
Caramitru nu l-a vrut pe Chiriac pe scena premiilor UNITER
Presedintele Uniunii Teatrale din Romania, Ion Caramitru, a refuzat prezenta pe scena a directorului
Teatrului National `Radu Stanca` din Sibiu, in momentul inmanarii premiului pentru Excelenta
spectacolului `Faust` in regia lui Silviu Purcarete. 
  
  La inmanarea premiului de excelenta, luni, pe scena a fost chemata scenografa Lia Mantoc. Aceasta l-a
intrebat pe Caramitru: `Sa vina si domnul director?` (Constantin Chiriac, n.r.). La aceasta intrebare,
presedintele UNITER a spus un sec "Nu!". 
  
  La anuntarea premiului, in martie, Constantin Chiriac, directorul Teatrului "Radu Stanca", a calificat
gestul UNITER drept "o dreapta si tarzie recunoastere", referindu-se si la faptul ca montarea a fost
ignorata, la momentul respectiv, de juriul UNITER. Premiera spectacolului "Faust" a deschis, in 2007, la
Sibiu, Festivalul National de Teatru. 
  
  Senatul UNITER a acordat premiul de excelenta creatorilor Silviu Purcarete (regizor si scenarist),
Helmut Stürmer (scenograf-decor), Lia Mantoc (scenograf-costume), Vasile Sirli (compozitor), Andu
Dumitrescu (scenograf-efecte video), pentru impactul international al spectacolului "Faust", dupa Goethe
(Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu), la Festivalul Edinburgh 2009. 
  
  In afara premiului pentru Excelenta, teatrul din Sibiu a ratat ieri alte doua premii: cel pentru cea mai
buna actrita in rol principal – Ofelia Popii si cel pentru cel mai bun spectacol – Braking the waves in
regia lui Radu Alexandru Nica. Premiul pentru cea mai buna actrita a mers catre Virginia Mirea pentru
rolul din spectacolul "Casa Zoikai", pus in scena la Teatrul de Comedie din Bucuresti. "Rosencrantz si
Guildenstern sunt morti", de Victor Ioan Frunza, a primit premiul pentru cel mai bun spectacol al anului
2009. Spectacolul a fost montat la Teatrul Maghiar "Csiky Gergely" din Timisoara. 
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