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10 premii, 33 de nominalizati si peste 600 de
invitati la Gala UNITER, care va avea loc la
Timisoara
Zece premianti, 33 de nominalizati si peste 600 de invitati din Bucuresti si din
tara sunt asteptati luni, 8 mai, la Teatrul National din Timisoara, unde va avea
loc cea de-a 25-a editie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Romania
(UNITER), transmite Mediafax.
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Uniunea Teatrala din Romania organizeaza in 8 mai, cea de-a 25-a editie a Galei Premiilor
UNITER, care se desfasoara, in premiera, la Timisoara, pe scena Teatrului National din oras.
Presedintele UNITER, Ion Caramitru, a declarat, sambata, la Timisoara, in cadrul unei conferinte
de presa, ca prin aceasta gala se arata „respectul fata de valorile culturale ale teatrului”.
„La 25 de ani de viata, sarbatorim Gala UNITER la Timisoara, orasul schimbarilor profunde
in istoria tarii, viitoarea Capitala Culturala Europeana. Gala are un potential care nu a putut
fi pana acum negat, este vorba de respectul fata de valorile culturale atat de cunoscute ale
teatrului. Eu am imbatranit cu Gala, am inceput-o pe cand aveam 50 de ani, am ajuns la 75
si merg inainte cu ea. Am reusit sa calatorim cu Gala prin orase din tara cu substanta
culturala, prin institutii teatrale frumoase, iar in acest an am ajuns la Timisoara, intr-un
teatru de traditie, intr-o cladire istorica”,a afirmat Ion Caramitru.
La randul sau, directorul Teatrului National din Timisoara, Ada Hausvater, a declarat ca „nu

conteata premiantii, nu conteaza nominalizatii, conteaza competitia”.
„Gala implineste 25 de ani, multi ani de continuitate si o mare responsabilitate pentru ce a
fost. De asemenea, noi toti avem o mare responsabilitate pentru ce va fi. Nu conteaza
premiantii, nu conteaza nici nominalizatii, conteaza competitia. Simt ca teatrul si cultura
sunt sustinute la Timisoara”, a precizat Hausvater.
Prezent la conferinta de presa, primarul Nicolae Robu i-a propus lui Ion Caramitru sa organizeze
si editia din anul 2021 a Galei UNITER in oras, pentru ca atunci Timisoara va fi Capitala Culturala
Europeana.
„Timisoara trebuie sa dovedeasca, nu numai sa pretinda, ca este cu un oras cu un puls
cultural puternic. Apreciez, in principiu vorbind, preocuparea pentru identificarea si
recunoasterea rasplatei excelentei. Daca nu avem o astfel de preocupare, sansele de a fi
performanti in orice domenii sunt mici. Ne mandrim ca in aceasta cladire in care ne aflam
(n.r. Opera Nationala Romana) functioneaza foarte bine patru institutii culturale: Opera
Romana si trei teatre: national, de stat german si de stat maghiar. in 2021 vom fi Capitala
Culturala Europeana. Haideti sa ne propunem ca si Gala Premiilor UNITER din 2021 sa
aiba loc tot la Timisoara, s-ar potrivit sa se intample un astfel de eveniment aici”
, a declarat
Nicolae Robu.
Zece premianti, 33 de nominalizati si peste 600 de invitati din intreaga tara sunt asteptati sa
participe la Gala Premiilor UNITER. Evenimentul are loc luni, 8 mai, incepand cu ora 21.00, la
Teatrul National din Timisoara.
Castigatorii editiei cu numarul 25 vor fi alesi de un juriu format din Alexandru Darie (regizor),
Luana Dragoiescu (scenograf), Dana Dogaru (actrita), Florica Ichim (critic) si Maria Sirbu
(jurnalist cultural).
Spectacolele care au intrat in atentia juriului UNITER sunt cele care au avut premiera in perioada
1 ianuarie – 31 decembrie 2016.
Gala UNITER este organizata si cu sprijinul financiar al Primariei Timisoara, care a alocat
500.000 de lei pentru acest eveniment.
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