
\&quot;Ultima zi a tineretii\&quot; - cel mai bun spectacol de teatru al Romaniei
inmultite cu patru au fost, luni seara, emotiile Sibiului la cea de-a XX-a Gala a Premiilor UNITER, pentru
ca Sibiul a avut patru nominalizari, o cifra care a situat Teatrul National "Radu Stanca" pe locul doi in
topul national al nominalizatilor. Desi primele trei ore ale galei au trecut fara ca vreun premiu sa ajunga la
Sibiu, in final, Teatrul National "Radu Stanca" a luat cireasa de pe tort: Premiul pentru cel mai bun
spectacol de Teatru din Romania, adjudecat de productia "Ultima zi a tineretii". Aceasta distinctie a mai
fost castigata de Sibiu o singura data: in 2002, gratie spectacolului "Othello?!", in regia lui Andriy
Zholdak.
  
  Numarul 1
  
  Distinctia a fost inmanata de ministrul Culturii, Kelemen Hunor, lui Dragos Buhagiar, scenograf al
spectacolului. "iti multumesc Yuri (Yuri Kordonsky - regizor n. red.) pentru acest spectacol. ii
multumesc, de asemenea, pentru aceasta intalnire unui director care stie sa conduca Teatrul National "
Radu Stanca " din Sibiu si Festivalul International de Teatru: Constantin Chiriac. Multumesc mult
personalului tehnic de la Sibiu, care are grija de acest spectacol extrem de fragil ", a declarat Dragos
Buhagiar, pe scena Galei UNITER.
  
  Pentru Teatrul National "Radu Stanca", premiul are o dubla semnificatie: pe de o parte este o
reconfirmare a performantelor obtinute de institutie, iar pe de alta parte este un semnal menit sa atraga
atentia ca este necesara o mai buna finantare a actului cultural din Romania. Astfel, Constantin Chiriac,
directorul TNRS, a declarat: "Felicit toti oamenii de teatru din Romania pentru aceasta sarbatoare si
profit de ocazie pentru a reaminti ca artistii din Polonia au reusit impreuna, sa impuna Guvernului,
Presedintelui, Parlamentului si Opozitiei din aceasta tara, un pact pentru cultura prin care bugetul culturii
s-a dublat pentru urmatorii trei ani. Participarea noastra la aceasta gala reflecta tema editiei din acest an a
Festivalului International de Teatru de la Sibiu, si anume "Crize. Cultura face diferenta ". Prin proiectele
noastre incercam sa promovam excelenta si sa facem performanta."
  
  Teatrul sibian a mai fost nominalizat la alte trei categorii: cea mai buna regie - Silviu Purcarete, pentru
spectacolul "D'ale carnavalului", cea mai buna scenografie - Dragos Buhagiar, pentru spectacolul "Ultima
zi a tineretii", cel mai bun actor in rol principal - Marius Turdeanu, pentru spectacolul "Ispita Cioran". La
aceste categorii, Premiile UNITER au fost obtinute de: regizorul László Bocsárdi, scenograful Nikola
Toromanov si actorul Sorin Leoveanu. Laureati in cadrul galei au fost si: Mariana Mihut - Premiul pentru
cea mai buna actrita in rol principal, Cornel Scripcaru - Premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar,
Ana Ioana Macaria - Premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar, Raluca Vermesan - Premiul
pentru cel mai bun debut.
  
  Juriul acestei editii a Galei UNITER a fost format din scenograful Puiu Antemir, actrita Rodica Negrea
si criticii Ion Cazaban, Mircea Morariu si Ludmila Patlanjoglu.
  
  Spectacolul tineretii
  
  Cu casa inchisa s-a jucat premiera "Ultima zi a tineretii", in luna octombrie a anului trecut, pe scena
Teatrului National "Radu Stanca". "Lipiciul" la public nici nu e de mirare pentru ca spectacolul are
destule atu-uri. in primul rand, echipa care a lucrat la aceasta productie e una de nota 10: Yuri
Kordonsky, unul dintre regizorii titrati ai Europei, muzicianul Vasile Şirli, director muzical la Disneyland
Paris, Dragos Buhagiar, scenograf multipremiat de UNITER, Marian Ralea si Ofelia Popii, actori de
premii UNITER.
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  in al doilea rand, spectacolul spune povestea de dragoste adolescentina dintre Vitek si Alina, pe fundalul
nelinistii de dinaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial. intalnirea celor doua lumi, una boema si
cealalta constransa de conventii sociale, se face la raul ce curge la propriu chiar pe scena. Peste doua tone
de apa sunt folosite, la fiecare reprezentatie, pentru crearea acestui rau.
  
  Spectacolul are la baza romanul omonim al autorului contemporan polonez Tadeusz Konwicki.
  
  Felicitati de primarul Iohannis
  
  Vestea premiului nu a ramas fara ecou la Sibiu, primarul Klaus Iohannis felicitand echipa TNRS: "Am
primit cu o deosebita bucurie vestea ca meritele echipei de la Teatrul National " Radu Stanca " din Sibiu
au fost recunoscute cu ocazia celei de-a XX-a editii a Galei Premiilor UNITER, piesa "Ultima zi a
tineretii " fiind premiata drept cel mai bun spectacol al anului 2011. il felicit pe regizorul Yuri
Kordonsky, felicitari intregii distributii si staff-ului care a contribuit la aceasta reusita. Este o
recunoastere nationala a calitatii actului teatral din Sibiu, cu care deja ne-am obisnuit, si o confirmare a
calitatii vietii culturale a unui oras care a inclus in brand-ul sau cultura.
  
  in acelasi mesaj de felicitare, primarul Iohannis a vorbit despre importanta colaborarilor internationale
ale TNRS: "Succesul piesei premiate subliniaza inca o data importanta pe care Teatrul National " Radu
Stanca " o acorda parteneriatelor internationale, teatrul sibian gasindu-si numitorul comun cu traditia
culturala a comunitatilor din diverse parti ale lumii. Tocmai pe aceasta idee se pune accent prin Festivalul
International De Teatru care reuseste foarte bine sa sublinieze caracterul cosmopolit al culturii sibiene.
Reusita dumneavoastra este in acelasi timp un succes si pentru Sibiu, un oras care s-a transformat in
ultimii ani intr-o scena pentru actul cultural de cea mai buna calitate. Mult succes in continuare in
activitatea dumneavoastra".
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