
Regizorul Silviu Purcarete, premiat la Edinburgh
Teatrul National "Radu Stanca" a mai adaugat un trofeu colectiei regizorilor prin Silviu Purcarete. "E o
onoare si o placere sa primesc acest premiu. Multumesc!", a exclamat regizorul printr-un mesaj transmis
de Cristopher Wynn, directorul de dezvoltare si sponsorizare al festivalului de la Edinburgh. Silviu
Purcarete a lipsit, insa, de la ceremonia de decernare a premiilor, pe motiv ca a fost angajat in alte
proiecte personale. Festivitatea l-a avut ca amfitrion pe Keit Bruce, editorul sectiunii de arte de la
cotidianul "The Harold", care s-a aratat placut surprins de reprezentatia romaneasca. "Regizorul roman
Silviu Purcarete este un oaspete obisnuit al Scotiei, atat in Glasgow, cat si in Edinburgh, unde a mai
prezentat productia Faust la Ingliston, in cadrul Festivalului International de la Edinburgh. Regizorul a
revenit in acest an cu o adaptare dupa Calatoriile lui Gulliver de Jonathan Swift, in colaborare cu
compozitorul irlandez Shaun Davey, in care vorbeste atat despre autor, cat si despre carte, intr-un mod
amuzant si in care aduce un cal adevarat pe scena", a spus acesta. 
  
  "Calatoriile lui Gulliver" reprezinta prima productie romaneasca de Teatru comisionata vreodata la
Edinburgh, unde are loc cel mai important festival de artele spectacolului din lume. Cele cinci
reprezentatii ale spectacolului din Scotia au avut loc la King's Theatre, in perioada 17-20 august, fiind
laudate de presa britanica, care le-a acordat, prin publicatia "The Daily Telegraph", cinci stele, iar prin
"The Scotsman" si "The Herald" cate patru stele pentru abordarea inovativa a romanului lui Jonathan
Swift.
  
  Premiile, cunoscute sub titlul "The Herald Angels Awards", sunt oferite inca din anul 1995, pentru a
recunoaste excelenta in domeniul artelor in urma unor studii facute atat la Festivalul International de la
Edinburgh, cat si la Edinburgh Fringe. 
  
  Premiul castigat de Silviu Purcarete este cel de-al doilea trofeu obtinut de un membru al Teatrului
National "Radu Stanca " din Sibiu, dupa ce, in 2009, Ofelia Popii a primit aceeasi distinctie pentru rolul
Mefisto din mega-productia "Faust ".
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