019/05/02/festivalul-de-teatru-politic-
scenele-memoriei-incepe-de-saptamana-viitoare-care-este-programul-
editiei-din-acest-an/ 
 

 
 

Festivalul de teatru politic „Scenele Memoriei” începe de 
săptămâna viitoare. Care este programul ediției din acest an 

 
 
Festivalul de teatru politic „Scenele Memoriei” va avea loc în perioada 6 – 12 
mai, la Centrul Cultural Reduta. Spectacolele din cadrul celei de-a doua ediții vor 
pune în prim-plan evenimente, teme și dileme ce nu ar trebui uitate, prin care 
doritorii vor putea realiza un exercițiu de memorie individuală și, de ce nu, 
colectivă. 

Cu ajutorul teatrului, spectatorii reușesc să aibă acces la scene ale istoriei, drame 
sau chiar accidente care i-au afectat într-un fel sau altul. Ei pot astfel, pentru 
câteva ore, să se sustragă din cotidian și să arunce o nouă privire de ansamblu 
asupra evenimentelor istorice peste care a trecut timpul, datorită acestui lucru 
având posibilitea de a le înțelege mai bine. Pe lângă spectacolele care ne trimit cu 
gândul atât în trecut, cât și în viitor, deoarece istoria are tendința de a se repeta, în 
cadrul festivalului doritorii vor putea socializa cu actorii. 
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VINERI, 10 MAI, ORA 18:00, SALA ARLECHINO 
TEATRUL NOTTARA 
De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara 
mioriței 
Recital – Emil BOROGHINĂ 
Limba latină, prima instituție a Europei 
Conferință – Radu BOROIANU 
 
 

de: Bianca Ivașcu 
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35. DC News 
din data de 09 Mai 2019, ora 07:22 

https://www.dcnews.ro/9-mai-ziua-europei-ceremonii-
oficiale_652140.html 
 

 
 

9 Mai, Ziua Europei. Ceremonii oficiale 
 
La Teatrul Nottara va avea loc, joi, de la ora 19,30, recitalul "De la Ovidiu 
la Mihai Eminescu" al actorului Emil Boroghină 
 
Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din 
Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la 
Tomis, Constanţa de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile 
etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.  

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe 
ecranul-fundal textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de 
circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona 
centrală se va decupa textul în limba-mamă, latina, atât în cazul versurilor originale ale 
lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu.  
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Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin Sorescu, 
Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil Boroghină.  

 
 
 

de: Mihai Ciobanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

36. The World News 
din data de 09 Mai 2019, ora 10:35 
https://theworldnews.net/ro-news/9-mai-ziua-europei-ziua-
independentei-romaniei-si-ziua-victoriei-aliatilor-in-cel-de-al-doilea-
razboi-mondial 
 

 
 

9 mai – Ziua Europei, Ziua Independenţei României și Ziua 
Victoriei aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial 

 

La Teatrul Nottara va avea loc, joi, de la ora 19,30, recitalul „De la Ovidiu la 
Mihai Eminescu” al actorului Emil Boroghină. 

Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, Constanţa de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală se va decupa textul în limba-mamă, latina, atât în 
cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu. 
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Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil 
Boroghină. 

 
 

Sursa: libertatea.ro 
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37. Libertatea 
din data de 09 Mai 2019, ora 10:35 
https://www.libertatea.ro/stiri/9-mai-ziua-europei-1831714 
 

 
 

9 mai – Ziua Europei, Ziua Independenţei României și Ziua 
Victoriei aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial 

 

La Teatrul Nottara va avea loc, joi, de la ora 19,30, recitalul „De la Ovidiu la 
Mihai Eminescu” al actorului Emil Boroghină. 

Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, Constanţa de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
germană, iar în zona centrală se va decupa textul în limba-mamă, latina, atât în 
cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu. 
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Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil 
Boroghină. 

 
 

Sursa: libertatea.ro 
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38. AGERPRES 
din data de 09 Mai 2019, ora 05:15 
https://www.agerpres.ro/social/2019/05/09/ziua-europei-ceremonii-de-
depuneri-de-coroane-de-flori-recitaluri-proiectii-de-filme-concert--
304104 
 

 
 

Ziua Europei: Ceremonii de depuneri de coroane de flori, 
recitaluri, proiecţii de filme, concert 

 
 

La Teatrul Nottara va avea loc, joi, de la ora 19,30, recitalul „De la Ovidiu la 
Mihai Eminescu” al actorului Emil Boroghină. 

Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele 
din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la 
Roma de la Tomis, Constanţa de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o 
călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu. 

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, 
dar pe ecranul-fundal textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile 
europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi 
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germană, iar în zona centrală se va decupa textul în limba-mamă, latina, atât în 
cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu. 

Spectacolul este o producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul de Emil 
Boroghină. 

 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor 
online: Alexandru Cojocaru) 
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39. Ziua-online.ro 
din data de 15 Iunie 2019, ora 14:43 
https://ziua-online.ro/info/programul-evenimentului-fabrica-re-
evolutie-din-orasul-tamaciu 
 

 
 

Programul evenimentului ,,Fabrica RE-Evolutie” din Orașul 
Tămaciu 

 

Vă invit să descoperiți misterele Fabricii de la Tălmaciu (Sibiu) în perioada 21 
iunie – 14 iulie, să întâlniți artiști cunoscuți, necunoscuți, recunoscuți și 
nerecunoscuți, jurnaliști, conferențiari etc. 

 
VINERI 28 IUNIE 

19:00 – „De la Ovidiu la Eminescu” / Un spectacol de Emil Boroghină în regia 
Alinei Hiristea / Teatrul Nottara 

Sursa: ziua-online.ro 
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40. Ziarul de Argeș 
din data de 05 Noiembrie 2019 
http://ziaruldearges.ro/miercuri-6-noiembrie-la-centrul-cultural-
cantecul-varstelor-recital-emil-boroghina/ 
 

 
 
Miercuri, 6 noiembrie, la Centrul Cultural „Cântecul vârstelor” – 

Recital Emil Boroghină 
„Var şi cărămidă Că-i pustie multă Că-i lucrare lungă” 

 
„Să nu dispreţuim acest popor care a ştiut să păstreze cu credinţă atâtea comori ce 
cu cât sunt mai pitulate şi mai virgine, cu atât sunt mai preţioase şi mai plăcute. 
Limba, poporul ne-a păstrat-o… textul nu e proprietatea noastră. L-am auzit din 
gura săteanului, deci ca săteanul să-l spunem… limbajul poporului trebuie 
respectat cu sfinţenie, în simplitatea sa… e un păcat de neiertat al culegătorului 
de literatură poporană. Chiar şi cea mai mică schimbare, cea mai mică corecţiune 
din parte-i.” 

„Cronicarul, în înşirarea evenimentelor, e mai totdeauna obosit şi grăbit… n-are 
vreme să descoasă lucrurile la toate cusăturile lor, să arate prisma cu toate faţetele 
ei… cântăreţul poporar sau, cum se zice, barzii necunoscuţi ai poporului român 
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nu purced aşa… nu-s multe ca în cronicari evenimentele ce ei cântă; în schimb 
însă acelea care au avut puterea de a le deştepta inspiraţiunea vor fi cântate în 
toate părţile şi cu toate amănuntele lor. Nimic nu-i scapă poetului poporar; toate 
părţile, şi mari, şi mici, vin pe rând în colindul, în doina, în balada sau în legenda 
ce el alcătuieşte”, îşi scria pledoaria pentru creaţia populară un argeşean, Ionescu-
Gion, într-un număr din „Românul” (25 iuliu 1885). 

Acestor reguli de bază ale deontologiei culegătorului de folclor formulate încă în 
1874 de primul culegător de folclor, G. Dem. Teodorescu, adevărat „dictat” al 
autenticităţii şi veridicităţii, li se supune deplin actorul Emil Boroghină în recitalul 
programat la Centrul Cultural miercuri, 6 noiembrie, ora 13. Un recital pe care am 
avut plăcerea să-l savurez la Teatrul Nottara. Şi m-a emoţionat cum de multă 
vreme n-am mai fost emoţionat. Aşa că recomand cu căldură acest recital de 
poezie populară românească şi asigur potenţialul public că va asculta – în 
premieră! – versiuni inedite ale unor doine şi balade româneşti cunoscute în alte 
versiuni. Cum ar spune amatorul de poezie populară românească, ENJOY IT, că 
merită! 

 
de: Cristian Sabău 
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41. AGERPRES 
din data de 13 Decembrie 2019 
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/12/13/recital-extraordinar-emil-
boroghina-la-teatrul-nottara--419592 
 

 
 

Recital extraordinar Emil Boroghină, la Teatrul Nottara 
 
Recitalul extraordinar "Treptele Unirii - Preţuiţi-vă eroii!" al actorului Emil 
Boroghină, eveniment prezentat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia 
din 1989, va fi prezentat, vineri, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în deschiderea spectacolului va 
conferenţia academicianul Răzvan Theodorescu. 
 
"Treptele Unirii - Preţuiţi-vă eroii!" este un spectacol de poezie românească 
clasică şi contemporană dedicat Centenarului făuririi României Mari şi 
desăvârşirii unităţii naţionale, care 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 
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Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
"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", se arată în comunicat. 
 
Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile.  
 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, 
editor online: Ady Ivaşcu) 
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42. Bookhub.ro 
din data de 13 Decembrie 2019 

https://bookhub.ro/recialul-treptele-unirii-pretuiti-va-eroii-la-
treizeci-de-ani-de-la-revolutia-din-decembrie-1989/ 
 

 
 

Recialul Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii!, la treizeci de ani 
de la Revoluția din decembrie 1989 

,,Un popor care nu îşi cunoaşte istoria  este ca un copil care nu îşi cunoaşte 
părinţii.” Nicolae Iorga 
 
 Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă invite 
la recitalul extraordinar Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii! al actorului Emil 
Boroghină, cu ocazia împinirii a treizeci de ani de la Revoluția din 1989. 
Reprezentația va avea loc vineri, 20 decembrie 2019, de la ora 19.30, la 
Sala George Constantin. În deschiderea spectacolului va conferenția 
academicianul Răzvan Theodorescu. 
 
Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii! 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, 
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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. 
 
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. 

 
 
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. 
 
Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 
Sursa: bookhub.ro 
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 43. Jurnalul.ro 
din data de 15 Decembrie 2019, ora 21:30 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/recitalul-treptele-unirii-
pretuiti-va-eroii-la-treizeci-de-ani-de-la-revolutia-din-decembrie-
1989-830321.html 
 

 
 
Recitalul Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii!, la treizeci de ani de 

la Revoluția din decembrie 1989 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă invite la 
recitalul extraordinar Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii! al actorului Emil 
Boroghină, cu ocazia împinirii a treizeci de ani de la Revoluția din 1989. 
Reprezentația va avea loc vineri, 20 decembrie 2019, de la ora 19.30, la 
Sala George Constantin. În deschiderea spectacolului va conferenția 
academicianul Răzvan Theodorescu. 
 
          Treptele Unirii – Prețuiți-vă eroii! 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, 



 96 

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. 
 
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. 
 
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: Magdalena Popa Buluc 
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44. Ziarul Metropolis 
din data de 16 Decembrie 2019 
https://www.ziarulmetropolis.ro/treptele-unirii-pretuiti-va-eroii-30-de-
ani-de-la-revolutie/ 
 

 
 
 

„Treptele Unirii – prețuiți-vă eroii”, 30 de ani de la Revoluție 
 
 
Pe 20 decembrie, Teatrul Nottara marchează 30 de ani de la Revoluţia din 1989, 
cu spectacolul Treptele Unirii – preţuiţi-vă eroii, un recital de poezie românească 
susţinut de Emil Boroghină. 
 
Spectacolul este o coproducție Teatrul Nottara cu Teatrul Național Marin 
Sorescu Craiova, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu și scenografia lui Dan 
Adrian Ionescu. 
 
Evenimentul va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin și va fi deschis de acad. Răzvan Theodorescu, personalitate ce va vorbi 
cu acest prilej despre Revoluția română. 
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Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, 
Teatrul Nottara dorindu-și să ofere astfel un cadou de Sărbători tuturor 
spectatorilor săi. 
 
Treptele Unirii este un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană 
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, considerat 
drept unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. 

 
 
 

Sursa: ziarulmetropolis.ro 


