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Actorii craioveni Leni Pinţea Homeag şi
Tudor Gheorghe, premiaţi de UNITER

În cadrul celei de-a XXI-a Gale a Premiilor UNITER – eveniment marcant al anului
teatral românesc, care celebrează valorile
artei, (re)aducându-le în atenţia publicului –,
Leni Pinţea Homeag, fostă actriţă a Teatrului Naţional din Craiova, a fost răsplătită cu
Premiul pentru întreaga activitate, iar maestrul Tudor Gheorghe a primit Premiul
pentru o vi aţă dedicată poeziei autentice.
Gala s-a desfăş urat în somptuoasa s ală a
Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din
Iaşi, pe parcurs ul a mai bine de trei ore,
până după miezul nopţii, între invitaţi numărându-se personalităţi de seamă ale teatrului românesc şi nu numai.
„Iubes c acest Premiu UNITER. El vi ne
după ş apte ani de când ci neva, î n loc de o

de GABRIEL
BRATU-MIB

OFF-uri

- Avocatul Popescu, înainte
de a se duce la “bară”, e musai să treacă şi pe la “bar”.
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virgul ă, mi-a pus punct meseriei mel e. (…)
Dedi c acest premiu actori lor Teatrul ui
Naţional di n Craiova, famil ia mea pe parcursul a 4 5 de ani de teatru”, a declarat,
cu aces t prilej, Leni Pinţea Homeag , care
în ultimii ani s-a retras la Moeciu, în s atul său natal.
„Premiul din această seară vine la 43 de
ani după cel acordat de ATM. Dragă Pino
(Ion Caramitru – n.r.), tare mă tem că peste
43 de ani nu o să mi-l mai înmânezi tu!”,
a spus Tudor Gheorghe, în apl auzele
celor aproximativ 700 de persoane prezente în sala Naţionalului ieşean. „O
să ţi-l dea maestrul Radu Beligan!”, i-a
replicat, glumind, Ion Caramitru, preşedintele UNITER.

Silvio Berlusconi
trăieşte un coşmar,
aidoma
lui Adrian Năstase...
Silvio Berlusconi, ca premier al Italiei, s-a cunoscut îndeaproape cu Adrian Năstase, pe vremea când acesta din
urmă conducea un guvern de-a dreptul performant, cu consistentă creştere economică şi nu numai, care ducea
ţara în NATO şi Uniunea Europeană,
cu susţinerea externă de rigoare. Cine
s-ar fi gândit atunci că, nu peste mulţi
ani, şi unul şi celălalt vor trăi coşmare
similare. De care nu este departe nici
fostul preşedinte francez, Nicolas Sarkozy, tot mai aproape de o confruntare cu instanţele de judecată.
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Sărbătoarea
Bujorului, la Pleniţa

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884.
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