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„Dante – 700“. Expoziție la Biblioteca Academiei Române 

 

Biblioteca Academiei Române găzduiește miercuri, 1 septembrie 2021, vernisajul expoziţiei 

„Dante – 700 | «Pentru a revedea stelele»“, eveniment prilejuit de împlinirea a 700 de ani de la 

moartea marelui poet italian Dante Alighieri, personalitate ce a marcat prin opera și gândirea sa 

cultura europeană şi universală. Vernisajul va avea loc la ora 13, în Sala „Theodor Pallady“ din 

Calea Victoriei nr. 125. 
 

Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Răzvan 

Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, ES Monseniorul Miguel Maury Buendía, 

Nunțiu Apostolic în România și în Republica Moldova, ES Alfredo Maria Durante Mangoni, 

Ambasador al Italiei în România, prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei 

Române și director general al Bibliotecii Academiei Române, Cristina Popescu, director general 

Romfilatelia, precum şi curatorii expoziţiei – Gabriela Dumitrescu şi prof. univ. dr. Ioan 

Cristescu, directorul general al Muzeului Naţional al Literaturii Române. 
 

Vor fi expuse în premieră 21 de lucrări de grafică semnate de maestrul Marcel Chirnoagă, aflate în 

patrimoniul Muzeului Naţional al Literaturii Române, lucrări inspirate de „Infernul“, primul volum 

din opera capitală a lui Dante, „Divina Comedie“. Pe simeză se vor afla, de asemenea, mini-gravuri 

în linoleum, realizate de Mac Constantinescu, și ilustrații la ediția din 1935 a volumului „Infernul“, 

Editura „Scrisul Românesc“. Alături de acestea vor fi prezentate publicului incunabule şi ediţii rare 

din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, precum și manuscrisele celebrei traduceri din 

„Divina Comedie“ realizată de poetul George Coșbuc. 
 

În cadrul vernisajului va fi lansată emisiunea întregului poștal Dante Alighieri, emisă de 

Romfilatelia.  
 

Expoziția „Dante – 700 | «Pentru a revedea stelele»“ se înscrie într-un ciclu de manifestări 

culturale organizate în perioada 1-11 septembrie 2021 de Muzeul Național al Literaturii Române, 

în parteneriat cu Academia Română, Biblioteca Academiei Române, Institutul Cultural Român, 

Romfilatelia şi Teatrul „Nottara“. 
 

În zilele de 9 şi 10 septembrie 2021, va avea loc Colocviul internaţional „Dante Alighieri – 700“, 

desfășurat la sediul Bibliotecii Academiei Române, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“, şi la 

sediul Muzeul Național al Literaturii Române din str. Nicolae Creţulescu 8. Sâmbătă, 11 

septembrie 2021, Teatrul „Nottara“ prezintă spectacolul „Călătoria lui Dante“, un recital al 

actorului Emil Boroghină. 
 

Expoziția organizată la Biblioteca Academiei Române rămâne deschisă pe toată perioada 

manifestărilor, în intervalul 1-10 septembrie 2021, și poate fi vizitată între orele 10-14. Intrarea 

este gratuită. 
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