
Juriul UNITER vine maine la Sibiu pentru a��Breaking the waves`
Teatrul National " Radu Stanca` asteapta maine seara ca sibienii sa umple sala de spectacole, la loc de
cinste urmand a se afla juriul UNITER venit sa decida daca teatrul din Sibiu merita sau nu premii anul
acesta.
  
  " Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu invita publicul sibian maine, 8 aprilie, de la ora 19:00, la
spectacolul "Breaking the Waves sau Viata binecuvantata a lui Bess", adaptare scenica de Sanda
Anastasof dupa unscenariu de Lars von Trier. Spectacolul regizat de Radu Alexandru Nica a fost
nominalizat pentru Premiile UNITER 2010 la categoriile "Cea mai buna actrita in rol principal" - Ofelia
Popii - si "Cel mai bun spectacol", iar reprezentatia de maine va avea loc in prezenta juriului care va
desemna castigatorii`, au anuntat astazi reprezentantii teatrului sibian.
  
  Cea de-a XVIII-a editie a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 19 aprilie 2010.
  
  Din juriul UNITER fac parte: Marina Constantinescu (critic de teatru), Florica Ichim (critic de teatru),
Valeria Seciu (actrita), Mihai Madescu (scenograf) si Cornel Todea (regizor).
  
  Uniunea Teatrala din Romania a decis luni, 8 martie, acordarea Premiului de excelenta pentru creatorii
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` Sibiu) la Festivalul
Edinburgh 2009.
  
  `Echipa de creatori care a fost nominalizata de Senatul uniter pentru a primi Premiul de excelenta pentru
turneul Teatrului National `Radu Stanca` Sibiu la Festivalul International de la Edinburgh 2009 cu
spectacolul `Faust` a realizat acest spectacol in anii 2006 – 2007, impreuna cu 110 interpreti (actori,
muzicieni etc.), 35 de tehnicieni, precum si cu o echipa de 11 membri ai Departamentului de Marketing,
Organizare si Promovare Spectacole. Salutam aceasta dreapta recunoastere a echipei exceptionale de
creatori care a realizat aceasta productie. Din pacate, `Faust` nu a fost nominalizat la vremea respectiva
pentru cea mai buna regie, iar recunoasterea ca cel mai bun spectacol vine prin acest premiu de excelenta,
urmare a unei confirmari valorice la Festivalul International de la Edinburgh, editia 2009. Este binevenita
aceasta recunoastere tarzie, chiar daca eforturile echipei manageriale si ale celorlalti 140 de membrii ai
colectivului au fost omise`, a declarat pe aceasta tema, Constantin Chiriac, directorul teatrului din Sibiu. 
  
  foto: sibfest.ro
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