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PREZENTARE GENERALĂ 
 
UNITER    

• instituţie a secolului XXI 
• uniune de creaţie ancorată în realităţile Uniunii Europene 
• un partener activ al societăţii civile româneşti 

 
Uniunea Teatrală din România – UNITER – este o organizaţie profesională, apolitică, 
neguvernamentală şi nonprofit, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din 
domeniul teatrului. UNITER este un organism neguvernamental cu relaţii de parteneriat 
cu sistemul teatral instituţionalizat, ce reprezintă oameni de teatru din ţară şi  
coagulează şi dinamizează mişcarea de susţinere a artei teatrale. UNITER este 
angajată în susţinerea şi dezvoltarea teatrului românesc, în valorificarea patrimoniului 
cultural naţional şi universal, prin programele şi proiectele pe care le derulează anual. 
 
Uniunea Teatrală din România – UNITER – a îmbunătăţit permanent activitatea sa 
desfăşurată pe principiul comun tuturor organismelor profesionale din întreaga lume: 
derularea de programe şi proiecte culturale care îi vizează pe profesioniştii lumii 
teatrale. 
 
În 2020 UNITER a împlinit 30 de ani de existenţă, 30 de ani de când este angajată în 
susţinerea şi dezvoltarea teatrului românesc, în valorificarea patrimoniului cultural 
naţional şi universal, prin programele şi proiectele pe care le derulează anual.  Uniunea 
Teatrală din România a fost înfiinţată în februarie 1990 şi are o activitate neîntreruptă 
de 30 de ani (1990 – 2020). Ca o consecinţă a activităţii susţinute, UNITER a obţinut 
statutul de instituţie de utilitate publică prin H.G.746 / 31 august 2000. 
 
UNITER promovează interesele profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi. 
Este membru activ în mai multe reţele naţionale şi internaţionale: ANUC, AICT, ITI, 
PEJA, IETM, Culture Action Europe. 
Este colectorul şi gestionarul fondurilor de timbru teatral, în conformitate cu Legea nr. 
35/1994. 
 
Numărul membrilor cotizanţi ai UNITER a fost la final de decembrie 2020 de 1.766 
creatori (actori,  regizori, scenografi, critici de teatru, teatrologi, artiști de circ, coregrafi, 
secretari literari, redactori, mediatori culturali, jurnaliști culturali, manageri culturali, 
profesori etc). 
 
DIRECŢIA STRATEGICĂ 
Păstrarea statutului de protector al teatrului şi oamenilor de teatru şi de promotor al 
teatrului românesc în contextul european, printr-un dialog cultural activ reprezintă cei 
doi piloni pe care se bazează strategia instituţiei. 
 
VIZIUNE 
UNITER susţine şi promovează valorile culturii teatrale româneşti şi este atentă la 
nevoile comunităţii din care face parte, militând pentru statutul şi demnitatea artistului. 
Prin implicarea responsabilă în organizarea proiectelor şi programelor socio-culturale 
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derulate anual, UNITER crează un cadru valoros cultural susţinut printr-un permanent 
dialog creativ la nivel naţional şi internaţional. 
  
CUM FUNCŢIONĂM? 
- pe baza proiectelor şi programelor proprii 
- pe baza veniturilor din activităţi fără scop patrimonial (taxele de înscriere şi cotizaţiile 

membrilor, sponsorizări, donații, timbrul teatral, finanțări pe proiecte și programe de 
la autoritățile locale și centrale etc).  

- finanţarea programelor şi proiectelor este asigurată prin parteneriatelor publice şi 
private, în baza aplicaţiilor depuse şi câştigate la diferite fonduri de finanţare; 

- derularea programelor permanente se face în baza unui Regulament intern, propriu 
fiecărui program, decis şi adoptat de către Senat-Consiliul director. 
 

DOMENII DE ACTIVITATE 
a. Activităţi de promovare a spectacolelor teatrale şi a creaţiilor de valoare ale 

dramaturgiei naţionale 
b. Activităţi directe în domeniul spectacolelor 
c. Activităţi legate de perfecţionarea profesională 
d. Activităţi de protecţie a membrilor şi a personalităţilor din lumea teatrală 

 
 
STRUCTURĂ şi CONDUCERE 
Activitatea Uniunii Teatrale din România este decisă de Adunarea Generală şi este 
asumată de către SENATUL UNITER – Consiliul director, COMISIA DE ONOARE ŞI 
DISCIPLINĂ, COMISIA DE VALIDARE A DOSARELOR NOILOR MEMBRI. COMISIA 
SOCIALĂ, COMISIA DE CENZORI – alcătuite din personalităţi cu o activitate 
recunoscută în domeniul teatral.  
Senatul-Consiliul director UNITER este alcătuit din 19 personalităţi ale vieții teatrale. În 
perioada 2018-2022 Senatul-Consiliul director este format din: Ion Caramitru, actor, 
preşedinte, Aura Corbeanu, manager cultural, vicepreşedinte, Emil Boroghină, actor, 
Virginia Mirea, actriţă, Ana Ciontea, actriţă, Victor Rebengiuc, actor, George Mihăiţă, 
actor, Miklos Bacs, actor, Vlad Zamfirescu, actor, Tompa Gabor, regizor, Felix Alexa, 
regizor, Marina Constantinescu, critic de teatru, Alice Georgescu, critic de teatru, 
Dragoş Buhagiar, scenograf, Puiu Antemir, scenograf, şi membrii supleanţi: Adi 
Carauleanu, actor, Radu Afrim, regizor, Viorica Petrovici, scenograf, Doina Modola, 
critic de teatru.  
Coordonarea activităţilor UNITER este asigurată de conducerea executivă: un 
Preşedinte, ales de către Adunarea Generală şi un vicepreşedinte ales de către 
Preşedinte.  
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BILANŢ ŞI PERSPECTIVĂ: UNITER – FACTOR DE COEZIUNE 
 
 

Activitatea UNITER a fost marcată, în ultimii ani,  de schimbările majore din viaţa 
politică, din legislaţie şi din situaţia economică a României. Criza economică şi-a făcut 
simţită prezenţa şi la nivelul uniunilor de creatori, dar Senatul UNITER şi artiştii implicaţi 
în viaţa teatrală românească au găsit soluţii, astfel încât Uniunea să îşi desfăşoare 
activitatea în bune condiţii, iar aprecierea şi recunoaşterea instituţiei să rămână la 
nivelul câştigat de-a lungul anilor. 
 
Însă, această ultimă perioadă parcursă a însemnat mult mai mult decât efortul de a 
menţine ştacheta programelor şi proiectelor. A însemnat crearea şi impunerea unui 
sistem alternativ, libera asociere şi libertatea de creaţie. Principiul de funcţionare al 
UNITER sunt programele și proiectele constante, cu desfășurare anuală. Acestea 
asigură libera asociere, diversitatea şi diversificarea ofertei culturale. Piaţa liberă 
funcţionează ca o pepinieră de creaţie. Ca un laborator în care se formează generaţiile 
tinere, în care explorează, experimentează, inovează. De aici – sistemul de stat poate 
să preia noul val. 
 
În toţi aceşti ani, UNITER, luptând pentru propria existenţă, a militat pentru impunerea 
acestui sistem.  
Fie prin facptul că modul de funcţionare a devenit un reper de funcţionare pentru 
celelalte uniuni, iar proiectele şi programele UNITER au devenit modele pentru 
proiectele şi programele celorlalte uniuni şi nu numai. 
Fie prin faptul că şi-a intensificat, mai ales în ultimii ani, lupta pe tărâm legislativ pentru 
apărarea drepturilor şi statutului creatorilor. 
Fie că a sprijinit existenţa organizaţiilor neguvernamentale, participând la consultări, 
susţinând existenţa acestora, fiind o voce care s-a auzit întotdeauna ca un apărător al 
acestui sistem. 
 
UNITER continuă să îşi asume acest rol formator cultural, în baza activităţii de până 
acum şi a notorietăţii pe care o are. El se va concretiza atât în continuarea proiectelor şi 
programelor noastre, cunoscute deja – însă cu o mai mare deschidere către acest 
laborator de creaţie şi, mai ales, în intensificarea luptei pentru politici culturale şi pentru 
politici de finanţare. Lupta pentru un sistem echilibrat, fără de care nu poate exista o 
societate democratică. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5

SUMARUL PROGRAMELOR, PROIECTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 
UNITER 

I. PROGRAMELE PERMANENTE UNITER 
 

1. Comunicarea cu membrii UNITER 
Legătura cu comunitatea teatrală şi protecţia membrilor UNITER şi a artiştilor concretizată în: 
- Lobby pentru apărarea intereselor acestora, reuşita aprobării şi aplicării legii 8/2006: 648 

de BENEFICIARI UNITER AI LEGII 8 / 2006 
- centralizarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor şi a datelor despre cei 1766 de 

membri UNITER 
- Lobby pentru apărarea intereselor acestora, reuşita aprobării şi aplicării legii 118/2002: 153 

de personalităţi ale vieţii teatrale româneşti sunt beneficiare ale acestei legi care se aplică 
tuturor uniunilor de creaţie.   
 
2. Gala Premiilor UNITER (1991-2020) 

 
3. Gala Tânărului Actor HOP (1998-2020) 

 
4. Festivalul Naţional de Teatru cu participare internaţională (990-2020) 

 
5. Concursul „Cea mai bună piesă românească a anului” (1990-2020) 

 
6. Editura UNITEXT (1990-2020) 

 
7. Revista culturală Teatrul azi 

 
II. PROGRAMELE SOCIO-CULTURALE UNITER 
 

„Casa Artiştilor” (1997-2020), structurat pe următoarele componente: 
 Programul de asistenţă socială şi reactivare profesională 
 Campania Naţională „Artiştii pentru artişti” (2002-2020) 

În cadrul acestui program, UNITER a sprijinit cu sume cuprinse între 500 şi 3500 de lei un 
număr de 45 de artişti cu situaţii medicale deosebit de grave. 
 
III. ORGANISME CULTURALE INTERNAŢIONALE DIN CARE FACE PARTE UNITER 
 

1. Centrul Naţional Român al ITI – Institutul Internaţional de Teatru (1990-2020)  
2. Reţeaua culturală „Pepinierele Europene pentru Tineri Artişti” (1994-2020) 
3. IETM – Reţeaua Internaţională pentru Artele de Spectacol Contemporane (1990-

2020)  
4. Culture Action Europe – Forumul European pentru Arte şi Patrimoniu (1990-2020)  

 
IV. PROIECTE CULTURALE SUSŢINUTE DIN TIMBRUL TEATRAL 
UNITER susţine financiar proiecte culturale din fondurile speciale ale timbrului teatral conform 
Legii Nr. 35/1994 privind timbrul teatral.  

 
V. ALTE ACTIVITĂŢI SPRIJINITE DE UNITER 
Organizarea de conferinţe de presă sau alte evenimente ale instituţiilor teatrale din ţară 
La solicitare, UNITER preia şi asigură promovarea evenimentelor teatrale / festivaluri prin 
organizarea conferinţelor de presă şi asigurarea promovării acestora la nivel naţional. 
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Prezentarea Proiectelor şi Programelor 
UNITER 2020 

 
PROGRAME PERMANENTE 

 
1.COMUNICAREA CU MEMBRII UNITER 

 
 
Numărul membrilor cotizanţi ai UNITER a fost la final de decembrie 2020 de 1.766 
creatori (actori,  regizori, scenografi, critici de teatru, teatrologi, artiști de circ, coregrafi, 
secretari literari, redactori, mediatori culturali, jurnaliști culturali, manageri culturali, 
profesori etc). Membrii UNITER şi nevoile lor constituie pentru noi o preocupare 
permanentă. În acest sens, încă de la înfiinţare am militat pentru drepturile creatorilor 
din domeniul teatrului, i-am susţinut pe cei cu probleme de sănătate şi de existenţă, i-
am sprijinit pe cei aflaţi la început de carieră. Toate aceste acţiuni vin în întâmpinarea 
cursului firesc al misiunii UNITER, instituţie care aparţine creatorilor din domeniu 
teatrului, creatori pe care noi îi reprezentăm prin tot ceea ce facem. Şi ne asumăm 
acest rol şi pentru viitor. 
 
Aceasta presupune o comunicare permanentă prin telefon, poştă sau e-mail, în 
condiţiile în care este necesară realizarea unei actualizări a datelor de contact pentru a 
crea o bază de date viabilă, o situaţie centralizată a profesioniştilor din lumea teatrului.  
 
Legătura cu comunitatea teatrală şi protecţia membrilor UNITER şi a artiştilor se 
concretizează în: 
- Lobby pentru apărarea intereselor acestora, precum şi servicii concrete, cum ar fi 

reuşita aprobării şi aplicării legii 8/2006, privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; suport juridic 
pentru soluționarea cazurilor speciale.  

- centralizarea tuturor informaţiilor pentru cei 648 de BENEFICIARI UNITER AI LEGII 
NR. 8/2006. 

- centralizarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor şi a datelor despre membrii 
UNITER 

- INDEMNIZAŢIILE DE MERIT UNITER. 153 de personalităţi ale vieţii teatrale 
româneşti sunt beneficiare ale legii nr.118/2002  
 

În 2020 am lucrat și continuăm să lucrăm pe mai multe inițiative legislative, cum ar fi: 
- OG 21/2007 privind organizarea și funcționarea instituțiilor și companiilor de 

spectacol; OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură; Ordin 
comun privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-
CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul culturii, Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 
autorităților sau instituțiilor publice; OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Legea nr. 159/2019 privind modificarea şi completarea a unor acte normative în 
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domeniul educaţiei, Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar; 
Legea 98/2016 privind achizițiile publice; OG 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, o serie de 
hotărâri de guvern îndeosebi cele privind mijloacele fixe (obiectele de decor să 
nu mai fie considerate mijloace fixe). 

-  
- legătura cu comunitatea teatrală se ţine prin intermediul unei informări periodice / 

comunicatelor de presă trimise la întreaga bază de date, postări pe site-ul 
www.uniter.ro și pe pagina oficială de facebook. Acesta nu este numai o metodă de 
prezentare a instituţiei şi a programelor şi proiectelor UNITER, ci el prezintă toate 
noutăţile care vin dinspre instituţiile de spectacol, premiere, proiecte, festivaluri, 
premii, castinguri, turnee. 

 
 

BENEFICIARI I  LEGII  8 /2006 
 

Beneficiarii UNITER ai legii 8 / 2006 sunt la final de decembrie 2020 în număr de 648 
creatori. Această lege priveşte instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică. Aceşti membri beneficiază de un surplus de 50% 
din pensia normală de vârstă. Aprobarea acestei legi are ca efect necesitatea unei 
comunicări continue cu membrii UNITER pensionari beneficiari ai legii 8 / 2006.  Alte 
activităţi presupun elaborarea adeverinţelor de membru al uniunii, informarea Casei de 
pensii de care ţin respectivii membri UNITER, centralizarea tuturor informaţiilor 
privitoare la adresă, număr de telefon, număr dosar pensie, valoare pensie, date CI/BI, 
transmiterea către Casele locale de pensii, precum şi către Casa Naţională de Pensii a 
situaţiilor generale / parțiale cu beneficiarii legii. 
 
EXTRAS DIN LEGEA 8 – 2006  
Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, pensionarii 
sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.246/2005 şi care: 

• sunt cetăţeni români, străini sau apatrizi; 
• au domiciliul sau reşedinţa în România, sau, după caz  în străinătate. 

 
Categoriile de pensionari ai sistemului public de pensii prevăzuţi de Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt: 

• pensionarii pentru limită de vârstă; 
• pensionarii cu pensie anticipată şi anticipată parţială; 
• pensionarii de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate; 
• pensionarii de urmaş. 
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Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzută de lege reprezintă 50% din pensia cuvenită 
sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază 
minime brute pe țară, garantate în plată. 
Cuantumul indemnizației se modifică ori de cîte ori se modifică pensia titularului ca 
urmare a modificării valorii punctului de pensie.  
Indemnizaţia lunară nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia 
acordată în temeiul Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit. 
 
PLATA INDEMNIZAŢIEI ÎNCETEAZĂ ÎNCEPÂND CU LUNA URMĂTOARE CELEI ÎN 
CARE: 

• beneficiarul a decedat; 
• beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei 

lunare; 
• beneficiarul îşi pierde calitatea de membru al uniunii de creatori; 
• beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România a 

încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că 
indemnizaţia lunară se plăteşte de către celălalt stat. 

• titularul beneficiază de indemnizaţia de merit în temeiul Legii nr.118/2002; 
 

Uniunile de creatori legal constituite au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de 
pensii ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau 
încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.  
 
 
 

BENEFICIARII INDEMNIZAŢIEI DE MERIT – LEGEA 118 / 2002  
 
Legea nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit prevede că 
aceasta se acordă personalităţilor române de prestigiu, pentru realizări deosebite şi 
pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi 
sportului. 
 
Comisia Naţională pentru Acordarea Indemnizaţiei de Merit este compusă din 
preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de 
muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul Culturii, ministrul Educaţiei şi 
Cercetării, ministrul Sportului şi Tineretului şi preşedinţii uniunilor de creaţie 
recunoscute de Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie (Uniunea Arhitecţilor din 
România, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, 
Uniunea Cineaştilor din România, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 
Uniunea Teatrală din România). 
 
Cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori 
valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi este neimpozabil.  
Suma necesară pentru achitarea indemnizaţiilor de merit se suportă de la bugetul de 
stat. 
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Sub-comisia ARTE-UNITER este alcătuită din: 
Ion Caramitru – actor, regizor 
Marina Constantinescu – critic de teatru 
Puiu Antemir – scenograf 
Ana Ciontea – actor 
Radu Afrim - regizor 
 
La finalul lunii decembrie 2020, 148 de personalităţi ale vieţii teatrale româneşti 
beneficiau de indemnizaţie de merit prin UNITER. Suntem Uniunea care are alocat 
cel mai mare număr de indemnizaţii, 153, date fiind categoriile variate de creatori din 
cadrul uniunii. 
 
Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul teatral sunt următoarele, 
conform normelor metodologice de aplicare a Legii 118/2002: 

1. a) valoare artistică recunoscută public; 
2. b) vechime în activitatea teatrală şi cinematografică; 
3. c) premii obţinute în concursuri şi festivaluri teatrale şi cinematografice; 
4. d) distincţii naţionale şi internaţionale. 

În vederea acordării indemnizaţiei de merit, potenţialii beneficiari, membri ai uniunii 
noastre, trebuie să depună la registratura UNITER următoarele documente: 

• curriculum vitae; 
• documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de 

merit; 
• copie carte identitate; 
• copie acte studii superioare în domeniul teatrului; 
• două recomandări din partea unor personalităţii ale vieţii teatrale româneşti. 

 
Beneficiarii INDEMNIZAȚILOR DE MERIT (148 personalități):  
(actualizată în decembrie 2020) 
 

1. ALEXA VISARION 
2. ALIFANTIS NICU-VALERIU 
3. ANDRIESCU MIRCEA 
4. ANDRIESCU VIRGIL 
5. ANTEMIR PUIU 
6. ARCUDEANU GHEORGHE ION 
7. ARŞINEL ALEXANDRU IOAN 
8. BABII ANGHELESCU COSTACHE 
9. BEREHOI LIVIU 
10. BITĂNESCU MIHAELA RODICA 
11. BLOOS CORNELIA 
12. BOCĂNEŢU DOINA-MARIANA-VICTORIA  
13. BODOCHI MARIUS 
14. BOER FRANCISC 
15. BONDOC SIMONA 
16. BOROGHINĂ EMIL ELIZIAN 
17. BRĂDEAN MARIA DANIELA 
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18. BUDURUŞI ION 
19. BULCĂ IOANA 
20. CAROPOL GEORGETA 
21. CENEAN ȘTEFANIA 
22. CERNAT ILEANA – VICTORIA  
23. CERNESCU DINU ANDREI ŞERBAN 
24. CHIRIAC CONSTANTIN 
25. CIONTEA ANA 
26. COCIERU ION 
27. COCORA ION 
28. CODRESCU CONSTANTIN 
29. COJOCARU CONSTANTIN 
30. COLPĂCEI ALEXANDRU  
31. CONSTANTIN COSTEL 
32. CORNIŞTEANU MIRCEA – MIHAI 
33. COȘERU EMILIAN 
34. COTESCU VALERIA 
35. CREŢU MIRCEA – ALEXANDRU  
36. CREŢULESCU TAMARA VIRGINIA 
37. CSIKY ANDREI 
38. DABIJA ALEXANDRU 
39. DABIJA EMILIA (DOBRIN EMILIA) 
40. DEMIAN RUXANDRA-JAROSLAVA 
41. DIACONU MIRCEA 
42. DICHISEANU IOAN 
43. DIMIU CLAUDIA 
44. DINULESCU CONSTANTIN 
45. DINULESCU TEODORA MARIA 
46. DINVALE MIŞU 
47. DOBROVICI VIRGINIA 
48. DOGARU DANIELA-MARIA 
49. DOGARU VALERIU 
50. DUMITRESCU CATRINEL 
51. FLAMANN IRENE CĂTĂLINA 
52. FODOR ZENO IOAN TUDOR 
53. GAGIALOV VALERIA 
54. GEORGESCU ALICE-ANCA 
55. GHEORGHE V. GHEORGHE 
56. GHEORGHIU CORNELIA ELENA 
57. GHIŢĂ LILIANA  
58. GIURCHESCU LUCIAN MIRCEA 
59. GONŢA GRIGORE 
60. GRAMA VALERIU 
61. GURGULESCU LENUŢA 
62. GUŢUL NATAŞA–MARCELA  
63. HADJI CULEA VALERIU CRISTIAN 
64. HAIDUC ION 
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65. HALIC ALEXANDRINA ILEANA ADRIANA 
66. HOMEAG ILEANA 
67. IANCU SPIRU LUCIAN 
68. ICHIM FLORICA 
69. IEREMIA IOAN 
70. IONESCU GHEORGHE 
71. IUREŞ MARCEL 
72. LAZĂR TEODORA 
73. LOHINSZKY IBOLYA 
74. LUCACIU ILEANA RODICA  
75. LULESCU ALEXANDRU 
76. LUNGEANU MIHAIL 
77. LUPAN LILIEANA 
78. LUPU PETRU  
79. MAKRA LUDOVIC ŞTEFAN  
80. MANDACHE RODICA 
81. MANOLACHE ANICA RODICA 
82. MANŢOC IULIANA-FLORENTINA-PARASCHIVA  
83. MANU ALEXANDRA IOANA 
84. MARCU VIRGINIA ITTA 
85. MAZANITI TEODORA  
86. MĂLAIMARE MIHAI ADRIAN 
87. MĂLĂELE HORAŢIU VALENTIN 
88. MĂNIUŢIU MIHAI  
89. MĂRCULESCU ADELA MARIA 
90. MIHALI VALENTIN 
91. MIHĂIŢĂ GHEORGHE 
92. MIHUŢI MARIA 
93. MIU MARIA 
94. MODOLA DOINA-ANTONIA-IOANA 
95. MORARIU MIRCEA 
96. MOŞOIANU GABRIEL 
97. MUREŞAN LARISA STASE 
98. NAVROT LIANA 
99. NECŞULEA DAN 
100. NECULCE ANCA 
101. NICULESCU DELLAKEZA VALERICĂ 
102. NIȚU GELU  
103. OGĂŞANU VIRGIL 
104. PAIU COSTICĂ 
105. PAP GRĂDINARU DOINA IOSEFINA 
106. PARHON IOAN 
107. PATLANJOGLU LUDMILA-VIORICA 
108. PEPINO CRISTIAN 
109. PETROF DUMITRU 
110. PETROVICI VIORICA 
111. PIERSIC FLORIN 



 
 

 

12

112. PLOSCARIU ELENA  
113. POP ELISABETA 
114. POPA CONSTANTIN 
115. POPA VIOLETA-CORNELIA 
116. POPESCU ADRIANA-MARIA-ELENA 
117. POPESCU DUMITRU 
118. POPESCU GABRIELA 
119. PREDA GENOVEVA 
120. PUICAN DAN 
121. PURCĂRETE SILVIU CONSTANTIN 
122. RĂDUCANU MIRIAM 
123. RÂLEA MARIAN GABRIEL 
124. REBENGIUC VICTOR GEORGE 
125. REPAN ALEXANDRU 
126. ROTARU MARILENA 
127. ROXIN IOAN 
128. RUS LIVIUS 
129. RUSU MIRCEA 
130. SÂRBU MARIA 
131. SCARLAT NICULAE ADRIAN 
132. SIMINIE IOAN 
133. STANA ILEANA IONESCU 
134. STĂNESCU TRAIAN 
135. TODEA ANA-MARIA 
136. TOMA SANDA 
137. TOMESCU MARGARETA ANA  
138. TOMPA GABOR 
139. TRANDAFIR ADRIANA-RODICA 
140. TUDOR GHEORGHE 
141. ŢINTEA JULIETA 
142. URITESCU VALENTIN NICOLAE 
143. VISU GHEORGHE 
144. VIŞNIEC MATEI 
145. VITCU DIONISIE 
146. VOICU MARIANA ELENA 
147. WERNER MIHAELA-SABINA 
148. ZAMFIRESCU GHEORGHE-FLORIN
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2. GALA PREMIILOR UNITER 2020 
 

Ediția a XXVIII-a, Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, 
Craiova 

21 septembrie 2020, ora 22.30, transmisiune în direct pe TVR1, Radio România 
Cultural și online pe www.tvrplus.ro, www.uniter.ro și preluată de pagina de Facebook 

a UNITER. 
21.30 – livestream eveniment de covor roșu pe pagina de Facebook 

 

 
 
Cel mai reprezentativ program al UNITER, eveniment anual de acordare a premiilor 
creatorilor din domeniul teatrului şi a premiilor pentru cele mai valoroase creaţii teatrale, 
GALA PREMIILOR UNITER este cel mai important moment de evaluare şi valorizare într-un 
cadru festiv a creaţiei teatrale româneşti contemporane. Premiile UNITER sunt decernate 
într-un spectacol de înaltă ţinută artistică. Dorind să se impună ca o mare sărbătoare a 
teatrului românesc, acest spectacol reuneşte marile personalităţi ale scenei naţionale, 
oameni de cultură şi de teatru din ţară şi străinătate. 
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Gala Premiilor UNITER se adresează întregii comunităţi teatrale: de la maeştrii care i-au 
marcat etapele de desfăşurare, ce revin acum în memoria tinerei generaţii, la creatorii 
consacraţi, în plină expansiune artistică şi până la generaţia tânără, la început de carieră, tot 
mai prezentă în paginile Galei Premiilor UNITER. 
Iniţiată în anul 1991, Gala Premiilor UNITER a câştigat în amploare şi reprezentativitate, 
devenind un reper important pentru lumea teatrală din România. 
 
Gala Premiilor UNITER este un amplu program de analiză anuală a fenomenului teatral din 
România şi promovare a valorilor care îi marchează tendinţele.  
A XXVIII-a ediție a Galei Premiilor UNITER a avut ca obiect premierea celor mai bune creaţii 
teatrale ale anului 2019 şi a artiştilor profesionişti, în cadrul unui spectacol de înaltă ţinută. 
 
Gala Premiilor UNITER este un important moment de evaluare şi valorizare a creaţiei 
teatrale româneşti contemporane. Juriile de specialitate vizionează spectacolele propuse de 
instituţiile teatrale, analizează şi evaluează tendinţele în teatrul românesc, propun 
nominalizările şi decid câştigătorii pentru cele 11 categorii de premii. Totodată, prin premiile 
pentru întreaga activitate şi premiul de excelenţă acordate de către Senatul UNITER, Gala 
reprezintă şi un moment de reverenţă pentru artiştii care au scris istorie în teatrul românesc. 
Fiind un eveniment de mare notorietate şi vizibilitate, un brand pentru comunitatea teatrală, 
publicul larg şi mediile de afaceri, Gala Premiilor UNITER a devenit şi un promotor al 
patrimoniului şi valorilor culturale locale şi regionale. 
 
Premiile UNITER se acordă pentru: Cel mai bun spectacol; Cel mai bun regizor; Cel mai bun 
scenograf; Cel mai bun actor / Cea mai bună actriţă (în rol principal şi în rol secundar); Cel 
mai bun critic teatral al anului; Premiul pentru debut; Premiul pentru teatru radiofonic; 
Premiile pentru întreaga activitate; Premiul de excelenţă şi premiile speciale (aceste ultime 
trei tipuri de premii sunt acordate de către Conducerea şi Senatul UNITER, sunt premii 
pentru „istoria” acestei arte, pentru pionierii şi personalităţile care au marcat-o). 
 
De asemenea, în cadrul Galei se acordă şi premiul pentru câştigătorul Concursului de 
dramaturgie românească – Piesa Anului. 
 
 
 
Gala Premiilor UNITER a avut loc la Craiova. Un oraș tânăr în spirit, dar totodată, un 
important loc al istoriei teatrale, în care am ales să prezentăm teatrul românesc de azi. 
Acum, în 2020, anul în care oamenii de teatru din România sărbătoresc un moment istoric și 
cultural deosebit – 170 de ani de la nașterea Teatrului Național „Marin Sorescu”.  
 
Activităţile Galei s-au desfăşurat conform cu planul proiectului, managementul 
desfăşurându-se pe parcursul a 9 luni şi implicând definirea responsabilităţilor, angajarea 
echipei, acţiuni de programare, coordonare şi evaluare permanentă a rezultatelor, 
identificarea partenerilor pentru întregul proiect pe segmentele necesare: producţie, logistică 
şi obţinerea avizelor necesare. 
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Prima etapă a fost rezervată analizei fenomenului teatral şi pregătirilor logistice, parteneriale 
şi organizatorice pentru spectacolul de gală. 
Senatul UNITER a desemnat juriul de nominalizări format din trei (3) critici de teatru: Călin 
Ciobotari, Ludmila Patlanjogu și Maria Zărnescu. Aceștia și-au desfășurat activitatea de 
vizionare spectacole în perioada 1 octombrie 2019 – 20 februarie 2020. Au fost vizionate în 
aceasta perioadă peste 100 de spectacole la care s-au adaugat cele văzute de fiecare critic, 
component la juriului de nominalizări, în perioada care a precedat numirea sa în juriul Galei. 
 
Pe 24 februarie 2020, în cadrul ședinței senatului UNITER, s-au stabilit premiile pentru 
întreaga activitate, premiul de excelență și premiile speciale.  
Componența juriul final al galei a fost făcută publică în data de 5 mai, întărziere cauzată de 
apariția pandemiei de coronavirus care a blocat evenimentul pentru încă 5 luni. Juriul final 
al Galei 2020 care au decis prin vot secret câștigătorii ediției 2020 fost format din: Radu 
Apostol (regizor), Cosmin Ardeleanu (scenograf), Doru Mareș (critic de teatru), Crina 
Mureșan (actriță), Cristina Rusiecki (critic de teatru).  
 
Având în vedere situația excepțională pe care o traversează în această perioadă toate 
sectoarele societății, UNITER a fost nevoit să își adapteze proiectele. Astfel, s-a luat 
hotărârea ca juriul final al Galei Premiilor UNITER ediția a XXVIII-a, să decidă câștigătorii 
anului 2019 vizionând spectacolele nominalizate în format digital (online, DVD).    
 
Tot în cadrul Galei Premiilor UNITER, s-a premiat Cea mai bună piesă românească a anului 
2019 – program anual al UNITER, desfășurat sub egida Casei Regale a României. În seara 
Galei, premiul  a fost oferit câștigătoarei, precum și volumul cu piesa editată. 
 
În concurs s-au înscris 86 texte dramatice. Juriul Concursului de dramaturgie a fost format 
din criticii: Marina Constantinescu, Dan C. Mihăilescu și Adriana Popescu. Cea mai bună 
piesă românească a anului 2019 a fost declarată piesa HAI SĂ VORBIM DESPRE VIAȚĂ! 
de Ana Sorina Corneanu.  
 
În paralel cu activitatea juriilor s-au desfășurat următoarele activități: 

- întocmirea și semnarea contractelor cu coorganizatorii și partenerii galei 
- stabilirea echipei tehnice pentru spectacol 
- închiriere echipamente tehnice 
- pregătire detalii tehnice spațiu  
- activități promovare pe pagina proprie de internet, pe facebook şi pe site-urile 

partenerilor 
- pregătirea materialelor publicitare: editare caiet program, afiș, diplome 
- stabilirea desfășurătorului Galei  
- alegerea  momentelor artistice prezentate în Gală și negocierea contractelor  
- negocierea contractelor de cazare pentru participanții la ediția a XXVIII-a a Galei 

UNITER 
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- lansarea invitațiilor pentru participare la Gala UNITER (către directori teatre, presă de 
specialitate, parteneri, coorganizatori) 

- întocmirea diagramelor de cazare 
- negocierea și realizarea parteneriatelor media 
- tiparirea materialelor publicitare: caiet program, afiș, invitații, ecusoane, diplome, 

bannere, mash-uri, roll-up-uri 
- stabilrea programului tehnic și a programului de repetiții 
- montare echipamente lumini, decor și repetiții 
- deconturi transport pentru invitații din țară  
- întocmire decont proiect. 

 
Printre cei aproape 360 de invitaţi ai lumii culturale româneşti (directori de teatru, operatori 
culturali, profesioniști din lumea teatrului și nu numai) s-au aflat Radu Afrim, Rodica 
Mandache, Mircea Rusu, Marcel Iureș, Marian Râlea, Andrea Gavriliu, Lari Giorgescu şi 
mulţi alţii. Domniilor lor li s-au alăturat personalități și reprezentanți ai autorităților: Sergiu 
Nistor – consilierul președintelui României, Mihail Genoiu – primarul orașului Craiova, 
Bogdan Gheorgiu – Ministrul Culturii, Ovidiu Buluc – președintele Fundației PROCULTURA, 
partener financiar al Galei.   

 
 

NOMINALIZĂRILE PENTRU PREMIILE GALEI UNITER 2020 
 
Pentru a XXVIII-a ediție a Galei Premiilor UNITER, juriul de nominalizări a fost alcătuit 
din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu, Călin Ciobotari.  
Spectacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 2019. 
 
Nominalizările pentru anul teatral 2019 au fost următoarele: 
 
Debut: 

• Andrei Chifu, pentru rolul El din spectacolul „Casa de pe graniţă” de Sławomir 
Mrožek, un spectacol de Ada Lupu Hausvater la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 
din Timişoara 

• Tamás Jakab, pentru rolul George Gibbs din spectacolul „Oraşul nostru” de Thornton 
Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiu Secuiesc 

• Constantin Radu Tudosie, pentru regia spectacolului „A douăsprezecea noapte” la 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani 

 
Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: 

• „Hamlet” de William Shakespeare, adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihai 
Lungeanu, producție a Societății Române de Radiodifuziune  

• „Jos comunismul – joc pe calculator de strategie şi RPG” de Ema Stere,  regia 
artistică Attila Vizauer, producție a Societății Române de Radiodifuziune 

• „Frumoasa adormită şi trezită” de Alexandra Ares, regia artistică Diana Mihailopol, 
producție a Societății Române de Radiodifuziune 
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Cel mai bun spectacol de teatru TV: 

• „Furtuna” de William Shakespeare, regia Alexandru Lustig, producție a Societății 
Române de Televiziune și a Fundației Teatru Contemporan  

• „Manifest. Scrisoare către un prieten şi înapoi către ţară” de Ruxandra 
Cesereanu, regia Cornel Mihalache, producție a Societății Române de Televiziune 
(Casa de Producție a TVR) 

Premiul pentru critică de teatru: 
• Oana Cristea Grigorescu 
• Raluca Rădulescu 
• Irina Zlotea 

Cea mai bună scenografie: 
• Carmencita Brojboiu şi András Rancz, pentru scenografia spectacolului „Nora” de 

Henrik Ibsen, regia Botond Nagy la Teatrul Maghiar de Stat Cluj  
• Cristina Milea, pentru scenografia spectacolului „Legături primejdioase” de 

Christopher Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la 
Teatrul Mic Bucureşti  

• Irina Moscu, pentru scenografia spectacolului „Casa cu suricate” de David Drábek, 
regia Radu Afrim la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

Cea mai bună actriţă în rol secundar: 
• Puşa Darie, pentru rolul Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Vîrîpaev, regia 

Radu Afrim la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi 
• Elena Popa, pentru rolurile din spectacolul „Dragonul de aur” de Roland 

Schimmelfenning, regia Catinca Drăgănescu la Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu 
Gheorghe 

• Alina Rotaru, pentru rolul Madame de Tourvel din spectacolul „Legături 
primejdioase” de Christopher Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia 
Cristi Juncu la Teatrul Mic Bucureşti  

 
Cel mai bun actor în rol secundar: 

• Andrei Cătălin, pentru rolurile din spectacolul „Emisie: Titanic Vals”, după Tudor 
Mușatescu, regia Matei Lucaci-Grunberg la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea 

• Cristian Grosu, pentru rolul Caliban din spectacolul „Furtuna” de William 
Shakespeare, regia Gábor Tompa la Teatrul Naţional Cluj-Napoca   

• Răzvan Vicoveanu, pentru rolul Joshua din spectacolul „Creştini” de Lucas Hnath, 
regia Radu Iacoban la Teatrul „Regina Maria” Oradea  

 
Cea mai bună actriţă în rol principal: 

• Anca Hanu, pentru rolul Chiritza Bârzoi din spectacolul „Chiritza în concert”, după 
Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul Naţional 
Cluj-Napoca 

• Ofelia Popii, pentru rolul Martha din spectacolul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?” de 
Edward Albee, regia Andrei și Andreea Grosu la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu 

• Oana Predescu, pentru rolul Morticia Addams din spectacolul „Familia Addams”, 
regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti 
 



 
 

 

18

Cel mai bun actor în rol principal: 
• Lucian Ionescu, pentru rolul Gomez Addams din spectacolul „Familia Addams”, 

regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti 
• Sorin Leoveanu, pentru rolul Barry Champlain din spectacolul „Radio” de Eric 

Bogosian, regia Bobi Pricop la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 
• Marius Turdeanu, pentru rolul George din spectacolul „Cui i-e frică de Virginia 

Woolf?” de Edward Albee, regia Andrei și Andreea Grosu la Teatrul Naţional „Radu 
Stanca” Sibiu 

Cea mai bună regie: 
• Eugen Jebeleanu, pentru regia spectacolului „Itinerarii. Într-o zi lumea se va 

schimba” la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Compagnie des 
Ogres 

• Alexandru Mâzgăreanu, pentru regia spectacolului „Steaua fără nume” la Teatrul 
Tineretului Piatra Neamţ 

• Botond Nagy, pentru regia spectacolului „Nora” la Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
 
Cel mai bun spectacol: 

• „Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de 
Ada Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca 

• „Familia Addams”, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior 
Bucureşti  

• „Oraşul nostru” de Thornton Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul „Tomcsa 
Sándor” Odorheiu Secuiesc 

 
 

PREMIILE UNITER PENTRU ANUL 2019 
 
Premii decise de juriul GALEI 
 
Premiul pentru debut:  
ANDREI CHIFU, pentru rolul El din spectacolul „Casa de pe graniţă” de Sławomir Mrožek, 
un spectacol de Ada Lupu Hausvater la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara.  
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV: 
„Manifest. Scrisoare către un prieten şi înapoi către ţară” de Ruxandra Cesereanu, regia 
Cornel Mihalache, producție a Societății Române de Televiziune (Casa de Producție a TVR). 
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: 
„Hamlet” de William Shakespeare, adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihai Lungeanu, 
producție a Societății Române de Radiodifuziune. 
 
Premiul pentru critică de teatru: OANA CRISTEA GRIGORESCU 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar: 
PUȘA DARIE, pentru rolul Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Vîrîpaev, regia 
Radu Afrim la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi 
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Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: 
CRISTIAN GROSU, pentru rolul Caliban din spectacolul „Furtuna” de William  Shakespeare, 
regia Gábor Tompa la Teatrul Naţional Cluj-Napoca 
 
Premiul pentru cea mai bună scenografie: 
CRISTINA MILEA, pentru scenografia spectacolului „Legături primejdioase” de Christopher 
Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la Teatrul Mic Bucureşti 
 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: 
LUCIAN IONESCU, pentru rolul Gomez Addams din spectacolul „Familia Addams”, regia, 
coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti. 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: 
ANCA HANU, pentru rolul Chiritza Bârzoi din spectacolul „Chiritza în concert”, după Vasile 
Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. 
 
Premiul pentru cea mai bună regie: 
EUGEN JEBELEANU, pentru regia spectacolului „Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba” la 
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Compagnie des Ogres. 
De pe scena Galei, Ion Caramitru a anunțat că, începând cu ediția a 28-a a Galei UNITER, premiul 
pentru cea mai bună regie va purta numele regizorului Lucian Pintilie.  
 
Premiul pentru Cel mai bun spectacol: 
„Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada 
Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca.  
 
 

PREMIUL DE ECELENȚĂ ȘI PREMIILE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE 
DECISE DE SENATUL UNITER, 

pe baza propunerilor venite de la teatrele din bucurești și din țară 
 
Premiul de Excelență:  
FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU, pentru calitatea excepţională a ultimelor șase ediții. 
Premiul a fost ridicat de MARINA CONSTANTINESCU, directorul FNT. 
 
Premiul pentru întreaga activitate – actriță: RODICA MANDACHE 
Premiul pentru întreaga activitate – actor: MIRCEA RUSU 
Premiul pentru întreaga activitate – regie: DRAGOȘ GALGOȚIU 
Premiul pentru întreaga activitate – scenografie:  CONSTANTIN CIUBOTARIU 
Premiul pentru întreaga activitate – critică și istorie teatrală: MYA LIONTESCU 
 
 

PREMIILE SPECIALE DECISE DE SENATUL UNITER, 
pe baza propunerilor venite de la teatrele din București și din țară 

 
Premiul Președintelui UNITER a fost acordat TEATRULUI NAȚIONAL „MARIN SORESCU” 
DIN CRAIOVA pentru 170 de ani de istorie în teatrul românesc.  
Premiul a fost ridicat de ALEXANDRU BOUREANU, directorul Teatrului Național Craiova.  
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Premiu special pentru video mapping: ANDREI COZLAC 
 
Premiul special pentru teatru de păpuși și marionete a fost acordat FESTIVALULUI 
„PUPPETS OCCUPY STREET” / „PĂPUȘILE OCUPĂ STRADA”, EDIȚIA 2019 cu tema 
„Evoluție prin Revoluție” organizat de Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova. 
Premiul a fost ridicat de ADRIANA TEODORESCU, directoarea Teatrului Colibri.  
 
Premiul special pentru machiaj de scenă: MINELA POPA 
 
Premiul special pentru o activitate de șase decenii în editarea cărții de teatru:  
VIORICA ROZALIA MATEI 
 
Premiul special pentru promovarea teatrului-dans:  
LINOTIP – CENTRU INDEPENDENT COREGRAFIC 
Premiul a fost ridicat de coregrafa și dansatoarea IOANA MARCHIDAN. 
 
 

PREMIU GĂZDUIT 
 

Premiul British Council a fost acordat COMPANIEI DE TEATRU GIUVLIPEN, pentru 
activitatea de promovare şi susţinere a incluziunii sociale şi încurajarea implicării 
civice. 
Premiul a fost ridicat de actrița MIHAELA DRĂGAN.  
  
Au prezentat premii și au anunțat câștigători live sau virtual: Miruna Berescu (directoarea 
Festivalului de Film Anonimul), Mihail Genoiu (Primarul Municipiului Craiova), Puiu Antemir, 
Marcel Iureș, Dragoș Buhagiar, Maia Morgenstern, Marian Râlea, Radu Afrim, Bogdan 
Gheorghiu (Ministrul Culturii), Camelia Ene (CEO MOL România), Romanița Ionescu, Ovidiu 
Buluc (Președintele Fundației „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc), Cristina Maria 
Olteanu (director regional Raiffeisen Bank), Nigel Bellingham (directorul British Council 
România), Lari Giorgescu, Vlad Drăgulescu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 
române, Emil Boroghină, Dorina Păunescu, Andrea Gavriliu, Claudiu Bleonț, Ludmila 
Patlanjoglu, Gina Șerbănescu, Anca Ungureanu (UniCredit Bank), Lia Manțoc, Sergiu Nistor 
(consilier prezidențial) și Ion Caramitru (președintele UNITER).  
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CAMPANIA DE COMUNICARE A GALEI PREMIILOR UNTER 
 

SUMARUL APARIŢIILOR & SUPORTURI 
Pentru vizualizarea parteneriatelor  

 
 
EVENIMENT DE COVOR ROȘU / LIVESTREAMING 
 
Pe contul de YouTube al UNITER 
https://www.youtube.com/watch?v=wsls-zO5v68, cu preluare pe pagina de facebook:  
https://www.facebook.com/UNITERoficial/videos/732423117684625  
 
În intervalul orar 21.15 – 22.30 a avut loc evenimentul de covor roșu transmis live, cu 
voiceover și interviuri la cald la care au participat atât artiștii, cât și invitații și partenerii Galei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.442 – impact persoane 
4808 – interacțiuni  
119 – distribuiri  
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SPECTACOLUL GALEI 
 
Spectacolul Galei Premiilor UNITER a avut loc la Craiova, în parcul „Nicolae Romanescu”, 
Teatrul de Vară și a fost transmis în direct pe TVR 1, Radio România Cultural. Livestreaming 
pe www.uniter.ro și www.tvrplus.ro  
Transmisia în direct a început la ora 22.30, s-a încheiat la ora 01.30. Spectacolul a avut trei 
părți cu două pauze de câte 10 de minute. 
 
 
Sala Teatrului de Vară a fost ocupată în proporție de 40 % (360 locuri), respectând regulile 
de distanțare fizică impuse de legislația în vigoare. Capacitatea totală a spațiului este 900 
locuri.  
 
 
Gala UNITER a fost transmisă, în direct, și pe Radio România Cultural.  
Gala UNITER a fost transmisă livestream pe www.uniter.ro și www.tvrplus.ro  

 
 

Întregul spectacol al Galei Premiilor UNITER 2020 poate fi vizionat, în continuare, pe contul 
oficial de youtube al UNITER: 

Partea 1: 
https://www.youtube.com/watch?list=PL6ms9o7jhmuVfFZN39hkAkwY8QVlkzq6i&v=FX2K2Z

7cF20&feature=emb_logo 
4.189 vizionări 

 
partea a 2-a: 

https://www.youtube.com/watch?v=cjQEwrDnmuI&list=PL6ms9o7jhmuVfFZN39hkAkwY8QV
lkzq6i&index=2 
1.917 vizionări 

 
partea a 3-a: 

https://www.youtube.com/watch?v=f79NuQiAdzE&list=PL6ms9o7jhmuVfFZN39hkAkwY8QVl
kzq6i&index=3 
2.846 vizionări 

 
și în site-ul propriu:  

https://www.uniter.ro/inregistrarea-video-a-galei-premiilor-uniter-2020/ 
 
 
 
Menționăm că, în conformitate cu datele de audiență primite și procesate, publicul Galei este 
diferit în funcție de suporturile accesate. În consecință, numărul 
privitorilor/telespectatorilor/ascultătorilor se însumează. 
 
Pe contul de Facebook al UNITER, cu trimitere către livestreaming, s-a desfăşurat un live-
text cu premiile anunţate în timp real (text, foto și link). 
 
Cel mai mare reach în live-text: Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal: Anca 
Hanu 58. 755 reach-uri. 
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ANDREI CHIFU – premiul pentru debut  
9.029 – impact persoane  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTANTIN 
CIUBOTARIU – 
premiul pentru 
întreaga activitate, 
scenografie  
2.019 – impact persoa 
 
 

PUȘA DARIE – Cea 
mai bună actriță în rol 

secundar 
20.491 – impact persoane  
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ANDREI 
COZLAC – 

premiul special 
pentru video 

mapping  
9.699 – impact 

persoane  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CRISTIAN GROSU – Cel mai bun actor în rol secundar  
3.907 – impact persoane  
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CRISTINA MILEA – Cea mai bună scenografă  
6.961 – impact persoane 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

RODICA MANDACHE – premiul pentru întreaga 
activitate, actriță  

12.537 – impact persoane 
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LUCIAN IONESCU – Cel mai bun actor în rol 
principal  

9.806 – impact persoane   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
MIRCEA RUSU 

– premiul 
pentru întreaga  
3.279 – impact 

persoane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRIANA TEODORESCU – premiul special 
pentru teatru de păpuși și marionete 
16.902 – impact persoane  
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ANCA HANU – Cea mai bună actriță în rol 
principal 

23.870 –impact persoane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MIHAELA 
DRĂGAN – 
Premiu British 
Council  
2.959 – impact 
persoane  
 
 
 
 
 
 
 

CORNEL 
MIHALACHE – 

Cel mai bun 
spectacol de 

teatru-tv  
6.413 – impact persoane 
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MIHAI LUNGEANU – Cel mai bun spectacol de 
teatru radiofonic 
7.471 – impact 
 
 
 
 

persoane  
 
 

MARINA CONSTANTINESCU – PREMIUL DE 
EXCELENȚĂ acordat Festivalului Național de Teatru 

pentru calitate excepțională a ultimelor șase ediții  
9.982 – impact persoane  
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MIYA  LIONTESCU – premiul pentru întreaga 
activitate – critică și istorie  
 teatrală  
2.207 – impact  
persoane 
 
 
 
 

 
 

OANA CRISTEA GRIGORESCU –  
cel mai bun critic de teatru al anului 

2019  
4.324 – impact persoane 
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MINELA POPA – premiul special pentru 
machiaj de scenă  
13.664 – impact persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VORICA-ROZALIA MATEI – premiul 
special pentru o activitate de șase decenii 

în editarea cărții de teatru  
4.235 – impact persoane  
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IOANA MARCHIDAN – premiul special pentru 
promovarea teatrului-dans: LINOTIP-CENTRU 
INDEPENDENT  
COREGRAFIC 
5.520 – impact persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DRAGOȘ GALGOȚIU – premiul pentru 

întreaga activitate, regie  
2.389 – impact persoane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

33

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUGEN JEBELEANU – Cel mai bun regizor 
al anului 2019 
7.284 – impact persane  
 
 
 
 
 
 
CHIRITZA ÎN CONCERT – Cel mai bun 
spectacol al anului 2019  
(Anca Hanu a ridicat premiul) 
23.870 – impact persoane  
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EVENIMENTE DE PROMOVARE 
 
 

DIFUZAREA UNUI FILM DE PREZENTARE A MUNICIPIULUI CRAIOVA 
INSERAT ÎN SPECTACOLUL GALEI 

 
- programat la începutul celor trei părţi ale Galei  
- au contribuit la promovarea municipiului Craiova 

 

 
(screenshot din inregistrarea Galei)  

 
 

Campania online PARIUL PUBLICULUI LA GALA UNITER 
Perioada de desfășurare: 14-20 septembrie  

„Pentru tine cine este câștigătorul?” 
 

 
O campanie interactivă online, defășurată în perioada 14-20 septembrie, care s-a 
concretizat în difuzarea online a unui număr de 11 filmuleţe dedicate concursului Galei 
Premiilor UNITER. (Anexa 2) 
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Campania a avut un puternic impact şi s-a concretizat într-un vot al publicului, paralel cu cel 
care a fost oferit în cadrul spectacolului Galei Premiilor UNITER de către juriul 
evenimentului. Rezultatele acestui vot au fost anunţate pe site-ul www.uniter.ro 
 
Întreaga Campanie a ieşit din zona strict convenţională a promovării, valoarea fiind dată de 
interactivitatea şi conţinutul filmărilor. Videoclipurile au fost realizate de către echipele 
spectacolelor celor 3 nominalizați / categorie, ca manifestare a spiritul de echipă și al 
solidarității de breaslă. După montarea clipurilor (Deochi Production) și adăugarea 
elementelor specifice Galei (elemente de identificare și logo parteneri), au fost postate pe 
pagina de facebook a UNITER, preluate de site-ul UNITER, dar şi de mediile online ale 
partenerilor noştri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clip susținere  
cel mai bun debut 
nominalizați: 
 Radu Tudosie, Andrei Chifu, 
Tamas Jakab  
 
14.351 – impact persoane            
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Clip susținere  
cel mai bun spectacol de teatru 
radiofonic  
nominalizați: Mihai Lungeanu, Attila 
Vizauer, Diana Mihailopol   
  
4.664 – impact persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clip susținere 
cea mai bună scenografie 
nominalizați: 
Carmencita Brojboiu și Andras Rancz, 
Cristina Milea, Irina Moscu  
 
8.171 – impact persoane 
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Clip susținere 

cea mai bună actriță în rol secundar 
nominalizate: 

Pușa Darie, Elena Popa, Alina Rotaru 
 

15.318 – impact persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clip susținere  
cea mai bună actriță în rol principal 
nominalizate:  
Anca Hanu, Ofelia Popii, Oana Predescu  
 
26.372 – impact persoane 
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Clip susținere 
cel mai bun actor în rol principal 

nominalizați: 
Lucian Ionescu, Sorin Leoveanu,  

Marius Turdeanu 
 

8.301 – impact persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clip susținere 
cel mai bun actor în rol secundar 
nominalizați: 
Andrei Cătălin, Cristian Grosu,  
Răzvan Vicoveanu 
 
24.730 – impact persoane 
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Clip susținere 

cel mai bun regizor 
nominalizați: 

Eugen Jebeleanu,  
Alexandru Mâzgăreanu,  

Botond Nagy 
  

7.855 – impact persoane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clip susținere 
cel mai bun spectacol de teatru-tv 
  
2.175 – impact persoane  
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Clip susținere 

cel mai bun spectacol 
20.459 – impact persoane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicul și-a putut exprima votul până în 21 septembrie, ora 20.00. 
 
Rezultatele votului publicului, vot diferit și separat de votul de profesioniști care au constituit 
juriul Galei, au fost publicate în site-ul www.uniter.ro 
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CÂȘTIGĂTORII PARIULUI PUBLICULUI 
 
Debut: RADU TUDOSIE (832 voturi) 
Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: „FRUMOASA ADORMITĂ ŞI TREZITĂ” de 
Alexandra Ares, regia artistică Diana Mihailopol (305 voturi)  
Cel mai bun spectacol de teatru-tv: „FURTUNA” de William Shakespeare, regia Alexandru 
Lustig (143 voturi)  
Cel mai bun critic: Oana Cristea Grigorescu (191 voturi)  
Cea mai bună scenografie: IRINA MOSCU (409 voturi)  
Cea mai bună actriță în rol secundar: ALINA ROTARU (227 voturi)  
Cel mai bun actor în rol secundar: CRISTIAN GROSU (339 voturi)  
Cea mai bună actriță în rol principal: OANA PREDESCU (662 voturi) 
Cel mai bun actor în rol principal: LUCIAN IONESCU (532 voturi)  
Cel mai bun regizor: EUGEN JEBELEANU (262 voturi)  
Celmai bun spectacol: „FAMILIA ADDAMS” (642 voturi)  
 
 
 
Comunicatele de presă 
Au fost emise un număr de 8 comunicate de presă dedicate evenimentului, difuzarea 
acestora fiind făcută atât către toate mediile de presă naţionale, regionale şi locale, cât şi 
către mediul teatral – instituţii de spectacol şi artişti prin baza de date UNITER. 
Comunicatele de presă au fost însoțite de listing-ul partenerilor Galei. 
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MATERIALELE PROMOŢIONALE GPU 2020 
 
CATALOG  
tiraj 500 exemplare, distribuţie gratuită către invitaţi și parteneri  
(coperta atașată, Anexa 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFIŞ 
tiraj 50 exemplare, format: 50-70 cm, 
distribuţie în Parcul Nicolae Romanescu  
(Anexa 5) 
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BANNER OUTDOOR  
tiraj: 7 buc., afişare în Craiova, în spaţiile dedicate 
 

-Calea Unirii – Popa Sapca 
-In fata Hotelului Ramada (vis a vis Foto Unirea) 
-A I Cuza - Bd Carol - universitate 
-A I Cuza - Universitate - spre Teatru 
-Calea Bucuresti - Universitate - parcare teatru 
-Calea Bucuresti - Bd. Carol ( triptic ) 2 
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Spotul video, audio 
Spotul TV difuzat pe canalele Societăţii Române de Televiziune în perioada 14-21 
septembrie 2020  
(spot și mediaplan ataşate, Anexa 1)  
 
Spotul radio transmis pe canalele Societăţii Române de Radiodifuziune în perioada 14-21 
septembrie 2020  
 (spot și mediaplan ataşate, Anexa 6)  
 
Spotul radio transmis pe canalele RFI în perioada 16-21 septembrie 2020  
(spot și mediaplan ataşate, Anexa 7)  
 

 
 
 

RAPORT DE AUDIENȚĂ 
GALA PREMIILOR UNITER 2020 

 
 

Canale de promovare folosite: 
Contul oficial de YouTube al UNITER - UNITER România, cu 1124 de abonați. 

 
Au fost uploadate 15 de videouri: 

- Videouri de promovare pentru Pariul publicului 
- Videouri înregistrarea Galei Premiilor UNITER (în trei părți). 

 
15.010 de vizionări pe videouri și + 139 de abonați noi în ultimele 28 de zile 

28.034 de vizualizări pe videourile din cont în ultimele 28 de zile 
(4 septembrie – 1 octombrie). 

 
Vizualizări pe criterii de vârstă: 

Categoria care a generat cele mai multe vizualizări: 25-34 de ani 

 
 
Vizualizări pe criterii geografice 
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Total 

vizualizări 
YouTube (4 
septembrie – 1 
octombrie) 
 
Pagina de 
Facebook UNITER (4 septembrie – 1 octombrie 2020) 
 
Impactul postărilor (numărul de persoane care a văzut cel puțin o data postările de pe 
pagina: 261.425 de persoane – creștere de 491% față de luna precedenta: galerii foto, 
videouri, articole, communicate de presă. 
 
Interacțiuni cu postările – numărul de interacțiuni cu postările din pagina (like, share, 
comment etc.) – 91.326 de interacțiuni, creștere cu 1929% față de luna precedentă. 
 
Creștere cu 878 de persoane (+878 de like-uri pentru pagina), +1468%.  
Toate creșterile au fost organice, fără investiții în Facebook Ads. 
 
Clipuri video publicate pe Facebook:  
60.394 de vizionări video timp de 3 secunde, creștere de 4524%. 
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SITE OFICIAL www.uniter.ro 
 
17.220 de utilizatori unici au accesat site-ul www.uniter.ro  în perioada 1 septembrie – 2 
octombrie 2020 (în comparație cu 2112 vizitatori unici în luna august). 
 
52.447 de afișări de pagini au fost înregistrate pe site, un utilizator deschizând, în medie, 
două pagini pe site. 
 
Cele mai accesate pagini din site au fost:  
 

1. Pariul publicului – sistemul de vot pentru promovarea galei (9.990 de afișări) 
2. Homepage www.uniter.ro (6305 afișări) 
3. Pagina dedicată programului Gala Premiilor UNITER (3101 afișări) 
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Prezentare generală a traficului pe www.uniter.ro 

Princi
palele 
țări de 
unde 
a fost 
acces
at site-
ul:  
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FOTOGRAFII DIN CADRUL EVENIMENTULUI 
 

Galerie foto de Florin Biolan 
https://www.uniter.ro/gala-premiilor-uniter-2020-vazuta-de-florin-biolan/ 

Galerie foto de Maria Ștefănescu 
https://www.uniter.ro/gala-premiilor-uniter-2020-vazuta-de-maria-stefanescu/ 

Galerie foto de Andrei Gîndac 
https://www.uniter.ro/gala-premiilor-uniter-2020-vazuta-de-andrei-gindac/ 

Galerie foto de Adi Bulboacă (Facebook) 
https://www.facebook.com/pg/UNITERoficial/photos/?tab=album&album_id=2949833641783507 
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ORGANIZATORI ŞI PARTENERI GALA PREMIILOR UNITER 2020 
Producători: 

UNITER – Uniunea Teatrală din România 
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova 

 
Parteneri principali ai evenimentului: 

Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova 
 

Proiect cultural finanţat de: 
Ministerul Culturii 

 
Co-producător: 

Televiziunea Română 
 

Sponsor principal: 
Raiffeisen Bank 

Sponsor: 
Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc 

Partener Special: 
UniCredit Bank 

Partener oficial: 
MOL România 

 
Parteneri: 

Institutul Cultural Român 
Fundaţia ANONIMUL 

British Council 
ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română 

Opera Română Craiova 
 

Partener de tradiţie: 
Societatea Română de Radiodifuziune 

 
Cu sprijinul: 

COLISEUM Logistic&Distribution 
E-TWOW 

Aqua Carpatica 
Kfea 

Domeniile Blaga 
Distribuție Oltenia 

Set Up – rental & events 
Les Ateliers Nomad 
Deochi Production 
Parteneri media: 

Radio RFI România 
Ziarul Metropolis 

Revista Amfiteatru 
Oltenia 3TV 
Oltenia TV 
Radio Sud 

Gazeta de Sud 
 

Partener de monitorizare: 
MediaTRUST 
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3. GALA TÂNĂRULUI ACTOR „HOP!” 2020 
Ediţia a XXIII-a, București, 30 august – 06 septembrie 2020 

 
 

Programul Gala Tânărului Actor este un program cultural de tradiție al Uniunii Teatrale din 
România, derulat de 23 de ani.  
Anul acesta a fost organizat în perioada 30 august – 06 septembrie de UNITER şi Teatrul 
Național „I.L. Caragiale” din București prin Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion 
Sava“ şi finanţat de Ministerul Culturii, Primăria Sector 5 Bucureşti prin Centrul Cultural și de 
Tineret „Ștefan Iordache” și Institutul Cultural Român. 
 
Gala Tânărului Actor HOP se adresează tinerilor absolvenţi ai tuturor institutelor de 
învăţământ superior teatral, de stat sau particulare. Gala HOP a rămas singurul eveniment 
de acest gen din peisajul festivalier din  ţară. Chiar dacă producţiile tinerilor creatori pot fi 
văzute în diversele lor spaţii, un eveniment – concurs cum este Gala HOP care să-i pună 
faţă-n faţă pe tinerii absolvenţi şi, împreună, să se prezinte comunităţii teatrale – este, 
deocamdată, singurul. 
 
Gala HOP mizează pe impact şi îşi onorează la modul real sintagma de „bursă a tinerilor 
actori”. 
De-a lungul ediţiilor sale, Gala Hop a menţinut în atenţie creativitatea şi talentul tinerilor. 
Fiind singurul loc unde aceştia se reuneau într-un concurs şi puteau fi văzuţi – un număr 
semnificativ de actori s-au lansat la Gala HOP devenind mai apoi nume importante pentru 
teatrul, filmul şi showbizul din România şi nu numai. Este cazul Anei Maria Marinca – actriţa 
care este prezentă şi pe scena londoneză, Marius Chivu, actor al Teatrului Bulandra, Pavel 
Bartoş, actor al Teatrului Odeon şi o prezenţă constantă în showbiz, Marius Rizea, actor al 
Teatrului Naţional Bucureşti şi activ în showbiz, Andreea Bibiri, actriţă a Teatrului Bulandra, 
Mirela Oprişor, actriţă a Teatrului de Comedie, Dragoş Bucur, actor de teatru şi film, Isabella 
Neamţu, actriţă de teatru şi film, Adrian Văncică, actor al Teatrului Nottara, Octavian 
Strunilă, actor de film, Lari Giorgescu, actor al Teatrului Naţional Bucureşti, Tudor Aaron 
Istodor, actor de teatru şi film, Valentina Zaharia, actriţă a Teatrului Naţional Bucureşti şi 
mulţi alţii. 
 
SCOPUL  
Crearea unui context viabil pentru întâlnirea diferitelor generaţii şi diferitelor mentalităţi 
regizorale şi actoriceşti sub semnul valorii comune. Pe lângă asigurarea vizibilităţii tinerilor 
actori încercăm să oferim şi şansa unor reale întâlniri artistice dintre regizorii marcanţi ai 
vieţii teatrale româneşti şi tinerii artişti. 
 
Stimul pentru lansarea tinerilor actori pe piaţa culturală naţională şi crearea unui spaţiu 
cultural teatral plin de vitalitate. 
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Gala HOP se doreşte a fi o platformă de lansare a tinerilor actori aflaţi la început de carieră, 
în încercarea lor de a-şi găsi un loc în teatrele profesioniste din România. 
Mai mult decât atât, întâlnirile cu profesionişti din lumea teatrului, dansului şi a filmului sunt 
benefice pentru actori aflaţi la început de carieră, care au nevoie de sfaturi.  
 
Gala HOP este sursă de confruntare profesională, un context de dezbateri pe probleme de 
arta actorului şi o platformă de specializare în profesie. Atragerea regizorilor consacraţi şi 
înlesnirea unor întâlniri pe probleme profesionale intre aceştia şi tinerii actori, pot sluji atât 
apariţia unor proiecte viitoare comune cât şi specializarea tinerilor actori. Imaginaţia, 
spontaneitatea, creativitatea şi autenticitatea nu se pot manifesta decat în cadrul şi cu 
ajutorul unor tehnici şi metode performative şi performante precise, exacte şi clare.  
 
Pe de altă parte identificarea problemelor de metodologie ce privesc pedagogia vocaţională 
în domeniul artei actorului este absolut necesară în vederea dezvoltării armonioase şi 
creative a tinerilor actori. Aşa cum elaborarea unor măsuri legislative, a unor strategii de 
management cultural, norme şi principii de politică culturală care să vină în sprijinul tinerelor 
generaţii de artişti şi să le asigure suportul economic-financiar  necesar practicării meseriei 
atât în insituţiile culturale din sistem cât şi din zona independentă,  este o necesitate vitală  
la ora actuală. 
Nu în ultimul rând, Gala HOP este un for, o competiţie care generează o ierarhie de valori 
corectă şi obiectivă, care redă încrederea tinerilor în corectitudinea şi profesionalismul 
breslei, făcându-i să înţeleagă  imensa responsabilitate ce le revine prin participarea la 
această competiţie profesională. 
Scopul Galei este şi de a încerca să identifice punctele nevralgice ale devenirii actoriceşti 
din trecut şi viitor, care pot fi influenţate şi modelate pentru a  crea un context organic şi 
viabil în vederea dezvoltării naturale a adevăratelor personalităţi artistice. 
 
OBIECTIVELE URMĂRITE  
Ca obiective generale am urmărit:  
- protejarea, promovarea şi susţinerea tinerilor creatori în contextul actual şi în faţa 
altor priorităţi ale publicului consumator de evenimente culturale valoroase; 
- încercarea de a oferi pieţei culturale un produs efectiv - produsul final al ediţiei de 
anul trecut, realizat cu o parte dintre concurenții la Gală, a fost spectacolul ON THE ROOF 
regizat de Gigi Căciuleanu, produs de Teatrul Național din București în parteneriat cu 
UNITER, care a intrat în repertoriul TNB; 
- promovarea şi profesionalizarea tinerelor talente actoriceşti, crearea unui spirit de 
echipă  al elitelor; 
- înlesnirea întâlnirii dintre regizorii consacraţi de teatru şi film cu reprezentanţii tinerei 
generaţii de actori; 
- crearea unui context pentru dezbaterea ideilor, principiilor şi măsurilor în vederea 
conturării profilului socio-profesional al tânărului actor în cadrul societăţii româneşti. 
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Obiective specifice: 
- lansarea unor nume pe scena teatrului românesc; 
- oferirea cadrului propice pentru dobândirea tehnicilor de Teatru-Coregrafic pe care 
tinerii actori să le poată folosi în traseul lor către actorul total.  
- atragerea atenţiei mass-media asupra noului val de artişti; 
- oferirea posiblităţii tinerilor creatori de a fi pe scenă în faţa unui juriu profesionist care 
să le catalogheze reprezentaţiile;  
- premierea celor mai valoroase manifestări teatrale ale tinerilor înscrişi în concurs; 
- stimularea creaţiei teatrale contemporane;  
- realizarea atelierelor de creaţie cu regizori, artişti importanţi ai momentului pentru 
dezvoltarea aptitudinilor actoriceşti;  
- sprijinirea integrării tinerilor actori în colectivele teatrelor din ţară; 
- atragerea unui cât mai mare număr de manageri de instituţii teatrale care să intervină 
activ, post eveniment, în lansarea tinerilor creatori;  
- continuarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu principalii 
organizatori – finanţatori ai evenimentului şi în anul 2020;   
- realizarea de noi parteneriate, modernizarea promovării evenimentului; 
- atragerea atenţiei mediului de afaceri românesc asupra sprijinirii actelor culturale 
- atragerea publicului larg către fenomenul artistic 
 
GRUPURILE ȚINTĂ 
Beneficiari direcţi:  
- absolvenţii facultăţilor de teatru din Bucureşti şi din ţară; 
- tinerii creatori acceptaţi să participe la concursul final; 
Beneficiari indirecţi:  
- publicul interesat de teatru informat prin presa scrisă, radio, facebook; 
- telespectatorii care au putut urmări transmisiile LIVE ale acestui eveniment  
- utilizatorii de facebook care au fost puși curent cu activitatăţile derulate în fiecare zi;  
- publicul iubitor de teatru; 
- conducătorii instituţiilor teatrale şi ale companiilor independente de teatru; 
- criticii de specialitate, profesioniştii din lumea  teatrului; 
- operatorii culturali; 
- reprezentanţi ai celor mai importante instituţii mass-media din România (presa scrisă, 

posturi radio şi tv),  
- decidenţii politicilor culturale centrale şi locale; 
- partenerii financiari. 

 
 

ETAPE ÎN DERULAREA GALEI  
 lansare anunț preselecţie pentru a XXIII-a ediţie a Galei HOP 
 desemnarea juriului de preselecţie  
 întocmirea şi semnarea contractelor cu coorganizatorii galei 
 realizare clip/teaser Gala HOP 2020 
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 actualizarea site-ului https://galahop.uniter.ro/  
 înscrierea candidaţilor  
 selecţia dosarelor candidaţilor în funcţie de respectarea condiţiilor de participare 

anunţate 
 încărcarea online a momentelor video transmise de concurenți pentru a fi 

vizualizate de membrii juriului 
 organizarea preselecţiei online 
 anunţarea concurenţilor admişi la Gală şi informarea presei de rezultatele 

preselecţiei 
 desemnare juriului final   
 programare şi anunţarea candidaţilor acceptaţi la preselecţie 
 pregătirea materialelor publicitare: caiet program, afiş, blocnotes, diplome 
 pregătirea portofoliilor tinerilor actori, sedința foto / video în timpul galei  
 alegerea  spectacolelor invitate în afara concursului şi negocierea contractelor 
 negocierea şi realizarea parteneriatelor media 
 lansarea invitaţiilor pentru participare la Gala HOP (către directori teatre, regizori, 

presa de specialitate, parteneri, co-organizatori) 
 stabilirea echipei tehnice pentru organizarea evenimentului 
 tipărire materialelor publicitare: caiet program, afiş, blocnotes, flyer, diplome,etc. 
 realizare materiale promoționale textile imprimate cu însemnul Galei HOP: 

sacoșe,  tricouri și măști de protecție personalizate 
 stabilirea programului – orar tehnic de desfăşurare a galei și a repetițiilor 
 desfăşurarea unui atelier de profesionalizare, înaintea zilelor de concurs  
 amenajare spaţiu de joc pentru desfăşurare concurs – Amfiteatru TNB – Teatrul 

Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti  
 organizare şedinţe foto concurenți 
 deconturi transport și diurne 
 desfăşurare concurs  
 jurizarea concurenților 
 desfășurător festivitate de premiere 
 anunţarea câştigătorilor în festivitatea de decernare a premiilor 
 întocmire decont proiect 

 
TEMA GALEI 
Ediția a 23-a a Galei Tânărului Actor HOP a avut ca temă: TEATRU COREGRAFIC. 
DANSACTORUL CA FENOMEN AL TEATRULUI ACTUAL şi s-a desfăşurat sub bagheta 
cunoscutului coregraf şi dansator Gigi Căciuleanu. 
Director artistic, coregraf, pedagog şi „animator” de Teatru Coregrafic, Gigi Căciuleanu s-a 
format atât sub influenţa marei Doamne a dansului contemporan Miriam Răducanu, cât și 
dansând alături de stele ale dansului contemporan precum Murray Louis sau Pina Bausch. 
(Mai multe despre Gigi Căciuleanu puteți afla aici: http://www.tnb.ro/ro/gigi-caciuleanu)  
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Gala este structurată pe două etape de desfăşurare: etapa de selecţie a tinerilor înscrişi 
asigurată de către un juriu alcătuit din personalităţi ale vieţii teatrale şi etapa de concurs 
propriu zis, cu cele două secţiuni: Individual şi Grup. Un alt juriu, în perioada desfăşurării 
festivalului, decide câştigătorii. Se oferă următoarele premii: Marele Premiu, cel mai bun 
actor şi cea mai bună actriţă la secţiunea individual, respectiv, cel mai bun spectacol la 
secţiunea grup, premiul „Sică Alexandrescu” – premiul juriului.  
 
PRESELECȚIA 
Elementul de noutate care a intervenit, adaptat la noua formulă teatrală, este că preselecția 
s-a desfăşurat pe baza înregistrărilor video trimise online de concurenţi până la data de 15 
iulie. 
 
Ne-am adresat tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licență), cu vârsta până la 33 de 
ani. Pentru ambele secţiuni, Individual şi Grup, înscrierea la preselecție a presupus 
prezentarea unui moment de mișcare și text pregătit de concurent (maximum 10 minute la 
secţiunea Individual şi maximum 15 minute la secţiunea Grup); concurenții au pregătit un 
moment de Teatru-Coregrafic, având la bază unul (sau mai multe) dintre cel 32 de texte 
extrase din opera lui Shakespeare, postate pe site-ul UNITER: www.uniter.ro. În construcția 
momentului, concurenții au prezentat tratarea textului prin mijloacele teatrului coregrafic, sub 
formă mixtă – combinare liberă a formelor verbală şi non-verbală. Componența maximă a 
unui grup – 7 persoane. Dacă în 2019 candidaţii care s-au prezentat au fost cu predilecţie 
„mişcători” care vorbesc, în 2020 s-a dorit să fie respectat dozajul dintre text şi mişcare la 
egalitate, adică 50% text, 50% mişcare. 
 
A urmat analizarea și jurizarea momentelor artistice trimise onnline de către un juriu de 
profesioniști din lumea teatrului: Ioan Ardelean (actor și regizor), Maia Morgenstern (actor), 
Alina Nelega (regizor și dramaturg), Leta Popescu (regizor), Marius Turdeanu (actor). 
 
 

ACTORII SELECTAȚI LA GALA HOP 2020 
 

Secţiunea Individual 
1. Radu Anastas, Universitatea de Arte din Târgu Mureş   
2. Nicolae Dumitru, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L.Caragiale”, Bucureşti  
3. Patricia Gavril, Universitatea de Vest din Timișoara  
4. Vlad Haneș, Universitatea de Arte din Târgu Mureş   
5. Dragoș Ioniță, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
6. Claudia Moroșanu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
7. Marina Munteanu, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi 
8. Mădălina Mușat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
9. Alexandra Oiște, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L.Caragiale”, Bucureşti 
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10. Răzvan Omotă, Universitatea Hyperion, Bucureşti 
11. Teodora Daiana Păcurar, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti 
12. Iulia Popa, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  
13. Iulian Trăistaru, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
14. Cristina Tudor, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L.Caragiale” Bucureşti 
15. Ileana Ursu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
16. Georgiana Vișan, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L.Caragiale”, Bucureşti 
 
Secţiunea Grup  

1. Conflictual, cu: Nikolai Becker, Mihail-Andrei Dominte, Andrei Mărcuță, Iulian 
Trăistaru, absolvenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

2. Dictum Meum, cu Alexandru Ionescu, Alexandru Petcu, absolvenţi ai Universităţii 
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti și Robert 
Iosif, absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

3. Pe lună, cu: Bianca Temneanu, Iulian Trăistaru, absolvenţi ai Universităţii „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca 

4. Unu pe doi, cu: Ana Baciu, Bianca Temneanu, absolvenţi ai Universităţii „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca 
 

 
CONCURSUL GALA TÂNĂRULUI ACTOR HOP 
 
Ediția din acest an s-a desfășurat în spațiul AMFITEATRU TNB al Teatrului Național „I.L. 
Caragiale” din București, între 3 și 5 septembrie, de la ora 21.00. Aici, tinerii concurenți au 
avut șansa de a se confrunta cu atmosfera unui teatru, au lucrat și au repetat colaborând cu 
echipa tehnică a teatrului și au avut parte de un public profesionist în cele trei zile de 
concurs. 
 
Publicul de acasă a fost invitat să urmărească online evenimentul transmis prin 
livestreaming pe site-ul Galei HOP www.galahop.uniter.ro, pe contul oficial de Facebook al 
Galei HOP https://www.facebook.com/GalaHopGalaTanaruluiActor și pe contul oficial de 
YouTube, UNITER ROMANIA.  
 
Timp de 3 zile, între 3 și 5 septembrie, 24 de tineri dansactori au concura pentru trofeele 
HOP și au putut fi votați online pe parcursul zilei de duminică, 6 septembrie, până la ora 
19.00 https://galahop.uniter.ro/votul-publicului-2020/. Premiul Publicului a fost anunțat în 
cadrul festivității de decernare a premiilor, duminică, 6 septembrie, ora 22.00. 
 



 
 

 

56

Juriul final al concursului a fost format din: Adrian Batista – regizor și producător TV, Ioana 
Bogăţan – actriţă, Silvia Ghiață – producător TV, Andrei și Andreea Grosu – regizori, Ileana 
Lucaciu – critic de teatru. Directorul artistic al Galei HOP, ediția a XXIII-a a fost dansatorul și 
coregraful Gigi Căciuleanu. 
 
Alături de concurenţi, au fost prezenţi  mai mulți regizori, directori de instituții teatrale de stat 
și independente, coregrafi cu o vastă experiență, critici de specialitate, profesionişti din 
lumea  teatrului, precum şi reprezentanţi ai celor mai importante instituţii mass-media din 
România (presa scrisă, posturi radio şi tv). Amintim pe Andrei și Andreea Grosu – regizori, 
Vlad Massaci – regizor, Andreea Vulpe – regizor, Horia Suru – regizor, Sorin Militaru – 
regizor, Arcadie Rusu – coregraf, Florin Fieroiu – coregraf, Ioana Marchidan – coregraf, 
Alexandru Boureanu – director Teatrul Național Craiova, Adrian Găzdaru – directorului 
Teatrului Excelsior din București, Eliza Noemi Judeu – directorul Teatrului Bacovia din 
Bacău, Crina Lință – directorulu Teatrului Arte dell”Anima din București, Iris Spiridon – 
scenograf, Crina Mureșan – actriță, Alina Petrică – actriță, Natalie Ester – actriță. 
 
Competiţia propriu-zisă a fost precedată de un workshop coordonat de maestrul Gigi 
Căciuleanu, care a lucra cu cei 24 de concurenți selectați în perioada 30 august – 2 
septembrie. 

 
PREMIILE GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2020 

 
Ediţia a XXIII-a a Galei Tânărului Actor HOP, desfăşurată la Amfiteatru TNB, s-a încheiat în 
seara zilei de 6 septembrie.  
 
Premiul „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP  
a fost acordat actriţei BIANCA TEMNEANU pentru rolurile din spectacolele „Pe lună” și  
„Unu pe doi”. 
Premiul se acordă în memoria marelui artist Ştefan Iordache, cel care a fost membru al juriului la mai multe 
ediţii ale Galei HOP, un apropiat al acestui eveniment şi al susţinerii tinerilor la început de carieră. Dacă iniţial, 
începând cu ediţia 2009, premiul a fost acordat celui mai bun actor la secţiunea individual, începând din anul 
2013, organizatorii Galei au decis ca Premiul „Ştefan Iordache” să devină MARELE PREMIU AL GALEI.  

Premiul a fost anunțat de GIGI CĂCIULEANU, directorul artistic al Galei şi de primarul 
sectorului 5 Bucureşti, domnul DANIEL FLOREA – în cadrul parteneriatului cu Centrul 
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Primăriei sector 5, București.  
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual  
a fost acordat actriţei GEORGIANA VIȘAN pentru „Dialog cu D”.  
Premiul a fost anunțat de ADRIAN BATISTA.  
 
Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual 
a fost acordat actorului IULIAN TRĂISTARU pentru „Hotar”.  
(Iulian Trăistaru a participat și la secțiunea Grup în spectacolele „Pe lună” și „Conflictual”)  
Premiul a fost anunțat de SILVIA GHIAȚĂ.  
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Premiul „CORNEL TODEA”  – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori 
a fost acordat trupei spectacolului „Unu pe doi”, cu ANA BACIU și BIANCA TEMNEANU.  
Premiul este susţinut de familia Todea, începând cu ediţia a 16-a. 
Premiul a fost anunțat de domnul KRIZBAI BÉLA DAN, vicepreşedintele Institutului Cultural 
Român.  
 
Premiul „SICĂ ALEXANDRESCU” – Premiul special al juriului 
a fost acordat actorului DRAGOȘ IONIȚĂ pentru „Shakespeare & GENDER”. 
Premiul a fost anunțat de IOANA BOGĂȚAN.  
 
PREMIUL PUBLICULUI  
Cea mai bună actriţă: ILEANA URSU 
Cel mai bun actor: DRAGOȘ IONIȚĂ   
Cea mai bună trupă de actori: „Dictum Meum Pactum” cu ALEXANDRU IONESCU, 
ROBERT IOSIF şi ALEXANDRU PETCU. Un spectacol coordonat de Teodora Velescu.  
 

PREMII GĂZDUITE ÎN CADRUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 
 

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”  
a fost acordat actorului ALEXANDRU IONESCU pentru rolul din spectacolul  
„Dictum Meum Pactum”. 
Premiul a fost anunțat de actorul LARI GIORGESCU, fost participant la proiectul „10 pentru 
FILM la TIFF”.   
Începând cu ediţia a 17-a, regizorul şi producătorul de film TUDOR GIURGIU acordă unuia dintre concurenţii 
Galei HOP şansa de a face parte din proiectul „10 pentru FILM la TIFF”. 

 
Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală  
(un premiu acordat de actrița Dorina Lazăr)  
a fost acordat actriței IULIA POPA pentru „Waves”. 
Premiul a fost anunțat de ILEANA LUCACIU.  

* 
A prezentat actorul LARI GIORGESCU.  
Directorul artistic al Galei HOP 2020: coregraful şi dansatorul GIGI CĂCIULEANU. 
 

OPORTUNITATE! 
Doamna Eliza Noemi Judeu, directorul Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău a 

invitat câștigătorii Galei Tânărului Actor HOP 2020  
să prezinte momentele din concurs la Festivalul Bacău-Fest Monodrame, ediția 2021. 

 
GALERIA FOTO / VIDEO GALA HOP 2020 

https://galahop.uniter.ro/foto-video-2020/  
credit foto: Andrei Gîndac 
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EVALUAREA programului Gala Tânărului Actor HOP 2020 realizat în funcţie de criteriile 
stabilite iniţial: 
 -  la preselecţia concursului au participat 44 de actori la secțiunea Individual şi 11 trupe la 
Grup (32 concurenți) 
 - au fost selecţionaţi 24 de concurenți, 16 concurenţi la secţiunea Individual şi 4 grupuri (9 
concurenți);  
 - în toate cele trei seri de concurs, respectiv în seara festivității de premiere, spațiul 
Amfiteatru TNB a fost ocupat în totalitate, publicul local reacţionând entuziast la momentele 
artistice prezentate; 
 - acoperirea media bună a evenimentului. 
 

PARTENERII GALA TÂNĂRULUI ACTOR HOP, ediţia a 23-a 
Organizatori: 

UNITER – Uniunea Teatrală din România 
Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București  

prin  
Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava“ 

 
Proiect cultural finanțat de: 

Ministerul Culturii 
 

Coproducător: 
Societatea Română de Televiziune 

 
Parteneri: 

Institutul Cultural Român 
Primăria Sector 5 Bucureşti și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” 

 
TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania 

ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română 
 

Partener de tradiţie: 
Societatea Română de Radiodifuziune 

 
Parteneri media: 
Ziarul Metropolis 

RoEvents 
Revista Amfiteatru 

LiterNet 
 

Partener de monitorizare: 
MediaTrust 

 
Sponsor: 

Kfea 
 

Locația: Amfiteatru TNB 
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4. FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 
Ediția a 30-a, 22-29 noiembrie 2020 

FNT 30 / FNT ALTFEL 
(online, TVR, on-air) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS  
• DESPRE FNT 30 / FNT ALTFEL – FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 2020  
• SCURT ISTORIC AL FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU 
• EDIŢIA A 30-A A FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU... în cifre 

STRUCTURA FNT 2020 
• ARGUMENTUL DIRECTORILOR ARTISTICI AI FNT 30 
• SECȚIUNILE FNT 30 
• SELECŢIA OFICIALĂ A FNT 2020 ȘI EVENIMENTELE INCLUSE ÎN PROGRAM 

 SCENA FNT ONLINE 
 SCENA FNT LA TVR 
 SCENA FNT ON-AIR 

• RUBRICA REPERE.1990-2020 
MANAGEMENTUL DE PROIECT 

• IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI  
• PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII 
• DEPARTAMENTELE DIN CADRUL FNT ȘI ACTIVITATEA LOR 
• ORGANIZATORI ŞI PARTENERI AI FNT 30 
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DESPRE FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU  
FNT 30 / FNT ALTFEL 

22 – 29 NOIEMBRIE 2020 

 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU – cel mai important eveniment teatral 

național al ultimelor trei decenii, festivalul ce reflectă an de an realitatea teatrală de la noi, 
sintetizând demersurile creatoare ale artiștilor din generații diferite și unind, în felul acesta, 
breasla teatrală din România – a ajuns anul acesta la moment aniversar: 30 de ani 
existență.  

Organizarea lui, de-a lungul timpului, este o misiune importantă pe care UNITER, ca 
Uniune de creație, și-a asumat-o şi pe care a reușit să o ducă la bun sfârșit în mod 
exemplar, în ultimii ani cu implicarea reală a tuturor partenerilor săi. Este o misiune onorantă 
pe care ne-am angajat să o împlinim, conștienți fiind de faptul că FNT este singurul festival 
național de teatru de importanță strategică, a cărui unicitate și continuitate a marcat sfera 
creației teatrale românești, dar și europene. Festivalul  a devenit un brand național pe care 
avem datoria morală să îl întreținem. 
 

Festivalul Național de Teatru înseamnă anvergură, consistență, creativitate, 
diversitate, pasiune, responsabilitate, preocupare constantă față de valoare, față de un 
public educat. Un public care plasează de fiecare dată acest eveniment teatral în topul 
evenimentelor culturale ale anului. Prin urmare, o structură teatrală de asemenea calibru 
trebuie să rămână solidă, trebuie să-și continue misiunea, indiferent de piedici. Este, așadar, 
obligația de onoare, a noastră, a tuturor, de a-i asigura continuitatea. Iar faptul că ultimele 
cinci ediții s-au desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României este o 
recunoaștere care îi certifică, fără doar și poate, încă o dată, importanța ca pol activ în 
dezvoltarea coerentă și valoroasă a unei strategii culturale de țară, aliniată la standardele 
europene.  
 

Iată-ne ajunși în 2020 în fața unui impas. Traversăm o situație de criză care afectează 
întreaga umanitate, la nivel sanitar, social și economic. Este un moment greu, care a lovit 
profund și industria culturală. Și, totuși, paradoxal sau nu, în ciuda acestor aspecte, actul 
artistic și cultural a reprezentat în această perioadă suportul psihologic de rezistență pentru 
cea mai mare parte din populația lumii. Mutat exclusiv în spațiul ONLINE, actul cultural a 
devenit un mijloc de a nu pierde contactul cu valorile unei vieți cu parcurs normal. Mai mult, 
a generat și un important curent de solidaritate între artiști, producători și publicul larg. Căci, 
în aceste momente grele, s-a oferit oportunitatea de accesabilizare a unor produse culturale 
la care era mai greu de ajuns (financiar sau logistic) pentru un asemenea număr mare de 
oameni.  

Cu toate, că din seria artelor, teatrul poate este cel mai afectat de lipsa de contact 
direct cu receptorul său, natura sa intrinsecă impunând relația directă cu spectatorul, toată 
lumea teatrală s-a aliniat la această nouă realitate (sperăm pasageră).  
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Am considerat, astfel, că și noi avem datoria să reconsiderăm evenimentul și să-l 
organizăm în format preponderent ONLINE, nedorind să privăm publicul românesc de 
evenimentul teatral național pe care, an de an îl așteaptă, și nici pe creatorii de teatru care 
văd în FNT o platformă de certificare a valorii lor artistice. 

Reconsiderarea acestei ediții se referă nu numai la modul în care produsul artistic 
ajunge la public, ci în ceea ce privește formatul clasic al conceptului de eveniment. Actuala 
ediție a Festivalului Naţional de Teatru a fost construită pe intenția de a pune în dialog 
trecutul cu prezentul teatral, esteticile creatorilor de ieri cu formele noi ale unui azi ce încă își 
caută identitatea. FNT 30 / FNT ALTFEL a oferit premise pentru o meditație profundă asupra 
viitorului.  

Astfel, ediția FNT 30 a fost una aniversară, o imagine oglindă a celor mai importante 
momente ale teatrului românesc postdecembrist. Au fost prezentate publicului creații teatrale 
românești din istoricul FNT, momente cheie în evoluția teatrului românesc. În iureșul 
imediatului, nu trebuie să uităm că e necesar ca măcar din timp în timp să valorizăm 
MEMORIA teatrului românesc. Era, deci, momentul să tragem o linie și să aducem în fața 
publicului punctele nodale ale esteticile spectacolului de teatru din ultimele trei decenii, 
decenii marcate de schimbarea de paradigmă adusă de anul 1989 nu numai la nivel social, 
ci și cultural. 

Timpul scurt de realizare a acestei retrospective a fost o misiune extrem de grea 
pentru selecționerii de anul acesta ai Festivalului, criticii de teatru: LUDMILA 
PATLANJOGLU, MARIA ZĂRNESCU și CĂLIN CIOBOTARI. A presupus o muncă imensă 
de cercetare, analiză și asumare a formatului tehnic în care s-au prezentat spectacolele 
selectate. Conform unui calendar de difuzare bine întocmit, înregistrările spectacolelor 
selectate au fost încărcate și difuzate online, ținând cont de următoarea structură: MAKING 
OFF, GENERAȚIA TÂNĂRĂ, MAEȘTRI, RECITALURI și ESTETICILE PANDEMIEI ÎN 
ROMÂNIA ȘI ÎN LUME. Din conceptul Festivalului au făcut parte, pe lângă remarcabilele 
spectacole prezentate în edițiile de până acum și întâlniri virtuale, dialoguri cu reprezentanți 
de seamă ai culturii teatrale românești sau emisiuni înregistrate cu mari creatori. Astfel, i-am 
avut alături în mediul virtual pe: George Banu, Alexa Visarion, Felix Alexa, Dragoș Buhagiar, 
Tompa Gábor, Radu Afrim, Matei Vișniec, Alexandra Badea, Bács Miklós. Totodată, ca un 
gest de reverență față de cei 30 de ani de teatru românesc și față de Festivalul Național de 
Teatru a fost prezentat un dialog cu toți directorii edițiilor anterioare ale FNT. 

Obținerea drepturilor pentru difuzarea online a spectacolelor de teatru a presupus o 
perioadă lungă de lucru cu organismele răspunzătoare de protejarea a drepturilor de autor; 
de asemenea, pregătirea materialelor filmate a solicitat un timp de procesare; cum tot astfel 
s-a impus pentru ante-filmarea și înregistrarea unor conferințe, întâlniri sau dezbateri care în 
mod normal s-ar fi desfășurat în timpul evenimentului.  

 
Ne-am asumat timp de 30 de ani realizarea acestui eveniment necesar creației 

teatrale românești în context național, european și internațional şi nu am încetat nici anul 
acesta să îl organizăm și să oferim un eveniment de cel mai înalt nivel, așa cum sunt 
obișnuiți creatorii din domniul teatrului și publicul iubitor de teatru.  
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SCURT ISTORIC AL FESTIVALULUI NAȚIONAL DE TEATRU 
 1990 – 2020 

 
Ajuns acum la cea de-a 30-a ediție, Festivalul Național de Teatru a fost de-a lungul 

timpului gazda teatrală europeană a celor mai prestigioase producții naționale și 
internaționale, un spațiu deschis pentru marii creatori din țară și din lume. 

 
Festivalul Național de Teatru a cărui unicitate și continuitate a marcat sfera creației 

teatrale românești și europene în toți acești 30 ani, a pornit la drum cu trei piloni importanți: 
Ministerul Culturii, Primăria Orașului București și Uniunea Teatrală din România, fiind 
considerat singurul festival național de teatru de importanță strategică, un brand național și 
un partener valoros al creației europene. 
 

Din 1990, anul înfiinţării, Festivalul a avut o evoluţie în continuă ascendență. De la un 
eveniment competitiv, exclusiv naţional, Festivalul a devenit o platformă de promovare şi de 
dialog al teatrului românesc cu teatrul european, şi nu numai. De aceea, dincolo de 
spectacolele din ţară, Festivalul a adăugat în structura lui, din 2005, şi componenta 
internaţională, graţie căreia specialiştii şi publicul din ţară au putut urmări cele mai noi 
producţii internaţionale, semnate de regizori și coregrafi de renume la nivel mondial. 

 
Structura Festivalului a devenit din ce în ce mai complexă, anumite coordonate fiind 

inițiate absolut în premieră în România teatrală, dacă ar fi să amintim doar producții proprii – 
musical, operă în concert, concerte caritabile, licitații de artă pentru strîngerea fondurilor de 
ajutor pentru artiști aflați în suferință – programul expozițional de o mare dimensiune estetică 
și de o modernitate concretă în abordarea fiecărei teme în parte, expoziții de autor în jurul 
unor mari personalități teatrale naționale sau internaționale. Pe lângă spectacolele 
selecţionate din țară în urma vizionării producțiilor din ultima stagiune, precum și a celor  de 
teatru, teatru-dans invitate din străinătate și atent alese – efortul concretizării unei astfel de 
participări durează și cîțiva ani, artiștii avînd programări făcute și turnee stabilite –  susţinem 
ateliere de creaţie şi masterclass conduse de artiști renumiți, organizăm expoziții de autor 
ale personalităților marcante din teatrul românesc și european, prezentăm conferinţe la care 
participă importanţi teoreticieni şi practicieni ai teatrului din lume, precum şi o semnificativă 
componentă teoretică cu dezbateri şi lansări de carte de specialitate. 

 
Artele spectacolului sunt găzduite şi puse în valoare anual în Bucureşti, în luna 

octombrie sau noiembrie când se prezintă în faţa publicului bucureştean un număr 
semnificativ de reprezentaţii (s-a pornit în 1990 cu un număr de 24 reprezentaţii, ajungând la 
90 de reprezentaţii în 2018) ale celor mai valoroase creaţii din Bucureşti, din ţară şi din lume. 
Evenimentul a crescut fantastic de la o ediţie la alta. Stau mărturie nenumăratele trupe care 
au fost prezente la ediţiile anterioare, spectacolele de prestigiu care au venit la noi în ţară, 
numele de regizori, de coregrafi, dansatori, scenografi, de artişti, nume de trupe căutate și 
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dorite oriunde în lume, care au făcut din Festivalul Naţional de Teatru un eveniment cultural 
de primă mărime. 

 
De asemenea, am avut onoarea de a găzdui în fiecare an prezenţe artistice străine 

de prestigiu, participări excepţionale, cum au fost şi cele din anul 2016 – Compania Ballet 
Preljocaj (Franţa), Carolyn Carlson (Franţa – pentru prima dată în 
România) şi Lev Dodin (Rusia), din 2017 – Compania Ballet Preljocaj (Franţa), Teatrul 
Naţiunilor din Moscova, (Rusia), Les Visiteurs du soir – Juliette Binoche (Franţa) iar în 2018 
am propus în FNT spectacole esenţiale ale mişcării artitisce europene şi internaţionale şi 
anume : Schaubühne Am Lehniner Platz din Berlin (Germania), Teatrul Complicité din 
Londra, Compania Dead Centre din Dublin (Irlanda), Compania de dans Peeping Tom 
(Belgia) și Nederlands Dance Theater (Olanda). 

 
Numărul invitaţilor din străinătate care au venit să evalueze fenomenul teatral 

românesc – directori de festivaluri, critici, manageri, regizori – a crescut an de an, 
proporţional cu dezvoltarea conceptului acestui festival. Componenta internaţională a FNT 
și-a menţinut cele două direcţii: una este aceea de a invita producții și personalități 
internaționale remarcabile, cea de a doua, aceea de a convinge reprezentanţi ai unor 
instituţii sau structuri teatrale, potenţiali iniţiatori de schimburi culturale, potenţiali 
cumpărători de spectacole din România, să participe la FNT. 

 
Misiunea Festivalului Naţional de Teatru este prezentarea, promovarea dar şi 

punerea în circulaţia europeană a spectacolelor şi a creatorilor români. Să nu uităm că 
invitarea producției cu „Faust” al lui Silviu Purcărete la Edinburgh s-a făcut imediat după ce 
directorul Festivalului de la Edinburgh, Jonathan Mills a răspuns inivitației insistente a 
Festivalului Național de Teatru de a veni în România ca să vadă această creație. 

 
Eforturile noastre au fost canalizate către menţinerea acestui Festival în agenda 

evenimentelor culturale plecând de la premisa că este considerat un eveniment de interes 
naţional, un program prioritar complex şi necesar la nivelul dialogului creativ european, care 
celebrează performanţa şi reuneşte publicul iubitor de teatru în jurul Valorii. 
 

Prin amploarea sa, Festivalul Naţional de Teatru este un reper important de evaluare 
a producţiilor teatrale din București și din ţară şi a devenit o platformă de parteneriate la nivel 
naţional şi internaţional. 
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EDIŢIA A 30-A A FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU...  
ÎN CÂTEVA CIFRE 

 
 8 zile de Festival 
 10 zile de spectacole şi evenimente online  
 3 modalităţi de conexiune la evenimentele festivalului:  

• SCENA „FNT online” 
• SCENA „FNT la TVR”  
• SCENA „FNT on-air” 

 1 co-producător: Televiziunea Română  
 2 finanţatori principali ai evenimentului: 

• Ministerul Culturii  
• Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte 

 1 sponsor: Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc  
 1 partener principal: MOL România 
 1 partener: DEDEMAN 
 2 parteneri de tradiţie: 

• RADIO ROMANIA 
• Radio RFI România 

 POWERED BY: Europa FM 
 3 parteneri media internaţionali:  

• Radio Europa Liberă 
• Deutsche Welle 
• Theatrescu.com 

 16 parteneri media: Phoenix Media, Radio Clasic, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Femeia, 
Cosmopolitan, Ziarul Metropolis, Teatrul Azi, Revista Amfiteatru, Observator Cultural, Zile 
și Nopți, VestiBune.com, Modernism.ro, Jurnalul.ro, Cotidianul.ro, DCNews 

 17 comunicate de presă 
 1 partener de monitorizare: mediaTrust 
 24 parteneri instituţionali: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Odeon, 

Teatrul ACT, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Teatrul Bulandra, 
Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Masca, Teatrul Mic, Fundația „Teatru Contemporan” și 
Teatrul de Comedie, Compania „Passe Partout Dan Puric”, Spider Film, Teatrul Maghiar 
de Stat Cluj, Teatrul Național Cluj-Napoca, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, 
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa 
Miklós”, Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov, Teatrul „Szigligeti” Oradea, Teatrul „Tamási 
Áron” Sfântu-Gheorghe, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Teatrul 
„Eugène Ionesco” Chișinău, Les Ateliers Nomad, myStage.ro 

 1 rubrică online dedicată istoriei FNT REPERE. FNT 1990-2020 cu 16 articole (rubrică în 
desfăşurare)   

 12 teatre şi companii de teatru din Bucureşti au avut spectacole în selecţia FNT 30 
 9 teatre din ţară au avut spectacole în selecţia FNT 30 
 80 de evenimente 
 1 expoziţie virtuală de fotografie de teatru 



 
 

 

65

 38 de spectacole de teatru 
 34 de spectacole româneşti  
 4 spectacole din străinătate:   

• LIVADA DE VIȘINI / IL GIARDINO DEI CILIEGI, regia Giorgio Strehler, Piccolo 
Teatro Milano (Italia)  

• ELECTRA, regia Antoine Vitez, Théâtre National de Chaillot (Franța) 
• ULTIMA NOAPTE LA MADRID, regia Vitalie Drucec,Teatrul Național „Eugène 

Ionesco” Chișinău 
• ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln și Beth F. 

Milles, The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York 
 32 de spectacole de teatru difuzate pe www.fnt.ro  
 6 spectacole româneşti difuzate pe canalul TVR3  
 15 spectacole în secţiunea arta ACTORULUI mare 
 6 spectacole în secţiunea FNelinișteT 
 10 spectacole în secţiunea FneuitareT 
 6 spectacole şi evenimente în secţiunea Esteticile pandemiei 
 8 întâlniri-dialog susţinute de George Banu şi Călin Ciobotari cu personalităţi ale culturii 

teatrale româneşti: Radu Afrim, Felix Alexa, Alexandra Badea, Ion Caramitru, Mihai 
Măniuțiu, Gábor Tompa, Matei Vișniec (secţiunea Vorbe, vorbe, vorbe)  

 2 colocvii dezbatere despre istoria FNT şi despre situaţia teatrului în pandemie 
 9 filme documentare despre mari creatori de teatru şi laboratoarelor lor de creaţie 

(secţiunea Spectacolul ascuns)  
 5 premiere în FNT: 

• FREAK SHOW THE MOVIE, un film inspirat din spectacolul de teatru FREAK 
SHOW. De și cu Florin Piersic jr., SpiderFilm, 2020 

• MOARTEA BATE LA UȘĂ spectacol-lectură LIVE, 360°, după un text de Woody 
Allen. Cu Maia Morgenstern și Mircea Rusu. regia Florin Ghioca. Un proiect al 
Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, 2020  

• APROAPE DEPARTE. Expoziție virtuală de fotografie de teatru. Autor: Florin 
Ghioca 

• ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln și Beth F. 
Milles, The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York, 2020 

• CALIGULA, după Albert Camus, regia Silviu Jicman, Casa de Producție a TVR, 
2020 (asta nu prea a fost premieră în FNT)  

 17 spectacole de teatru radiofonic:  
• 8 spectacole de teatru radiofonic dedicate regizorului şi dramaturgului CRISTIAN 

MUNTEANU (secţiunea Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg)  
• 7 spectacole de teatru radiofonic premiate internaţional  
• 2 spectacole de teatru radiofonic dedicate actorului Emil Boroghină (secţiunea 

EMIL BOROGHINĂ în recital)  
 5 ediţii ale emisiunii „Vorba de cultură” cu Attila Vizauer şi Ema Stere (Radio România 

Cultural). Dialoguri despre evocarea marilor valori teatrale românești consfințite în cei 30 
de ani de FNT (despre regizorul Cristian Munteanu cu Domnica Ţundrea, despre Liviu 



 
 

 

66

Ciulei şi Andrei Şerban cu Marina Constantinescu, despre Silviu Purcărete cu Rodica 
Mandache şi despre Vlad Mugur cu Florica Ichim)  

 23 de membri ai echipei de organizare FNT 30 
 peste 200 articole în presa de specialitate despre Festival 

 
 
 

STRUCTURA EDIŢIEI A XX-A 
A FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU 

 
ARGUMENTUL SELECȚIONERILOR 

 
„Ediția din 2020 a Festivalului Naţional de Teatru nu seamănă cu nicio alta de până 

acum. Ea este altfel pentru că noi suntem altfel. Viețile noastre, privirile noastre, chipurile 
noastre, mișcările noastre, îngândurările, fericirile și nefericirile noastre sunt altfel. Pe 
parcursul a mai puțin de un an, relația cu celălalt, relația cu noi înșine, relația cu ceea ce 
este dincolo și dincoace de om – toate au devenit altfel. În mijlocul acestor nesfârșite 
transformări, arta, modul de crea și de a percepe actul artistic nu pot fi, la rândul lor, decât 
...altfel. 

În primăvara acestui an, când am acceptat să facem parte din boardul actualei ediţii, 
eram optimiști și credeam că FNT 2020 va fi același ca întotdeauna. Cu un București scăldat 
de soarele sau ploile sfârșitului de octombrie, cu acel freamăt inconfundabil al sărbătorii 
teatrale, cu foaiere în care oamenii se regăseau, se îmbrățișau și își mărturiseau bucuria de 
a fi din nou împreună, cu săli de spectacole traversate de energii, de emoții și... de 
normalitate. FNT 30 urma să fie o secțiune dintr-un program mai amplu, o „revizitare" 
entuziastă, dar și onestă a trecutului Festivalului Naţional de Teatru, menită a furniza 
nostalgie, dar și posibile răspunsuri la întrebarea: ce am fost și ce am devenit în teatrul 
românesc? 

În vara anului 2020, eram încă entuziaşti. Paralel cu selecția spectacolelor Best of, s-
a realizat și selecția spectacolelor de la începutul stagiunii 2019-2020. Încă eram convinși că 
virtualul va fi dublat de real, că spațiul on-line va fi doar un apostrof aplicat spațiului concret. 
La finalul lui august, luna în care la Cehov se vând livezile, un refren îndepărtat din 
Shakespeare a început să se audă tot mai limpede. Iar în septembrie am înțeles cu toții că, 
da, „timpul şi-a ieşit din matcă", și că a vrea să rămâi același a devenit o imposibilitate. 
Festivalul nu putea fi decât altfel, adică on-line...  

Am decis să construim un concept bazat aproape exclusiv pe revizitarea istoriei FNT 
din ultimele trei decenii. Un nou val de optimism ne dădea târcoale, căci o astfel de 
arheologie teatrală ni se părea nobilă și utilă. A nu uita, iată ceva pentru care merită să faci 
festivaluri în vremuri pandemice, ne-am spus! La scurt timp am înțeles, însă, că a construi 
un video-FNT e mai complicat decât pare la prima vedere. Mai ales în România, unde 
reflexul teatrelor de a-și filma spectacolele – altfel decât cu telefonul mobil, sau apelând la 
bunăvoința unei „cunoștințe-care-are-o-cameră” – încă nu a devenit o practică obișnuită. 
Zecile, poate sutele de ore pe care le-am petrecut căutând în arhive video ne-au dictat 
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treptat un principiu de selecție pe care altădată aproape că l-am fi tratat cu dispreț: calitatea 
filmării!  

Selecția a trebuit să îmbine rigorile estetice cu cele tehnice, înălțimile spectacologice 
cu acuratețea înregistrării, persistența în memorie cu persistența în suport material. O gamă 
diversă de sentimente contradictorii au însoțit această furibundă căutare a video-trecutului 
nostru teatral: uimirea că din multe spectacole fanion nu au mai rămas decât frânturi de 
nereprodus, spaima că identitatea noastră teatrală din ultimele decenii este, vai!, atât de 
fragilă, apoi bucuria fără de margini a spectacolului salvat, entuziasmul unei noi piste (l-a 
filmat Televiziunea Română, sau îl are teatrul în arhivă!), agonia și extazul unui joc de-a 
viața și de-a moartea artei... 

În fine, o ultimă încercare ne era rezervată: „drepturile de difuzare on-line”. 
Patrimoniul teatral românesc, am aflat cu această ocazie, nu e al tuturor, ci doar al unora. 
Depinde de ei dacă binevoiesc a ni-l arăta sau preferă să-l păstreze pentru sine. Își poate 
imagina cineva marea artă a lumii scoasă din spațiul public și ferecată în ascunzișuri 
private?!  

Actuala ediție a FNT oglindește involuntar încă o replică din Hamlet: „c-un ochi 
râzând, cu celălalt în lacrimi”; o mască râde, alta plânge... Acest străvechi principiu dual de 
reprezentare a teatrului nu mai e acum doar o formă de coexistență a comicului și tragicului, 
ci a speranței și neliniștii, a seninului și a înnegurărilor de tot felul. Neliniștea și neuitarea 
sunt polaritățile ce definesc FNT 2020. Substanţa lor se regăseşte în obligatorii meditații 
asupra prezentului şi viitorului: esteticile pandemiei, dialoguri, conferinţe, expoziții. 

Alături de noi s-a aflat marele prieten al Festivalului Național de Teatru, profesorul 
George Banu – uneori un Puck disponibil, doldora de idei, alteori un Firs înțelept în vremuri 
de criză. Umăr de sprijin ne-a fost energia mobilizatoare a echipei UNITER, fără de care 
eforturile noastre ar fi rămas pur teoretice. Ca de fiecare dată, cu pasiune și credință în artă, 
ne-au fost alături Televiziunea Română și Radiodifuziunea Română.  

Le mulţumim tuturor!  
Ludmila PATLANJOGLU 

Maria ZĂRNESCU 
Călin CIOBOTARI 
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SECŢIUNI FNT 30 / FNT ALTFEL 
 
Actuala ediție a Festivalului Naţional de Teatru a fost construită pe intenția de a pune în 
dialog trecutul cu prezentul teatral, esteticile creatorilor de ieri cu formele noi ale unui azi ce 
încă își caută identitatea. FNT 30 / FNT ALTFEL oferă premise pentru o meditație profundă 
asupra viitorului. Structura de mai jos reflectă acest principiu și îl pune în act. 

FNeuitareT își propune să pună în valoare o parte din patrimoniul spectacular românesc 
constituit în ultimele decenii. E o secțiune ce implică revizitarea și recuperarea trecutului, dar 
și redefinirea arhivei ca un spațiu viu al memoriei. Cele zece spectacole selectate sunt 
exemplare prin forța creației, prin profunzimea și abilitatea de a articula discursuri scenice 
despre om și umanitate. Sunt spectacole ce impun o citare obligatorie în orice tip de istorie a 
spectacolului românesc de după 1990.  

FNelinișteT face trimitere la tineri ale căror voci s-au auzit distinct și constant în ultimii ani, 
pariuri certe ale prezentului, figuri tot mai clar conturate în ceea ce s-ar putea numi noul val 
al creatorilor români de teatru. 

arta ACTORULUI mare celebrează harul, virtuozitatea și împlinirea în profesie, calități pe 
care le-au probat în timp artiști-reper ai teatrului nostru. Recitalurile propuse reprezintă tot 
atâtea lecții memorabile de artă a actorului. Ele stimulează și inspiră, bucură și înalță 
spiritual. În același timp, probează forța unui triunghi creator: actor – dramaturg (cu un 
accent pus, în această secțiune pe dramaturgia românească) – regizor. 

Premieră în FNT, continuând o tradiție a festivalului, prezintă în premieră un spectacol al 
Casei de Producție TVR, Caligula de Albert Camus. 

Spectacolul ascuns, formulă ce preia titlul unei cărți a regizorului Alexa Visarion, mută 
centrul de interes de pe produsul scenic finit pe dinamica procesului de lucru. Conține 
mărturii de creație, portrete și autoportrete ale unor importanți creatori, priviri aruncate în 
interiorul laboratorului, devoalări ale spectacolului ascuns ce dublează mereu spectacolul 
vizibil. 

Spectacole invitate continuă o tradiție de succes a Festivalului Național de Teatru, 
punctând deschiderea spre discursul artistic internațional și prilejuind întâlnirea publicului cu 
mari spectacole ale lumii. 

„Vorbe, vorbe, vorbe...” reprezintă componenta discursivă a actualei ediții a Festivalului. 
Propune o serie de colocvii și dialoguri teatrale menite, pe de o parte, să pună în discuție 
probleme majore ale prezentului, iar pe de altă parte, să intermedieze întâlnirea cu 
personalități teatrale contemporane.  

Esteticile pandemiei reprezintă spectacole născute în plină perioadă de criză ca reacție a 
artei în fața neantului și ca efort al câtorva creatori de a identifica noi soluții estetice, ieșiri din 
impas. Sunt spectacole-argument, pledoarii pentru o idee înaltă: indiferent ce se întâmplă, 
teatrul trebuie să își continue existența.   
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FNT ON AIR este realizată în parteneriat cu Radio România Cultural și Radio România 
Actualități. Conține un focus Cristian Munteanu, emblematicul regizor ce a influențat decisiv 
teatrul radiofonic românesc, relevat prin intermediul a șapte spectacole și a unei piese de 
teatru ce îi poartă semnătura. De o atenție specială se bucură omul de teatru Emil 
Boroghină, o voce unică în teatrul românesc, director fondator al Festivalului Internațional 
„Shakespeare” Craiova și inițiator al singurului teatru de poezie din România, Teatrul Poesis. 
Consacrata emisiune Vorba de cultură a găzduit o serie de dialoguri despre evocarea 
marilor valori teatrale românești consfințite în cei 30 de ani de FNT. Alte șapte spectacole de 
teatru radiofonic validate prin multiple premii internaționale au completat această consistentă 
secțiune ON AIR.  
 

SELECȚIA 
FNT 30 / FNT ALTFEL 

(online pe www.fnt.ro & la TVR) 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 
Ediția a 30-a, 22-29 noiembrie 2020  

 
FNeuitareT 
 
DANAIDELE, după Eschil, dramatizarea și regia Silviu Purcărete, decorul și costumele 
Ștefania Cenean și Liliana Cenean, coproducție Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, 
Holland Festival, Wiener Festwochen, Festival d`Avignon, Grande Halle de la Villette, TVR. 
Co-producător asociat Fundaţia pentru Teatru şi Film TOFAN 
 
FURTUNA, după William Shakespeare, traducerea Radu Nichita și Nina Cassian, regia 
Alexander Morfov, decorul Nikola Toromanov, costumele Andrada Chiriac, Teatrul Național 
„I.L. Caragiale” București 
 
HAMLET de William Shakespeare, traducerea, adaptarea și regia Vlad Mugur, scenografia 
Helmut Stürmer, costumele Lia Manţoc, măștile Ilona Járo Varga, coproducție Teatrul 
Național Cluj-Napoca și TVR  
 
O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L. Caragiale, regia Mihai Măniuțiu, decorul arh. Octavian 
Neculai, costumele Janine Fashion Design, coproducție Teatrul Odeon București, SMART și 
PRO TV  
 
PASĂREA RETRO SE LOVEȘTE DE BLOC ȘI CADE PE ASFALTUL FIERBINTE, 
traducerea Sándor László, textul și regia Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, Teatrul 
Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” 
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POVESTEA DE IARNĂ de William Shakespeare, regia Alexander Hausvater, decorul 
Lucian Lichiardopol, costumele Stela Verebceanu, Teatrul Național „Mihai Eminescu” 
Timișoara  
 
TREI SURORI de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Kosztolányi Dezső, regia 
Gábor Tompa, decorul Andrei Both, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat 
Cluj 
 
UNCHIUL VANEA de A.P. Cehov, traducerea Moni Ghelerter şi Radu Teculescu, regia Yuri 
Kordonsky, scenografia Elena Dmitrakova, coproducție Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
București și Casa de Producție a TVR  
 
UNCHIUL VANIA de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Zsuzsánna Koros-Fekete 
pe baza traducerii în engleză de Paul Schmidt, traducerea în limba română de Andrei 
Şerban și Kinga Kovács, regia Andrei Șerban, scenografia Carmencita Brojboiu, Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 
 
YVONNE, PRINCIPESA BURGUNDIEI de Witold Gombrowicz, traducerea în limba 
maghiară de András Pályi, regia Lászlo Bocsárdi, decorul Jószef Bartha, costumele Judit 
Dobre Kóthay, coproducție Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe și TVR  
 
 
FNelinișteT 
 
DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII de Frank Wedekind, traducerea Victor Scoradeț, regia și 
scenografia Vlad Cristache, muzica și versuri originale Daniel Rocca, Teatrul Mic București  
 
NORA de Henrik Ibsen, bazat pe traducerea în limba maghiară de László Kúnos, adaptarea 
scenică Ágnes Kali și Botond Nagy, regia Botond Nagy, spațiul scenic Carmencita Brojboiu 
și András Rancz, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
 
OCCIDENT EXPRESS de Matei Vișniec, traducerea și adaptarea Ágota Bereczki, regia 
Zakariás Zalán, scenografia Andra Bădulescu Vișniec, Teatrul „Szigligeti” Oradea – Trupa 
„Szigligeti” 
 
PROFU' DE RELIGIE de Mihaela Michailov, regia, scenografia și muzica Bobi Pricop, 
coproducție Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și TVR  
 
REGELE MOARE de Eugène Ionesco, traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi, regia Andrei 
și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București  
 
ZIC ZAC, un spectacol de Andrea Gavriliu, rezemată de Ștefan Lupu, scenografia Andreea 
Săndulescu  
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arta ACTORULUI mare  
 
ACTORUL, după Mircea Dinescu, cu Mihai Mălaimare și Mircea Tiberian, scenariul și 
regia Mihai Mălaimare, coproducție Teatrul Masca București și TVR  
 
AMALIA RESPIRĂ ADÂNC de Alina Nelega, cu Anca Hanu, un spectacol de Tudor 
Lucanu, Teatrul Național Cluj-Napoca 
 
ANGAJARE DE CLOVN de Matei Vișniec, cu Mircea Andreescu, Costache Babii și 
Virginia Itta Marcu, regia Claudiu Goga, coproducție Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov și 
TVR  
 
DIALOGURI ȘI FANTEZII ÎN JAZZ, după Nichita Stănescu, Dan Verona, Miron Radu 
Paraschivescu, Lucian Avramescu, Petre Stoica şi Ana Blandiana, cu Ion Caramitru și 
Johnny Răducanu, un spectacol de Ion Caramitru, coproducție UNITER și TVR  
 
FELII, textul și regia Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 
 
FREAK SHOW THE MOVIE, un spectacol de și cu Florin Piersic Jr., SpiderFilm  
 
ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN de N.V. Gogol, cu Marius Manole și Alexander Bălănescu, 
versiunea scenică și regia Felix Alexa, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București 
 
LA ORDIN, FÜHRER! de Brigitte Schwaiger, cu Maia Morgenstern, regia Mihai Măniuțiu, 
Teatrul Evreiesc de Stat București 
 
NEPOTU` de Adrian Lustig, cu Tamara Buciuceanu-Botez și Șerban Pavlu, regia Horațiu 
Mălăele, coproducție Fundația „Teatru Contemporan”, Teatrul de Comedie București și TVR  
 
PĂI... DESPRE CE VORBIM NOI AICI, DOMNULE? de Cătălin Ștefănescu, după romanul 
„Moromeții” de Marin Preda, dramatizarea Cătălin Ștefănescu, cu Marcel Iureș și George 
Mihăiță, un spectacol de Alexandru Dabija, Teatrul ACT București 
 
REGINA MAMĂ de Manlio Santanelli, cu Olga Tudorache și Marius Bodochi, adaptarea și 
regia Gelu Colceag, coproducție Teatrul Național „I.L. Caragiale” București și TVR  
 
SUPEUL de Jean Claude Brisville, cu Radu Beligan, Ion Lucian, regia Florentina Enache, 
coproducție Teatrul Odeon București și TVR  
 
TOUJOURS L`AMOUR, cu Carmen Ungureanu și Dan Puric, un spectacol de Dan Puric, 
coproducție Compania de Teatru „Passe Partout Dan Puric” și TVR 
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ULTIMA NOAPTE LA MADRID, adaptarea după „Femeile lui Picasso. Jaqueline” de Brian 
McAvera, cu Ala Menșicov, regia și selecția muzicală Vitalie Drucec, Teatrul Național 
„Eugène Ionesco” Chișinău 
 
VOCEA UMANĂ de Jean Cocteau, traducerea Manase Radnev, cu Valeria Seciu, 
adaptarea pentru televiziune și regia Cătălina Buzoianu, producție TVR 
 
 

Premieră în FNT  
CALIGULA de Albert Camus, traducerea Alice Georgescu, adaptarea pentru televiziune 
Diana Dumitru, Ovidiu Guzu și Silviu Jicman, regia Silviu Jicman, scenografia Bristena de 
Satmaari, muzica Gabriel Basarabescu, spectacol al Casei de Producție TVR  

 
 
Spectacolul ascuns 
 
CONFESIUNI DESPRE ANTIGONA – Alexandru Tocilescu. Un documentar de Corina 
Magdalena Tudose 
 
DRUMUL TRILOGIEI – Andrei Șerban. Regia și imaginea Alexandru Doru Spătaru, 
producție TVR 
FAUST, DRUMUL CLIPEI – Silviu Purcărete. Scenariul și regia Laurențiu Damian, 
producție Editura Video a Ministerului Culturii  
 
ISTORIA UNUI SPECTACOL – Gigi Căciuleanu. Regia Andrei Măgălie, producție TVR 
 
MAGIA TEATRULUI ȘI A FILMULUI – Alexa Visarion. Realizator Liliana Chițescu, 
producție TVR 
 
O ANUMITĂ STARE DE SPIRIT – Alexandru Darie. Realizator Alexandra Grigorescu-Ares, 
producție TVR 
 
O ÎNTÂMPLARE CU JAZZ – Miriam Răducanu. Un film de Mircea Albuțiu 
 
REGELE SCAMATOR – Ștefan Iordache. Realizator Ludmila Patlanjoglu 
 
VISUL – PORTRET LIVIU CIULEI. Scenariul Lucia Hossu Longin, Nicolae Niță, regia Lucia 
Hossu Longin, producție TVR  
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Spectacole invitate  
 
ELECTRA de Sofocle, traducerea și regia Antoine Vitez, scenografia și costumele Yanis 
Kokkos, regia filmului Hugo Santiago, Théâtre National de Chaillot 
 
LIVADA DE VIȘINI de A.P. Cehov, traducerea Luigi Lunari și Giorgio Strehler, regia Giorgio 
Strehler, scenografia și costumele Luciano Damiani, Piccolo Teatro Milano 

 
 
„Vorbe, vorbe, vorbe...”  
 
Colocviu: „FNT30. File dintr-o istorie teatrală”. Moderatori Maria Zărnescu și Călin Ciobotari  
 
George Banu și invitații săi: Ion Caramitru  
George Banu și invitații săi: Mihai Măniuțiu 
George Banu și invitații săi: Gábor Tompa 
George Banu și invitații săi: Felix Alexa  
George Banu și invitații săi: Alexandra Badea 
Radu Afrim în dialog cu Călin Ciobotari  
Matei Vișniec în dialog cu Călin Ciobotari  
George Banu în dialog cu Călin Ciobotari  

 
Esteticile pandemiei 
 
Colocviu: „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”. Moderatori Ludmila Patlanjoglu și Călin 
Ciobotari 
 
LIVE de Thomas Perle, regia și scenografia Bobi Pricop, muzica originală Eduard Gabia, Teatrul 
Național „Radu Stanca” Sibiu –  Secția germană  
 
MOARTEA BATE LA UȘĂ, spectacol-lectură LIVE, 360°, cu Maia Morgenstern și Mircea Rusu, 
după un text de Woody Allen, realizator Florin Ghioca, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București  
 
POOL (NO WATER) de Mark Ravenhill, un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu și Vlaicu 
Golcea, Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
 
ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln și Beth F. Milles, producător 
The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York 
 
APROAPE DEPARTE – expoziție virtuală de fotografie de teatru. Autor Florin Ghioca  
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FNT ON AIR  
(Radio România Cultural & Radio România Actualități) 
 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg  
DOCTOR FĂRĂ VOIE de Molière 
 
FURTUNĂ PE STRADA PRINCIPALĂ de Reginald Rose 
 
ÎN GRĂDINILE MURCIEI de Josep Feliu i Codina 
 
MANTAUA de N.V. Gogol 
 
O REPETIŢIE MOLDOVENEASCĂ SAU NOI ŞI IAR NOI de Costache Caragiale 
 
VIAŢA E VIS de Calderón de la Barca 
 
VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ de William Shakespeare 
 
JOCUL CU FANTASME de Cristian Munteanu, regia Adrian Pintea 
 
EMIL BOROGHINĂ în recital 
LA STEAUA CARE-A RĂSĂRIT – o biografie poetică după viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu, scenariul și regia Gavriil Pinte 
 
OVIDIU – EXILATUL DE LA PONTUL EUXIN, după „Tristele şi Ponticele”, scenariul şi regia 
Gavriil Pinte 
 
Spectacole premiate internațional 
 
ARGENTINA, textul și regia Ilinca Stihi 
GOLD WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2013 
 
BUCUREŞTI – UNDERGROUND de Saviana Stănescu şi Toma Enache, regia Toma Enache 
Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2009 
 
CĂLĂTORIA LUI ORFEU, scenariul sonor Mădălin Cristescu, regia Attila Vizauer 
Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2019 
 
EXPLOZIV de Elise Wilk, adaptarea radiofonică şi regia Mihnea Chelaru 
GOLD WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2018 
 
MAMA, scenariul şi regia Ilinca Stihi 
SILVER WINNER la Grand Prix Nova București, 2015 
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METAMORFOZA, după nuvela omonimă de Franz Kafka, scenariul și regia Ion Andrei Puican 
SILVER WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2014 
 
NUMĂRĂTOARE INVERSĂ, textul și regia Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican 
Premiul al II-lea Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Vorba de cultură 
 
Attila Vizauer și Ema Stere în dialog cu 
oameni de teatru despre artiști din 
FNT30 (emisiune Radio România 
Cultural)  
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SCENA „FNT ONLINE” 
 
FNT a știut să întoarcă neprielnicul context pandemic în favoarea sa și, mai ales, a publicului 
său, care a putut beneficia de accesul lărgit, în timp și spațiu, atât ca an și loc de producție, 
cât și ca loc și timp al disponibilității de vizionare, spectatorul devenind potențial ubicuu;  
câștigul major pe care l-a adus propunerea acestui FNT ALTFEL a fost chiar această 
posibilitate de a vedea sau revedea spectacole care nu mai figurează de mult în repertoriul 
teatrelor, dar care au fost repere critice importante, care au lăsat amprente adânci în 
memoria teatrului, iar reînsuflețirea unui trecut semnificativ s-a dovedit o acțiune esențială 
într-o artă a efemerului. 
 
Principala modalitate de conexiune la evenimentele festivalului, Scena FNT Online, a 
însemnat platforma unde publicul a putut afla informații despre toate evenimentele și 
spectacolele din program. Concret, acest modul a cuprins acele spectacole și documentare 
care, conform stipulărilor contractuale cu producătorii, au fost difuzate pentru 24 ore sau 48 
ore, sau a căror accesibilitatea s-a putut realiza doar pe teritoriul României sau și în 
străinătate.  
Din raportul video realizat de echipa RealTeam reiese succesul și numărul impresionant de 
accesări și vizionări ale spectacolelor din cadrul secțiunii Scena FNT Online. 
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Înregistrările spectacolelor și documentarelor au fost încărcate în contul de vimeo al UNITER 
iar codul embed a fost preluat și activat în site-ul www.fnt.ro.  
Merită precizat faptul că, la cererea publicului spectacolul ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN, 
regia Felix Alexa, produs de ARCUB, a fost difuzat pentru încă 24h.  
 
În total, platforma www.fnt.ro a găzduit 32 de spectacole de teatru ale unor companii de 
teatru de stat sau independente din București, din țară și străinătate, 6 spectacole și 
evenimente în cadrul secțiunii Esteticile pandemiei, 8 întâlniri-dialog, 2 colocvii-dezbatere 
despre istoria FNT și despre situația teatrului în pandemie, 9 documentare despre mari 
creatori de teatru și laboratoarele lor de creație. De asemenea, tot pe Scena FNT Online a 
defilat și expoziția virtuală de fotografie de teatru „Aproape departe”, realizată de Florin 
Ghioca – o modalitate unică de a intra în universul unui spațiu expozițional, la distanță de un 
click.  
Programul din ANEXA raportului cuprinde toate evenimentele cuprinse în modulul Scena 
FNT Online.  

 
SPECTACOLELE INVITATE DIN STRĂINĂTATE 

 
FNT 2020 a reușit să conserve componenta internațională, fără a se abate de la conceptul 
general, retrospectiv, al acestei ediții.   
Pe site-ul www.fnt.ro, începând din prima zi de festival, duminică, 22 noiembrie, de la ora 
19:00, timp de 48 de ore a putut fi vizionată înregistrarea spectacolului  Livada de vişini de 
A.P. Cehov,  pusă în scenă de Giorgio Strehler la Piccolo Teatro din Milano și păstrată în 
secțiunea arhive a Radiotelevizionuii italiene (RAI Teche), iar în ultima zi de festival,  
duminică, 29 noiembrie, de la ora 23:00 a început perioada de disponibilitate spre vizionare 
de 48 de ore a spectacolului  Electra de Sofocle, în regia lui Antoine Vitez, de la Théâtre 
National de Chaillot. Cele două capodopere ale teatrului european s-au așezat ca niște 
coperte care au ținut între ele miezul  bogat al festivalului.  
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Alegerea acestor două spectacole nu a fost deloc întâmplătoare, Livada lui Strehler fiind un 
spectacol care a crescut generații de actori și regizori români, căci doar ei au avut până 
acum șansa de a viziona acest spectacol legendar în cadrul pregătirii lor universitare. Acum 
FNT a deschis invitația acestei descoperiri către publicul larg, în seara de deschidere a celei 
de-a 30-a ediții.  
Antoine Vitez e primul mare artist care a vizitat România, în 1990, în cadrul desantului 
teatral găzduit de UNITER și de teatrele bucureștene; întâlnirea cu Vitez a fost și ea 
rezervată mai degrabă oamenilor de teatru maturi la acea vreme. Vitez a murit la scurt timp 
după revenirea din România la Paris. Electra, în traducerea și regia lui, adaptată și filmată 
de cineastul argentinian Hugo Santiago, este o capodoperă regizorală și actoricească, 
extraordinar servită de captarea cinematografică. Un spectacol de o puritate și de o rigoare 
rar întâlnite, oferit acum publicului larg, dar și artiștilor mai tineri. 
  

 
 
Un alt spectacol din străinătate se situează exact la polul opus: spectacolul Zoom Birthday 
Party creat the The Cherry Art Space, New York,  pe textul Savianei Stănescu, imediat după 
începerea perioadei de lock-down în Statele Unite, a fost încadrat în secțiunea Esteticile 
pandemiei, secțiune care a adunat câteva dintre cele mai puternice și emoționale reacții ale 
oamenilor de teatru în fața paraliziei care părea a greva întreaga activitate în acest domeniu.  
Autoarea română, care trăiește, predă și creează în prezent în Statele Unite a fost una dintre 
vocile care s-au făcut auzite în ciuda tăcerii la care majoritatea activităților teatrale au fost 
reduse în această primăvară, în acest an.  
 
Spectacolele din străinătate s-au putut viziona după următorul program, cu subtitrări în limba 
română:  
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Duminică, 22 noiembrie, ora 19.00, www.fnt.ro – 48 ore 
LIVADA DE VIȘINI / IL GIARDINO DEI CILIEGI 
De: Anton Pavlovici Cehov 
Traducerea: Luigi Lunari, Giorgio Strehler 
Regia: Giorgio Strehler 
Scenografia și costumele: Luciano Damiani 
Muzica: Fiorenzo Carpi 
Cu: Cip Barcellini, Valentina Cortese, Franco Graziosi, Monica Guerritore, Claudia Lawrence, Giulia 
Lazzarini, Gianfranco Mauri, Marisa Minelli, Renzo Ricci, Piero Sammataro, Renato De Carmine, 
Enzo Tarascio 
Producător: Piccolo Teatro Milano (Italia), 1973 
 
Duminică, 29 noiembrie, ora 23.00, www.fnt.ro – 48 ore 
ELECTRA 
De: Sofocle 
Traducerea: Antoine Vitez 
Regia filmului: Hugo Santiago 
Regia de teatru: Antoine Vitez 
Scenografia și costumele: Yanis Kokkos 
Muzica de teatru: Georges Aperghis 
Înregistrare video: INA éditions 
 
Cu: 
Evelyne Istria, Valérie Dréville, Eric Frey, Jean Claude Jay, Redjep Mitrovitsa, Maïté Nahyr, Grégoire 
Ingold, Alain Ollivier, Charlotte Clamens, Hélène Avice, Cécile Violl 
Producător: Théâtre National de Chaillot (Franța), 1986 
 
Duminică, 29 noiembrie, ora 15.00 www.fnt.ro – 48 ore 
ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu  
Regia: Beth Milles, Sam Buggeln 
Producător: Cherry Artspace (SUA) 
 
Prezentarea spectacolele străine în FNT 30 a fost rodul unor perioade îndelungate de 
căutări. Desigur, FNT venea după ce alte festivaluri din România sau din Europa oferiseră 
spre vizionare spectacole mai noi sau mai vechi. FNT a reușit să selecteze foarte precis, 
foarte atent gândit, un număr foarte mic de spectacole care să completeze fără a ocupa prea 
mult din timpul redus la doar 8 zile selecția principală. 
După identificarea unei foarte scurte liste, s-au căutat legături, contacte pentru aceste 
producții de nișă și deci nu extraordinar de simplu de găsit la producători/ deținătorii de 
drepturi. 
Au fost identificate organismele care dețineau fișierele video, s-au încheiat contractele de 
difuzare, s-au întocmit materialele de prezentare pentru comunicatele de presă și pentru 
site-ul FNT. Spectacolele au fost vizionate, formatate și subtitrate în limba română, fișierele 
video au fost « împachetate » pentru difuzare cu scurte prezentări (Ludmila Patlanjoglu, 
respectiv George Banu) și cu însemnele video ale FNT.  
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COLOCVII ȘI DIALOGURI 
ÎN FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 2020 

 
Ceea ce devenise o uzanță la edițiile anterioare, participarea invitaților individuali din 
străinătate, critici, producători, directori de festivaluri, de teatre sau de rețele teatrale nu a 
fost posibil cu prezență fizică anul acesta, dar și aici s-au găsit căi de a suplini aceste 
temporare imposibilități.  
În mod constant și consistent, diminețile de festival au fost ocupate cu difuzarea de colocvii 
și dialoguri care au reunit oameni de teatru din România și din străinătate.  
Ediţia aniversară a FNT s-a încheiat cu o întâlnire-dezbatere, tot în mediul online, despre 
starea teatrului acum, despre teatrul în pandemie, despre utilitatea lui, despre reinventări 
estetice sau, dimpotrivă, despre abandon, despre cât de autentic este teatrul practicat în 
online. Este teatrul la limita existenţei? Este teatrul pus la zid? Se poate face teatru în 
pandemie? Au fost doar câteva dintre interogaţiile care sunt dezbătute de Ludmila 
Patlanjoglu şi Călin Ciobotari alături de invitaţii: Miklós Bács (actor al Teatrului Maghiar de 
Stat Cluj şi Profesor universitar PhD la Facultatea de Teatru și Televiziune, UBB 
Cluj), Dragoş Buhagiar (Scenograf de teatru şi film), Constantin Chiriac (actor, director al 
Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu), Andrei și Andreea Grosu (regizori, fondatorii 
UNTEATRU), Ada Lupu Hausvater (regizoare, directoare a Teatrului Naţional „Mihai 
Eminescu” din Timişoara), alături de  Petru Vutcărău (actor şi regizor, fondator şi director 
artistic al Teatrului Naţional „Eugène Ionesco” Chişinău). 
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 „Vorbe, vorbe, vorbe…”  o serie de dialoguri pe teme teatrale găzduite de George Banu 

și Călin Ciobotari. 

Profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris, eseist de reputație mondială George 
Banu și-a dedicat opera critica regiei moderne și figurilor ei exemplare (Brook, Strehler, 
Grotowski etc). În 1974 se stabilește în Franța unde își va continua cariera universitară 
începută în România. Între anii 1990-2001 a fost directorul artistic al Academiei 
Experimentale a Teatrelor, iar între anii 1994-2001 a fost președintele Asociației 
Internaționale a Criticilor. George Banu a primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte 
de teatru în Franța; a obtinut premiul de excelență UNITER și Premiul Prometeu 2007. Este 
președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și Doctor Honoris 
Causa al mai multor universități europene.  

George Banu, care a venit la FNT de la Paris  la toate edițiile precedente, a lansat anul 
acesta interogaţii artistice unor creatori cu personalitate din România: Mihai Măniuţiu, Felix 
Alexa, Ion Caramitru, Gábor Tompa și, din Franța, Alexandra Badea. 

Călin Ciobotari a preluat rolul de gazdă a dialogurilor găzduite de FNT cu următorii 
parteneri: Radu Afrim, George Banu și Matei Vişniec, dramaturg, poet, prozator și jurnalist 
Radio France International, și el prezență constantă la edițiile FNT precedente. Discuţiile 
mijlocite virtual nu au ținut cont de distanţele fizice, geografice, ci doar de apropierea 
pasiunii pentru teatru.  
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SCENA „FNT la TVR” 
Parteneriatul cu Societatea Română de Televiziune 

 
FNT 30 / FNT ALTFEL a fost realizat în parteneriat cu Televiziunea Română.  
Încă de la primele ediţii alături de UNITER, colaborarea cu TVR a fost anul acesta una 
specială. Nu s-a rezumat doar la colaborarea instituţională tipică legată de promovarea 
evenimentului pe canalele televiziunii naţionale. Echipa TVR a fost parte activă a echipei 
Festivalului Naţional de Teatru implicată fiind în cercetarea şi scoaterea din arhiva de aur a 
TVR a spectacolelor pe care cei 3 selecţioneri de anul acesta le-au prezentat în cadrul 
conceptului lor de eveniment.  
 
Şi pentru că selecția a trebuit să îmbine rigorile estetice cu cele tehnice, înălțimile 
spectacologice cu acuratețea înregistrării, persistența în memorie cu persistența în suport 
material, echipa TVR şi-a asumat un rol extrem de important: scoaterea la lumină în spaţiul 
public – uneori chiar şi după 30 de ani – a unor spectacole de teatru deja parte din memoria 
colectivă a românilor. De asemenea, Televiziunea Română a avut gentileţea de a oferi, în 
unele cazuri, „drepturile de difuzare on-line”, precum şi informaţii şi consultanţă privind 
legislaţia în vigoare.  
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Şi astfel, încercarea provocatoare de a găsi spectacolele cele mai reprezentative ale 
ultimelor trei decenii păstrate în cel mai bun format tehnic a fost dusă la bun sfârşit cu 
ajutorul Televiziunii Române. Calitatea premium a înregistrărilor puse la dispoziţie de Arhiva 
şi Casa de Producţie a TVR a făcut posibilă recuperarea  și retrăirea cât mai fidelă a 
sentimentului din sala de teatru. 
Conform contractului, parteneriatul cu Televiziunea Română a însemnat punerea la 
dispoziția UNITER a înregistrărilor spectacolelor și documentarelor și autorizarea utilizării lor 
în cadrul FNT 2020, în mediul online.  
25 de înregistrări au fost solicitate din Arhiva Televiziunii Române şi au fost furnizate spre 
difuzare în cadrul FNT 18 spectacole şi documentare. Dintre acestea, 12 spectacole şi 
documentare au fost difuzate online pe www.fnt.ro:  
 
DRUMUL TRILOGIEI – Andrei Șerban 
Regia și imaginea filmului: Alexandru Doru Spătaru 
După spectacolul „O trilogie antică” / Teatrul Național 
„I.L. Caragiale” din București 
Producție: TVR, 1991  
 
VISUL – PORTRET LIVIU CIULEI 
Scenariul filmului: Lucia Hossu Longin, Nicolae Niță 
Regia filmului: Lucia Hossu Longin 
După spectacolul „Visul unei nopţi de vară” / Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” București 
Producție: TVR, 1992  
 
PROFU' DE RELIGIE de Mihaela Michailov 
Regia, scenografia și muzica: Bobi Pricop 
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” din 
Craiova, 2013 
Filmat pentru TVR, 2014 
 
ANGAJARE DE CLOVN de Matei Vișniec 
Cu: Mircea Andreescu, Costache Babii și Virginia Itta 
Marcu 
Regia: Claudiu Goga 
Scenografia: Ramona Ingrid Macarie 
Muzica originală: George Marcu  
Producător: Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov, 2004 
Filmat pentru TVR, 2009 
 
ISTORIA UNUI SPECTACOL – Gigi Căciuleanu  
Regia filmului: Andrei Măgălie  
După spectacolul „D'ale noastre” / Teatrul Național „I.L. 
Caragiale” din București 
Producție: TVR, 2012  
 
YVONNE, PRINCIPESA BURGUNDIEI de Witold 
Gombrowicz 
Traducerea în limba maghiară: András Pályi 
Adaptarea: Czegő Csongor 
Regia: Lászlo Bocsárdi 
Decorul: Jószef Bartha  
Costumele: Judit Dobre Kóthay 

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, 
2008   
Filmat pentru TVR, 2009 
O ANUMITĂ STARE DE SPIRIT – Alexandru Darie  
Realizatorul filmului: Alexandra Grigorescu-Ares 
După spectacolul „Don Giovanni” / Opera Naţională 
București 
Producție: TVR, 1995  
 
REGINA MAMĂ de Manlio Santanelli 
Traducerea: Florian Potra 
Cu: Olga Tudorache și Marius Bodochi  
Adaptarea TV, regia și ilustrația muzicală: Gelu Colceag 
Scenografia: Dana Moraru  
Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din 
București, 1997  
Filmat pentru TVR, 2010 
 
ACTORUL, după Mircea Dinescu 
Cu: Mihai Mălaimare și Mircea Tiberian  
Scenariul și regia: Mihai Mălaimare  
Muzica: Mircea Tiberian  
Scenografia: Puiu Antemir  
Producător: Teatrul Masca, 2007 
Filmat pentru TVR, 2012 
 
TOUJOURS L`AMOUR 
Cu: Carmen Ungureanu și Dan Puric  
Scenariul, regia și scenografia: Dan Puric 
Coregrafia: Malou Josef  
Producător: Compania de Teatru „Passe Partout Dan 
Puric”, 1997  
Filmat pentru TVR, 2005  
 
NEPOTU` de Adrian Lustig 
Cu: Tamara Buciuceanu-Botez și Șerban Pavlu  
Regia: Horațiu Mălăele 
Decorul: Anca Marcu 
Costumele: Adriana Popa 
Coproducţie: Fundația „Teatru Contemporan” şi Teatrul 
de Comedie București, 2005  
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Filmat pentru TVR, 2007 
 
UNCHIUL VANEA de A.P. Cehov 
Traducerea: Moni Ghelerter şi Radu Teculescu 
Regia: Yuri Kordonsky 

Scenografia: Elena Dmitrakova 
Producător: Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” București, 
2001 
Filmat pentru Casa de Producție a TVR, 2014 
Durata: 2h 45min 

O parte dintre înregistrările furnizate de TVR pentru selecţia FNT 30 au fost incluse din 
secţiunea SCENA „FNT la TVR”, ca modalitate de conexiune la evenimentele festivalului. 
Cele 6 spectacole din arhiva de aur a TVR care au fost difuzate pe canalul TVR3 în 
perioada 22-27 noiembrie, ora 20.00, au fost:  
 
Duminică, 22 noiembrie 
DANAIDELE, după Eschil 
Traducerea în limba franceză: Paul Mazon 
Traducerea în limba română: Alexandru Miran  
Dramatizarea și regia: Silviu Purcărete 
Decorul: Ștefania Cenean  
Costumele: Liliana Cenean 
Muzica originală: Iosif Herțea  
Coproducție: Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova, Holland Festival, Wiener Festwochen, 
Festival d`Avignon, Grande Halle de la Villette, 
1995. Filmat pentru TVR, 1997  
 
Luni, 23 noiembrie 
CALIGULA, după Albert Camus 
Traducerea: Alice Georgescu 
Adaptarea pentru televiziune: Silviu Jicman, Diana 
Dumitru și Ovidiu Guzu  
Regia: Silviu Jicman 
Director de imagine: Ovidiu Guzu, Vlad Micu 
Scenografia: Bristena de Satmaari 
Muzica: Gabriel Basarabescu 
Coregrafia: Corina Aldea 
Producător: Casa de Producție a TVR, 2020 
 
Marți, 24 noiembrie 
VOCEA UMANĂ de Jean Cocteau 
Traducerea: Manase Radnev 
Cu: Valeria Seciu  
Adaptarea pentru televiziune și regia: Cătălina 
Buzoianu 
Scenografia: Dumitru Georgescu 

Producție: TVR, 1990 
 
Miercuri, 25 noiembrie 
SUPEUL de Jean Claude Brisville 
Traducerea: Ion Lucian  
Cu: Radu Beligan și Ion Lucian  
Regia: Florentina Enache 
Scenografia: Adriana Păun 
Muzica: Vasile Manta 
Producător: Teatrul Odeon București, 1995 
Filmat pentru TVR, 1996  
 
Joi, 26 noiembrie 
DIALOGURI ȘI FANTEZII ÎN JAZZ 
Cu: Ion Caramitru și Johnny Răducanu  
Un spectacol de: Ion Caramitru 
Versuri după: Nichita Stănescu, Miron Radu 
Paraschivescu, Petre Stoica, Lucian Avramescu, 
Dan Verona şi Ana Blandiana 
Muzica: Johnny Răducanu 
Producător: Uniunea Teatrală din România – 
UNITER, 2007 
Filmat pentru TVR, 2008 
 
Vineri, 27 noiembrie  
HAMLET de William Shakespeare 
Traducerea, scenariul și regia: Vlad Mugur 
Scenografia: Helmut Stürmer 
Costumele: Lia Manţoc 
Măștile: Ilona Járo Varga 
Producător: Teatrul Național Cluj-Napoca, 2001   
Filmat pentru TVR, 2001 

 
 
O altă componentă a parteneriatului UNITER-TVR a fost prezentarea în premieră, în cadrul 
FNT, a spectacolului de televiziune CALIGULA după Albert Camus, regia Silviu Jicman, o 
producţie a Casei de Producţie a TVR, 2020.  
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SCENA „FNT on-air” 
Parteneriatul cu Teatrul Naţional Radiofonic 

 
Prezent în cadrul Festivalului Naţional de Teatru încă de la 
primele ediţii, teatrul radiofonic intră în structura conceptuală a FNT ca secţiune specifică din 
anul 2013, sub titulatura FNT vă recomandă, apoi din 2014 sub titulatura FNT on air. 
 
În 2020, FNT prezintă SCENA „FNT on-air” ca modalitate de conexiune la evenimentele 
festivalului. Astfel, în perioada 22-29 noiembrie pe frecvenţele Radio România Cultural şi 
Radio România Actualităţi au fost difuzate 17 spectacole de teatru radiofonic, împărţite pe 3 
secţiuni: Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg (8 spectacole), 
Spectacole premiate internaţional (7 spectacole) şi EMIL BOROGHINĂ în recital (2 
spectacole).  
 

 
Duminică, 22 noiembrie 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – 
regizor și dramaturg 
Ora 19.30 / Radio România Cultural  
VIAŢA E VIS de Calderón de la Barca 
Traducerea: Alexandru Popescu Telega 
Adaptarea radiofonică: Vlaicu Bârna 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Durata: 2h 
Înregistrare din anul 1976 
 
Luni, 23 noiembrie 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – 
regizor și dramaturg 
Ora 23.00 / Radio România Cultural  
DOCTOR FĂRĂ VOIE de Molière 
Traducerea: Sică Alexandrescu și Mircea 
Ștefănescu 
Adaptarea radiofonică: Ștefan Hagimă 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Înregistrare din anul 1988 
Spectacole premiate internațional 
 
Ora 23.05 / Radio România Actualități 
BUCUREŞTI – UNDERGROUND de 
Saviana Stănescu şi Toma Enache 
Regia artistică: Toma Enache  
Înregistrare din anul  2007 
Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2009 
 
Ora 23.45 / Radio România Actualități  
MAMA  
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Scenariul radiofonic şi regia artistică: Ilinca Stihi 
Ȋnregistrare din anul 2014 

SILVER WINNER la Grand Prix Nova București, 2015 
 
Marți, 24 noiembrie 
 
EMIL BOROGHINĂ în recital  
Ora 19.00 / Radio România Cultural  
OVIDIU – Exilatul de la Pontul Euxin, după 
„Tristele” şi „Ponticele”  
Traducerea: Teodor Naum 
Scenariul radiofonic şi regia artistică: Gavriil Pinte 
Înregistrare din anul 2017 
 
Ora 20.00 / Radio România Cultural  
LA STEAUA CARE-A RĂSĂRIT  
o biografie poetică după viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu 
Scenariul radiofonic și regia artistică: Gavriil Pinte 
Înregistrare din anul 2020 
 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și 
dramaturg 
Ora 23.00 / Radio România Cultural  
ÎN GRĂDINILE MURCIEI de Josep Feliu i Codina 
Traducerea: Rodica Balthazar 
Adaptarea radiofonică: Alexe Marcovici 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Înregistrare din anul 1980 
 
 
 
 
 
 

Spectacole premiate internațional 
Ora 23.05 / Radio România Actualități 
ARGENTINA de Ilinca Stihi 
Regia artistică: Ilinca Stihi 
Înregistrare din anul 2011 
GOLD WINNER la New York Festivals Radio 
Program & Promotion Awards, 2013 
 
 
Miercuri, 25 noiembrie 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și 
dramaturg 
Ora 23.00 / Radio România Cultural 
JOCUL CU FANTASME de Cristian Munteanu 
Regia artistică: Adrian Pintea 
Întregistrare din anul 1996 
Spectacole premiate internațional 
Ora 23.05 / Radio România Actualități 
METAMORFOZA, după Franz Kafka 
Scenariul radiofonic și regia artistică: Ion Andrei 
Puican 
Ȋnregistrare din anul 2014 
SILVER WINNER la New York Festivals Radio 
Program & Promotion Awards, 2014 
 
Ora 23.39 / Radio România Actualități 
CĂLĂTORIA LUI ORFEU 
Scenariul sonor: Mădălin Cristescu 
Regia artistică: Attila Vizauer 
Înregistrare din anul 2018 
Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2019 

 
Joi, 26 noiembrie 
 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg 
Ora 19.00 / Radio România Cultural 
VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ de William Shakespeare 
Adaptarea radiofonică: Zoe Anghel Stanca 
Regia artistică: Cristian Munteanu  
Înregistrare din anul 1987 
 
Ora 23.00 / Radio România Cultural 
FURTUNĂ PE STRADA PRINCIPALĂ de Reginald Rose 
Adaptarea radiofonică: Radu Popovici 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Înregistrare din anul 1980 
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Vineri, 27 noiembrie  
 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg 
Ora 23.00 / Radio România Cultural 
O REPETIŢIE MOLDOVENEASCĂ SAU NOI ŞI IAR NOI de Costache Caragiale 
Adaptarea radiofonică: Costin Tuchilă 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Înregistrare din anul 2003 
 
Spectacole premiate internațional 
Ora 23.05 / Radio România Actualități 
EXPLOZIV de Elise Wilk 
Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru 
Înregistrare din anul 2017 
GOLD WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2018 23.50 / Radio România 
Actualități 
NUMĂRĂTOARE INVERSĂ de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican 
Regia artistică: Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican 
Înregistrare din anul 2014 
Premiul al II-lea Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2014 
 
Duminică, 29 noiembrie 
 
Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg 
Ora 19.30 / Radio România Cultural 
MANTAUA de N.V. Gogol 
Traducerea: Silvia Cucu  
Dramatizarea: Puşa Roth 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
Înregistrare din anul 2004 
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O noutate a acestei ediţii: Spectacolele Teatrului Național Radiofonic cuprinse în selecţia 
FNT au putut fi ascultate on demand pe site-ul www.eteatru.ro, pe toată perioada de 
desfăşurare a Festivalului.  
 

 
 
Secţiunea FNT on air a cuprins, pe lângă audiţia spectacolelor de teatru radiofonic, şi 
câteva întâlniri teatrale pe undele Radio România Cultural în cadrul emisiunii „Vorba de 
cultură” cu Attila Vizauer şi Ema Stere. Astfel, cinci ediţii ale emisiunii (23-27 noiembrie) 
au fost dedicate FNT. Mai precis, discuţiile zilnice purtate preţ de jumătate de oră de 
gazdele emisiunii cu invitaţii lor au fost dialoguri despre evocarea marilor valori teatrale 
românești consfințite în cei 30 de ani de FNT:  
 
 
Luni, 23 noiembrie 
Subiect: Despre Andrei Şerban şi 
fenomenul „Trilogia antică” 
În dialog cu: Marina Constantinescu 
 
Marţi, 24 noiembrie 
Subiect: Despre Silviu Purcărete și 
spectacolul „eveniment” 
 În dialog cu: Rodica Mandache 
 
Miercuri, 25 noiembrie 
Subiect: Vlad Mugur – nostalgia 
artistului aristocrat 
În dialog cu: Florica Ichim 
 
Joi, 26 noiembrie 
Subiect: Liviu Ciulei – charisma 
erudiției 
În dialog cu: Marina Constantinescu 
 
Vineri, 27 noiembrie 
Subiect: despre regizorul şi 
dramaturgul Cristian Munteanu 
În dialog cu: Domnica Țundrea, 
realizator la Teatrul Național 
Radiofonic 
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RUBRICA REPERE 
 

REPERE.1990-2020, găzduită de site-ul FNT, este o rubrică sinteză a 30 de ani de 
istorie a Festivalului Național de Teatru. Dată fiind amploarea Festivalului Național de 
Teatru, derulat pe parcursul a trei decenii, am decis să oferim în actuala ediție o serie de 
repere generale din această istorie remarcabilă. Ea documentează, atât la nivel de 
informație, cât și la nivel de imagine fiecare ediție în parte, punând în lumină conceptul de 
eveniment, selecția realizată, direcțiile urmărite. Articolele sunt realizate de jurnaliștii Maria 
Sârbu și Pompilius Onofrei.  

 
Până la ediția 2021 vom finaliza cercetarea prin realizarea a trei volume-album 

menite a furniza o imagine complexă și completă asupra a tot ce a fost și este FNT. 
 

 
 

Este un act de recuperare a istoriei noastre teatrale din ultimele trei decenii, o stare 
de fapt care, în fiecare an, își găsea în Festivalul Național de Teatru oglinda prin care ceea 
ce era valoros se reflecta. Vorbind, după un deceniu de la momentul zero al organizării 
acestei eveniment, despre ce înseamnă FNT, Ion Caramitru – Președintele UNITER 
sintetiza: 

 
„Ani de zile, Festivalul Național de Teatru a adus pe scenele Capitalei spectacolele 

de referință ale stagiunilor încheiate. La sfârșit de toamnă, început de iarnă, Bucureștii s-
au deschis către miracol. Astăzi, dacă m-ar întreba cineva ce aș face dacă ar fi s-o iau de 
la început, aș răspunde: teatru și un pic de revoluție. Orice spectacol este o instigare la 
revoltă. De tot felul. Atenție, deci: Veți vedea în această toamnă-iarnă «cele mai zadarnice 
chinuri ale vieții», «cele mai dramatice comedii», cât și «cele mai tragice comicării»  ale 
teatrului românesc de azi. 

În perioadele de tranziție, de rezistență, de dictatură, de bunăstare, de așteptare, de 
catastrofe naturale, de război, teatrul se susține prin el însuși. Capacitatea de a îmbrăca o 
haină de bufon, cum spune Hamlet, asigură acestei construcții de iluzii un blindaj rezistent 
la orice ingerință. Minunea teatrului stă în libertatea lui. Fapt pe care, primii care-l înțeleg 
sunt spectatorii. Ei au nevoie de această coincidență de a se afla în același loc unde 
libertatea este acasă. Pe scena teatrului! Pe scena lumii!”. 
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În cele trei decenii care au trecut, Festivalul s-a diversificat, s-a îmbogățit, și-a găsit 

o deschidere internațională, cum tot astfel a deschis dialogul către creatori, i-a pus față în 
față cu comentatorii specializați ai actului artistic sau cu publicul larg, a facilitat accesul în 
spatele culiselor, în atelierul de lucru al unui spectacol de teatru sau a cooptat teoria 
teatrală și exegeza critică ca însoțitori în demersul de reprezentare a realității teatrale a 
momentului. Fiecare ediție înfățișează, însă, și felul în care fiecare dintre directorii artistici 
au înțeles să prezinte realitatea teatrală. Ei fiind criticii de teatru: Cristina Dumitrescu, Alice 
Georgescu, Ludmila Patlanjoglu, Ion Parhon, Marina Constantinescu, Cristina Modreanu. 
 
 

  
 

Rubrica REPERE face parte organic din conceptul larg al acestei ediții, ediția 30, o 
ediție care și-a propus o „revizitare a trecutului Festivalului, menită a furniza nostalgie, dar 
și posibile răspunsuri la întrebarea: ce am fost și ce am devenit în teatrul românesc?” 
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MANAGEMENTUL DE PROIECT 
 

IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI 
 

Plecând de la particularitatea acestei ediții de Festival – FNT30 un festival atipic, un 
festival care, din cauza restricțiilor sanitare, s-a desfășurat altfel, și anume doar în mediul 
online –, întreaga activitate de producție și de realizare a Festivalului a fost regândită. 

 
În acest sens, am atras o echipă managerială competitivă care a reuşit să facă față 

acestei provocări și să implementeze cu succes propunerea artistică a criticilor de teatru 
Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu și Călin Ciobotari. Un concept artistic și el 
adaptat vremurilor, care s-a bazat aproape exclusiv pe revizitarea istoriei FNT, așa cum s-
a conturat această istorie în ultimele trei decenii. A fost o ediție retrospectivă, în care s-au 
prezentat cele mai importante spectacole din ultimii 30 ani, spectacole care au avut șansa 
înregistrării lor în condiții de calitate. În acest demers am colaborat cu teatre sau companii 
din întreaga țară. În plus, am luat ca partener Televiziunea Română care ne-a pus la 
dispoziție arhiva sa și care, prin implicarea sa totală, a devenit, alături de UNITER, 
producătorul ediției din acest an. Programul a fost completat cu o serie de colocvii, 
dezbateri, cu prezentarea unor documentare-mărturie despre artiști importanți ai zonei 
teatrale și despre procesul de creație, precum și cu o secțiune de teatru radiofonic, 
realizată în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune. 
 

Activitățile de planificare, de pregătire a cadrului logistic și organizatoric a ediţiei din 
2020 a FNT au necesitat, așadar, o analiză serioasă a complexităţii momentului, dar și a 
complexității propunerii artistice şi o strategie managerială de identificare a partenerilor 
instituţionali şi a membrilor echipei festivalului, bazându-ne pe un management performant 
cu implicarea unui minim de resurse în perioada de pregătire şi a unei maxime 
responsabilităţi. În același timp, dimensionarea ediţiei actuale, la nivelul propunerii artistice 
şi la nivelul profesioniştilor implicaţi, a necesitat, în primul rând, o dimensionare coerentă 
la nivel financiar, ţinând cont de realităţile economice pe care le-am parcurs, de 
instabilitatea factorilor de decizie, de întârzierea răspunsurilor financiare, de capacitatea 
de reacţie a autorităţilor finanţatoare şi a celorlalţi parteneri financiari. De posibilitatea 
identificării unor parteneri la nivel de servicii de promovare, de organizare, toate acestea în 
conectare directă cu capacitatea de lucru a echipei UNITER.  

 
Activitatea pentru realizarea acestui festival a însumat mii de ore de muncă 

suplimentară, de activităţi permanente, de implicare la toate nivelurile organizatorice, de 
asumare fără limite a tuturor iniţiativelor artistice, de stimulare a creativităţii şi inventivităţii. 
Direcţiile noastre de acţiune s-au bazat pe următoarele considerente: organizare, 
planificare, coordonare, promovare, control, implicare financiară, evaluare program, 
considerente care au constituit baza acţiunilor noastre manageriale.  
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Un alt desiderat de la care am pornit în activitatea noastră este respectul pentru 

fiecare artist implicat în festival, acordarea de încredere fiecărui membru al echipei şi 
respectul pentru publicul prin: comunicare, informare, înţelegere, acţiune, calitatea 
serviciilor. 
 

În urma acestui demers susținut, ediţia din acest an şi-a căpătat un loc privilegiat în 
spaţiul cultural naţional, dar și internațional, atrăgând un public numeros (de ordinul sutelor 
de mii, așa cum arată raportările). Transmiterea festivalului prin canale online și TV a 
facilitat accesul unui număr mare de persoane, pentru că acest gen de canale elimină 
granițele în aria de receptare. Și astfel, la FNT30 a participat public din întreaga lume. 
FNT30 a fost văzut din Statele Unite, în Israel, din București, în întreaga Europă. La acest 
succes a contribuit și partenerierea cu nenumărate instituţii publice şi private, care ne-au 
sprijinit în comunicarea permanentă, cu mijloace de promovare moderne, susținându-ne 
astfel activ în demersul nostru, şi anume promovarea creaţiilor teatrale româneşti.  
 

* 
 

Misiunea de implementare a conceptului de festival, ce implică o activitate de 
coordonare a întregului eveniment, i-a revenit directorului executiv. Activitatea sa s-a 
derulat în permanenţă având ca partener direcția artistică a acestei ediții, această 
colaborare ducând la validarea tuturor deciziilor asumate, lucru vital întrucât definirea 
finală a structurii festivalului înseamnă o activitate complexă ce trebuie să îmbine 
abordarea artistică cu cea managerială.  

 
Realizarea unui serios studiu financiar, stabilirea strategiei de marketing, 

mobilizarea la nivelul managementului resurselor umane, precum și o planificare durabilă 
a întregului eveniment şi a tuturor operaţiunilor solicitate de implementarea conceptului, 
parcurgând monitorizări permanente – sunt activitățile pe care directorul executiv le-a 
urmărit și coordonat în faza de pregătire a evenimentului. Au urmat ca pași: constituirea 
echipei, obținerea drepturilor de difuzare, atât de la instituțiile producătoare, cât și de la 
artiști, realizarea parteneriatelor cu alte organisme de gestiune colectivă, stabilirea 
costurilor, monitorizarea progresului realizat în implementarea conceptului, desfăşurarea 
propriu-zisă a Festivalului, închiderea activităţilor, monitorizarea finală, precum şi 
evaluarea întregului eveniment.   

Procesul managerial a impus, de asemenea, găsirea în permanenţă de soluții 
pentru buna desfășurare a activității departamentele. Legătura cu finanţatorii, sponsorii şi 
cu celelalte instituţii implicate în realizarea evenimentului au necesitat, de asemenea, 
activităţi permanente, complexe şi concrete. Realizarea lor riguroasă și performantă sub 
coordonarea directorului executiv, au făcut ca festival să devină şi la nivel managerial un 
reper de necontestat. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII 
 

Activităţi pre-Festival 
• structurarea echipei 
• structurarea programului de vizionare a spectacolelor din ţară şi străinătate 
• stabilirea strategiei de lucru şi a responsabilităţilor aferente 
• iniţierea discuţiilor cu instituţiile teatrale  
• organizarea de activităţi săptămânale de lucru şi discuţii profesionale 
• iniţierea discuţiilor cu partenerii și finanţatorii 
• iniţierea informării partenerilor media centrali 
• stabilirea strategiei de promovare 
• contactarea responsabililor de politici culturale, centrale şi locale 
• comunicarea cu artiştii din ţară şi străinătate 
• susţinerea corespondenţei cu toţi cei implicaţi 
• coordonarea tuturor departamentelor şi a echipelor implicate 
• negocierea condiţiilor de participare pentru toate companiile teatrale 
• negocierea condiţiilor de participare pentru personalităţile implicate în activităţile 

Festivalului 
• încheierea parteneriatului cu TVR, în calitatea sa de coproducător 
• realizarea campaniei de promovare a Festivalului (realizarea materialelor 

publicitare, realizarea materialelor promo online şi a formatelor spoturilor radio şi 
TV) 

• realizarea site-ului şi transmiterea zilnică a informaţiilor referitoare la activităţile 
Festivalului 

• pregătirea materialelor pentru supratitrare şi traducere a spectacolelor realizarea 
unor cereri de finanţare sau sprijin către institutele culturale, Institutul Cultural 
Român, Ministerul Afacerilor Externe, ambasade, etc. 

• pregătirea unor activităţi complementare, participări la interviuri, emisiuni TV, 
emisiuni radio – în colaborare cu departamentul de presă 

• negocierea contractelor cu toţi partenerii Festivalului. 
 

Activităţi pe toată durata Festivalului 
• coordonarea desfăşurării tuturor activităţilor propuse prin programul festivalului 
• realizarea promovării  
• directa legătură cu publicul spectator pe toate canalele media a festivalului 
• colectarea tuturor informaţiilor referitoare la eveniment 
• comunicarea permanentă cu partenerii şi coorganizatorii evenimentului 
• realizarea semnării contractelor 
• realizarea viramentelor şi plăţilor individuale după fiecare reprezentaţie 
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Activităţi post-Festival 
• efectuarea plăţilor  
• realizarea decontului de imagine şi a dosarului de presă  
• realizarea decontului financiar 
• corespondenţa cu toţi participanţii la acest eveniment 
• corespondenţa cu instituţiile cu instituţiile participante, cu partenerii, sponsorii, co-

organizatorii 
• diseminarea tuturor informaţiilor referitoare la Festivalul Naţional de Teatru – ediţia 

2020 
 
 

DEPARTAMENTELE DIN CADRUL FNT ȘI ACTIVITATEA LOR 
 

Activitatea echipei manageriale care a fost implicată în organizarea FNT30 s-a 
desfăşurat în mod profesionist și reuşind să ofere publicului iubitor de teatru o ediţie a 
festivalului complexă, diversificată, deschisă comunicării culturale moderne. Timp de 8 zile 
publicul a putut să parcurgă un traseu cultural valoros, chiar dacă forma și formula în care 
evenimentul s-a desfășurat a fost nouă pentru toată lumea. 

 

Importanţa departamentelor în configuraţia Festivalului se bazează pe o corectă 
repartiţie a responsabilităţilor între factorii de decizie şi cei de implementare. Structurarea 
activităţii pe departamente, stabilirea clară a responsabilităţilor persoanelor implicate, 
realizarea echipelor mixte de lucru, comunicarea internă şi externă operativă şi 
echilibrarea în permanenţă a costurilor prin decizii clare şi coerente au determinat folosirea 
eficientă a resurselor financiare, umane şi materiale pentru un eveniment cultural de 
interes naţional şi internaţional care promovează acest brand intitulat Festivalul Naţional 
de Teatru. 

 

Pentru a detalia şi a arăta efortul considerabil pe care toţi cei implicaţi în festival l-au 
depus, vom prezenta o evaluare concretă la nivelul fiecărui departament. 

 
DEPARTAMENT PROMOVARE ŞI COMUNICARE  
 
CONCEPT GRAFIC Al FNT 30  

Realizarea unei identități vizuale a festivalului, moderne și de impact, a fost o 
condiție sine-qua-non în acest an în care mediul online (un spațiu în care imaginea, ca 
transmițător de mesaj, este dominantă) a fost instrumentul de diseminare a evenimentelor 
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din festival. De aceea, am pus mare accent pe realizarea unei identități vizuale cât mai 
elocvente și reprezentative pentru conceptul artistic. 
 

Conceptul grafic al Festivalului a fost realizat de către scenograful Cosmin 
Ardeleanu. Tot el a realizat conceptul/grafica, tehnoredactarea, procesarea imaginii pentru 
diferite module de machete și bannere publicitare. 
 

 
 

Derivat din conceptul grafic, partenerii noștri, Les Ateliers Nomad au realizat 
spoturile video care au rulat pe diferite suporturi și spoturile de promovare TV.   
 
 

STRATEGIA DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE A FNT 30 
 

Anul acesta ne-am confrunat cu o situație specială care ne-a obligat să eliminăm 
direcția de promovare pentru VÂNZARE BILETE. Așadar, cele două mari direcții de 
promovare anul acesta au fost fi cea de BRANDING şi cea de ATRAGERE SPECTATORI 
ONLINE. 

Strategia de promovare pentru ediția 2020 a Festivalului Național de Teatru, ediţie 
aniversară / 30 de ani / FNT ALTFEL a avut ca ţintă două categorii de public pe care 
evenimentul şi le-a dorit încă din ediţiile precedente, însă abia acum, în noile condiţii, toate 
eforturile s-au focusat înspre aceste categorii: TINERII şi PUBLICUL DE DINCOLO DE 
GRANIȚE / DIASPORA. Ne-am propus să extindem, pe cât posibil, diseminarea 
informației legată de Festival și în zona de public care era cumpărător de bilete la teatru în 
sală, dar nu consumator de informație online. 

FNT ALTFEL a avut loc într-o perioadă schimbată (sfârşitul lunii noiembrie) faţă de 
perioada anilor anteriori (sfârşitul lunii octombrie) care era cunoscută publicului spectator 
de teatru. 

FNT 30 / FNT ALTFEL a avut loc online. O provocare pentru organizatori, atâta 
timp cât publicul fidel al Festivalului este cel care vede spectacole în sala de teatru şi mai 
puţin în mediul virtual. 
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De altminteri, UNITER a testat acest segment al publicului virtual de teatru 
încercând să-l formeze în urmă cu câţiva ani, atunci când, în premieră, spectacole din 
Festival au fos transmise livestream pe internet sau în transmisiune directă într-una din 
capitalele europene. Însă, atunci, această nişă nu a avut succes. Deşi vorbim de o 
componentă importantă a publicului, în special publicul de expresie româna din fara 
graniţelor ţării, dar şi cel foarte tânăr, mai puţin obişnuit cu sala de teatru. 

În aceste condiţii, provocarea pentru această ediţie a fost majoră, cu atât mai mult 
cu cât Campania de comunicare avea loc într-un timp relativ scurt. 

 
 
 

În condiţiile precizate mai sus Campania de comunicare FNT 30 s-a concentrat pe 
transmiterea următoarelor mesaje: 

- Perioada 
- Modul de vizionare a spectacolelor / online, dar şi la TVR 3 
- Accesul gratuit 
- Invitând publicul din toată ţara şi din afara graniţelor la Festival ca să urmarească 
- Spectacole reunite într-o nouă structură de Festival, o structură ce miza pe 

momente remember din cei 30 de ani ai evenimentului. 

Cele două direcţii ale promovării: ATL – above the line – mijloace clasice de 
promovare (tv, radio, outdoor, presă etc.) netargetate şi menite, în principal, să 
consolideze brandul, să crească gradul de awerness pentru eveniment  și să comunice 
informații esențiale, şi cea de BTL – below the line (site, facebook, instagram, comunicate 
de presă, etc.) extrem de ţintite, menite să ducă informaţia direct către cei interesaţi de 
fenomenul teatral, s-au îmbinat, completat şi susţinut reciproc, în mod echilibrat şi 
armonios. 
 
 
PROMOVAREA ATL 
Pentru eficiență, Campania a mizat pe formule convenționale de comunicare – spot video, 
spot audio, publireportaje, advertoriale, bannere online, etc – căutând suporturile cele mai 
adecvate pentru a transmite mesajele şi a ajunge la cele două categorii de public mai sus 
amintite. 

Concret, canalele de transmitere au fost următoarele: 
 

1. TRUSTUL RCD-RDS, prin 
- DIGI24 TV, care a transmis: 

o Un publireportaj despre FNT, în prime time, duminică, 22 noiembrie şi 
miercuri, 25 noiembrie 

o Ştiri cu programul FNT pe crawl 
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- DIGI ONLINE care: 
o A publicat un advertorial pe homepage în data de 22 noiembrie, advertorial 

care a putut fi vizionat timp de 24 de ore, după care, timp de 30 de zile el a 
fost direcţionat către secţiunea de specialitate. Urmează să primim traficul. În 
conţinutul advertorialului am putut insera şi publireportajul difuzat pe 
televiziune; 

o A publicat un banner online cu trimitere către site www.fnt.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ, co-producătorul evenimentului, formulă realizată în 
premieră. Implicarea sa ca producător a însemnat punerea la dispoziție a unei părți 
din spectacolele prezentate online, dar și difuzarea pe canalul TVR3 a unei secțiuni 
din FNT30. De asemenea, cu TVR am dezvoltat și o strategie de promovare 
aplicată, având în vedere rolul său în proiect. Televiziunea Română a fost un vector 
important de comunicare a FNT deoarece: 

o a transmis, seară de seară, pe TVR 3 spectacole incluse în programul FNT, 
prefaţate de spotul FNT 

o a difuzat spoturile de comunicare ale Festivalului / două spoturi 
o a emis propriile comunicate de presă despre eveniment  
o a postat bannere online, postări pe facebook sau a preluat informaţii de pe 

canalele FNT, cu tag şi link  
o a susţinut o campanie editorială prin interviuri, ştiri 
o FNT şi TVR s-au susţinut reciproc. 
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Pentru realizarea acestei colaborări a fost constituit un grup comun care a lucrat 
online, fiind la curent cu orice problemă, toate rezolvându-se mult mai uşor. 
 

3. Radio România, unul din partenerii de bază ai evenimentului s-a implicat şi de 
această dată prin toate canalele sale – Radio România Actualităţi, Radio România 
Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internaţional, Radio 3 Net, 
Studiourile Teritoriale şi Radio Bucureşti 

o Toate canalele au transmis spotul audio al evenimentului 
o Au susţinut o puternică campanie editorială prin interviuri, ştiri, reportaje, etc. 
o Au fost parte din programul FNT contribuind la Campania de comunicare a 

acestuia şi prin transmiterea spectacolelor din programul FNT on-air. 
o Radio România Cultural a difuzat 5 ediţii ale emisiunii „Vorba de cultură”, 

realizată de Attila Vizauer şi Ema Stere, ediţii dedicate unor personalităţi 
teatrale prezente în Festival. 
 

4. RFI ROMANIA, partener tradiţional care: 
o A difuzat spotul audio FNT 
o A susţinut campania de comunicare online publicând toate comunicatele de 

presa emise de FNT şi postând un banner online cu trimitere către FNT 
o A susţinut o campanie editorială prin emisiunea ZEBRA cu interviuri luate de 

jurnalistul Mihaela Dedeoglu. 
 

5. Radio Clasic 
o A difuzat spotul audio FNT 
o A postat comunicatele de presă FNT 

 
6. TRUSTUL REGIE RADIO MUSIC prin: 
- RADIO EUROPA FM 
- VIRGIN RADIO 

o Au susţinut o campanie publicitară despre FNT prin difuzarea spotului de 
eveniment pe cele două canale 

o Au publicat două advertoriale, unul pe Europa FM şi celălalt pe Virgin Radio, 
editoriale care au putut fi vizualizate în perioada 20-29 noiembrie 

o Au avut două postări pe propriile canale de socializare despre FNT 
o Au susţinut o campanie editorială intitulată “Actorie în pandemie” care s-a 

concretizat în interviuri transmise radiofonic şi online cu artişti importanţi din 
FNT: Ion Caramitru, Maria Zărnescu, etc. 
De asemenea, au difuzat ştiri despre FNT pe ambele posturi de radio. 
 

7. MEDIAFAȚADA COCOR 
Un partener important al evenimentului a difuzat şi în acest an spotul video FNT. 
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8. PHOENIX MEDIA 
Un partener tradiţional al evenimentului a difuzat şi în acest an spotul FNT pe 
ecranele din Centrul Vechi al Bucureştiului. 
 

9. BLITZ TV 
S-a alăturat în acest an evenimentului susţinând o campanie de informare a 
publicului despre Festivalul Naţional de Teatru prin: 

o Difuzarea ştirii / postului de FNT cu precizarea mesajelor, în perioada 16 – 
21 noiembrie 

o În perioada 21 – 28 noiembrie a realizat un Jurnal de FNT prin postări care 
promovau programul evenimentului. 

 
10. TRUSTUL BURDA prin revistele: 
- Cosmopolitan 
- Femeia 
- Marie Claire 
- Harper’s Bazaar 

A fost alături de eveniment prin publicarea bannerelor online FNT cu trimitere către 
site FNT de pe toate site-urile lor. De asemenea, s-au linkuit cu informaţiile de pe 
pagina de facebook a FNT. 
 

11. RADIO EUROPA LIBERĂ 
Partenerul internațional al evenimentului a publicat ştiri despre eveniment în 
jurnalele sale. 
 

12. DEUTSCHE WELLE 
Partenerul internațional al evenimentului a publicat ştiri despre eveniment în 
jurnalele sale. 

13. Theatrescu.com 
A postat banner-ul online FNT 30, a preluat comunicatele emise de biroul de presă 
și a generat articole proprii. 
 

Următorii parteneri media au postat bannere online FNT 30, au preluat comunicatele 
emise de noi, ne-au inclus în pogramul zilnic și au generat articole proprii:  
14. ZIARUL METROPOLIS 
15. TEATRUL AZI 
16. REVISTA AMFITEATRU  
17. OBSERVATOR CULTURAL 
18. ZILE ȘI NOPȚI        
19. VESTIBUNE.COM 
20. MODERNISM.RO       
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21. JURNALUL.RO 
22. COTIDIANUL.RO 
23. DCNEWS 

 
PROMOVAREA BTL 
Campania de comunicare pentru ediția de anul acesta a Festivalului Național de Teatru s-
a desfășurat, online, pe următoarele canale: 
 
Site-ul oficial: www.fnt.ro 
Site-ul FNT este principalul instrument de difuzare a spectacolelor din selecție. Fiecare 
spectacol are o pagină proprie care conține: 
- înregistrarea spectacolului, disponibilă pentru vizionare timp de 48 de ore, gratuit; 
- fișa tehnică a spectacolului: sinopsis, distribuție, galerie foto (unde sunt disponibile 
imagini), trailer video (unde este disponibil); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Traficul către site a fost distribuit prin 
următoarele canale: 
 
 
Contul oficial de Facebook FNT  
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- postări de promovare a conținutului festivalului, cu galerii foto, trailere video, descrieri 
text, care vor conține linkul către pagina spectacolului; 
- Eventuri create pentru fiecare spectacol în parte; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contul oficial de 
Instagram al FNT 
- postări de promovare a 
conținutului festivalului cu galerii foto, trailere video, descrieri text, care conțin linkul către 
pagina spectacolului, 
 
Postările sponsorizate prin Facebook Ads și Google Ads. 
A fost alocat un buget pentru sponsorizarea unor postări pe Facebook și Instagram și 
pentru promovarea festivalului pe motorul de căutare Google. Mesajele au fost  promovate 
către audiențe selectate, cu interese stricte în zona de teatru, artă și evenimente culturale.  
 
YouTube: contul UNITER ROMÂNIA. 
Mesajele au fost concentrate către: promovarea generală a festivalului, promovarea 
spectacolelor, promovarea evenimentelor conexe, promovarea artiștilor implicați. 

 
Optimizarea pentru Google search a fost făcută pentru cuvinte cheie specifice festivalului - 
spectacole online, festivalul național de teatru 2020, program fnt 2020, spectacole fnt 2020 
etc. 
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Partenerii media 
Partenerii media au redistribui postările noastre conform înțelegerilor agreate și au 
elaborat conținut propriu pentru promovarea festivalului, comunicat prin canalele proprii 
audio / video / online / social media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MySTAGE.ro 
Partener important pentru Festival în anii anteriori când era platforma de vânzare online a 
tuturor biletelor la spectacole, ne-a sprijinit prin:  

• Hero pe mystage în perioada FNT 
• Landing page pe mystage cu lista de spectacole. Fiecare spectacol a fost linkuit la 

pagina de pe fnt.ro  
• Campanie google adwords de awareness  
• Campanie pe facebook de awareness  
• Trimiterea mai multor newsletter speciale cu informații espre FNT30 
• Includerea în newsletterele lor uzuale a unui banner online cu link către fnt.ro 

 
Teatrele partenere (parteneri instituționali) 
Teatrele partenere au postat pe site-urilor lor bannere speciale, realizate pe dimensiunile 
fiecărui site, cu link către fnt.ro. Au redistribuit conținutul de pe site-ul FNT și pagina de 
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Facebook a FNT. Și-au creat pe site-urile lor materiale promo proprii despre spectacolul 
prezent în selecția FNT30, au realizat știri și au trimis comunicate de presă despre 
participarea în FNT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATEA BIROULUI 
DE PRESĂ 
 
Biroului de presă FNT30 este interfața de comunicare dintre Festival și mass media sau 
public. De aceea, activitatea sa este una nu numai importantă, dar și sensibilă, fiind 
departamentul care răspunde direct de gestionarea imaginii evenimentului. 
 
Așadar, activitatea Biroului de presă a însemnat: 

• reprezentarea FNT în relaţia cu mass-media, precum şi cu alte instituţii 
• planificarea și realizarea comunicatelor FNT: elaborare timing, transmiterea celor 

17 comunicate presă; 
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• actualizarea bazei de date/ contacte pentru comunicarea cu presa şi partenerii 
media FNT; 

• corespondenţa permanentă cu jurnaliştii din presa scrisă, radio, TV şi on-line, 
precum şi cu partenerii media, dar şi cu o parte dintre oamenii de teatru; 

• asigurarea materialelor solicitate de critici şi jurnalişti, intermedierea comunicării 
între profesioniştii din lumea teatrului implicaţi în eveniment şi jurnalişti, fixarea de 
întâlniri pentru interviuri; 

• comunicare şi răspunsuri la emailuri, telefoane, mesaje şi commenturi de pe 
Facebook cu privire la orice informație legată de festival; 

• legătura zilnică cu partenerii media pentru furnizarea informațiilor actualizate despre 
program și evenimentele din cadrul FNT. 

 
 

DEPARTAMENT CANALE MEDIA (site, facebook instagram)  
 
Deoarece FNT30 a fost un festival care s-a desfășurat anul acesta preponderent online (s-
au adăugat și secțiunile prezentate de canalul TVR3 și canalele SRR), canalele media ale 
Festivalului Național de Teatru (site, facebook instagram) au reprezentat principala 
platformă de prezentare a evenimentelor FNT30. Totodată ele au fost și principala formă 
de promovare a festivalului. 
 
Așadar, canalele media FNT avut anul acesta o triplă funcție: 
 

1. Suportul de transmitere de evenimentelor FNT 30 
Site-ul FNT a fost platforma de redare a evenimentelor din program. Astfel, 53 de 
spectacole, making-off-uri, colocvii, dialoguri, expoziții au fost prezentate prin acest 
canal. 
De asemenea, parte dintre ele au fost redate și prin platforma facebook a FNT. 

 
2. Prezentarea catalogului virtual al FNT30 – este cartea de vizită a festivalului, fiind 

publicaţia care surprinde întreaga structură a festivalului, conceptul artistic pe care 
se bazează construcţia selecţiei şi evenimentelor-paralele, prezentând, în detaliu, 
fiecare spectacol şi fiecare manifestare inclusă în programul festivalului.  
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3. Promovarea evenimentelor FNT: 
O echipă de jurnalişti cu experienţă a transformat site-ul Festivalului Naţional de 
Teatru într-o agenţie proprie de ştiri culturale, furnizând informaţii complexe, 
detaliate, exclusiv despre evenimentele celei de-a 30-a ediţii.  
Lista articolelor publicate pe www.fnt.ro şi diseminate ulterior pe toate canalele 
disponibile poate fi consultată aici: https://fnt.ro/2020/category/stiri-acasa/ 
De asemenea, încadrându-se în conceptul de bază al evenimentului, respectiv 
revizitarea istoriei teatrului românesc din ultimii 30 de ani, site-ul FNT a găzduit pe 
toată perioada desfășurării evenimentului rubrica permanentă REPERE – o rubrică 
în care sunt sintetizate cronologic momente importante din istoria de 30 de ani a 
Festivalului Național de teatru, atât ca informație, cât și ca imagine. 

 
Impactul pe care festivalului a fost unul major. În acest sens redăm mai jos câteva date din 
monitorizarea finală (monitorizarea completă și finală se poate regăsi în ANEXA atașată): 

• Promovare a conținutului pe site și facebook a generat următoarea audiență: 
102.925 de persoane (vizitatori unici / IP-uri unice de calculator). 
143.203 de afișări de pagini  
1.437.310 persoane (public din trafic organic și reclame)   
1.300.000 persoane (public din reach organic al evenimentelor create)  

• Pe Instagram au fost atinse 82.535 de conturi. 
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DEPARTAMENT COMUNICARE INTERNĂ 
 

Pentru stabilirea coordonatelor prezentării spectacolelor în cadrul Festivalului, dar și 
a celorlalte evenimente, activitatea acestui departament a început încă din prima parte a 
anului şi a presupus iniţial corespondenţa cu directorii şi coordonatorii tuturor instituţiilor cu 
specific teatral din țară, dar și cu Televiziunea Română - ca producător de spectacole. În 
perioada pregătitoare s-a derulat corespondența pentru obținerea înregistrărilor 
spectacolelor dorite. Astfel, au fost vizionate de către selecționeri a aproximativ 200 de 
spectacole de teatru și documentare (pe suport dvd, youtube, vimeo).  
 

După anunțarea selecţiei de spectacole FNT şi elaborarea şi trimiterea scrisorilor de 
informare, a început etapa propriu-zisă a lucrului susţinut cu departamentele de 
comunicare, logistic şi tehnic ale fiecărui teatru – pentru obţinerea informaţiilor necesare 
elaborării programului Festivalului, a materialelor promoţionale şi a încărcării site-ului 
www.fnt.ro pentru toate evenimentele care fac parte din program. Totodată, această etapă 
a cuprins realizarea şi trimiterea înştiinţărilor către teatrele selecţionate, dar și către TVR și 
SRR pentru producțiile produse de ei, pentru obţinerea informaţiilor necesare stabilirii 
programului artistic, dar și detalii legate de calitatea redării tehnice a materialelor filmate. 
 
A urmat: 

• Sintetizarea și editarea informațiilor descriptive despre fiecare eveniment din 
program (spectacole, colocvii, dialoguri, making-off-uri) 

• Corespondenţă cu echipa www.fnt.ro, furnizare conţinut site, update şi corectura 
permanentă.  

• Realizarea şi trimiterea către teatre, către TVR și SRR a informărilor cu privire la 
datele de programare ale spectacolelor 

• Gestionarea legăturii între producătorii de spectacole şi de producţie ale FNT 
• Transmiterea de recomandări/modalităţi prin care trupele pot promova FNT, 

evenimentele şi spectacolele (postare de bannere, preluare de comunicate, articole 
din mass-media)  

• Intermedierea relației dintre Departamentul Juridic și teatrele producătoare, dar și a 
relației cu artiștii implicați, pentru definitivarea contractelor de drepturi de autor 
 

Aşadar, o corespondenţă zilnică, pe parcursul a 5 de luni de zile prin e-mail şi telefon cu 
următoarele instituții: 
 

1. Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Compania „Tompa Miklos”   
2. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara 
3. Teatrul Naţional Cluj  
4. Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
5. Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu 
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6. Teatrul „Szigligeti” Oradea  
7. Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe 
8. Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 
9. Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti 
10. Teatrul „L.S.Bulandra” din Bucureşti  
11. Teatrul Odeon  
12. Teatrul Mic 
13. Teatrul ACT 
14. Teatrul Evreiesc de Stat 
15. Teatrul Masca București 
16. ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București 
17. Teatrul Național „Eugène Ionesco” Chișinău 
18. Teatrul de Comedie București 
19. Compania de Teatru „Passe Partout Dan Puric 
20. Teatrul de Comedie București 
21. Spider Film 
22. Fundația „Teatru Contemporan” 
23. TVR 
24. SRR 

 
DEPARTAMENT RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Acest departament şi-a început activitatea încă din luna iunie realizând o strategie 
de comunicare la nivel internaţional pentru o informare permanentă referitoare la ediţia din 
acest an a Festivalului. Membrii acestui departament au colaborat, în acest sens, cu 
Direcția Artistică a Festivalului. 

Promovarea la nivel naţional şi internaţional a creaţiilor teatrale româneşti constituie 
un obiectiv permanent și esenţial al Festivalului Naţional de Teatru. În acelaşi timp, teatrul 
românesc trebuie să susţină un permanent dialog cultural creativ prin oferirea publicului şi 
specialiştilor din România a unor spectacole memorabile din alte spaţii culturale. 

Nu este un demers uşor ţinând cont de faptul că oferta culturală la nivel european 
este bogată, că nu avem posibilitatea unei prezentări în timp a selecţiei datorate 
imposibilităţii de asumare a ediţiei de festival la începutul fiecărui an (schimbări politice 
permanente) şi a unei insecurităţi financiare care ne însoţeşte anual până aproape de 
începerea festivalului. 

În acest condiţii, punerea în practică a unui concept unitar la nivel de trupe din 
străinătate invitate în festival necesită o clarificare a importanţei acestor propuneri din 
partea finanţatorilor şi un demers anual care poate clarifica modalitatea de abordare 
financiară. Și totuși considerăm că este absolut necesar să păstrăm dimensiunea 
internațională a evenimentului, în pofida oricărei piedici, lucru pe care l-am reușit și în 
acest an. 
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Selecționarea spectacolelor străine invitate în FNT30 s-a încadrat și ea în conceptul 

general al acestei ediții și anume revizitarea istorie teatrului și a oferit publicului două mari 
capodopere al teatrului universal: Livada de vișini de A.P. Cehov, regia Georgio Streler și 
Electra după Sofocle, regia Antoine Vitez. Totodată din selecția internațională a făcut 
parte și un spectacol a cărui stilistică este influențată de nevoia de noi limbaje de expresie 
artistică într-o perioadă de criză: ZOOM BIRTHDAY PARTY, un spectacol de Saviana 
Stănescu, regia Beth Milles. 

 
DEPARTAMENTELE PRODUCŢIE ŞI TEHNIC  
 
Activitățile departamentului de producţie şi departamentului tehnic sunt extrem de 
importante în mecanismul de desfăşurare a Festivalului Naţional de Teatru. Însă, anul 
acesta, ele au îmbrăcat forme diferite față de obișnuit în ceea ce privește modalitatea de 
lucru, dar au rămas aceleași în ceea ce privește rolul: punerea în practică a conceptului de 
Festival și asigurarea suportului tehnic. 
 
Așadar, după anunţarea selecţiei şi a programului artistic, activitatea departamentelor 
tehnic şi de producţie s-a împărțit în trei etape:  

 
Realizarea programului evenimentului.  
În funcție de selecția de evenimente și de o structură hotărâtă împreună cu echipa artistică 
a fost realizat programul evenimentului, astfel încât să ofere coerență întregului. 
 
Etapa de pregătire a evenimentului. 
Atipic față de obicei, activitatea de pregătire a evenimentului a însemnat o muncă realizată 
în studiourile de producție și post-producție film, acest lucru fiind impus de faptul că 
suportul de redare al spectacolelor și evenimentelor a fost cel digital, iar pregătirea tehnică 
a însemnat pregătirea acestor materiale. 
 
Activitățile derulate au fost: 
a. Înregistrări video ale unor interviuri și întâlniri pe platforma Zoom și editarea 
acestora: 

1. George Banu în dialog cu Ion Caramitru  
2. George Banu în dialog cu Mihai Măniuțiu 
3. George Banu în dialog cu Gábor Tompa 
4. George Banu în dialog cu Felix Alexa  
5. George Banu în dialog cu Alexandra Badea 
6. Radu Afrim în dialog cu Călin Ciobotari  
7. Matei Vișniec în dialog cu Călin Ciobotari  
8. George Banu în dialog cu Călin Ciobotari  
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9. Colocviu: „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”. Moderatori Ludmila 
Patlanjoglu și Călin Ciobotari 

10. Colocviu: „FNT30. File dintr-o istorie teatrală”. Moderatori Maria Zărnescu și 
Călin Ciobotari  

 
 b.  Remasterizare sunet pentru spectacolele ce vor fi prezentate în format on-line:  
 

1. FURTUNA, după William Shakespeare, traducerea Radu Nichita și Nina Cassian, 
regia Alexander Morfov, decorul Nikola Toromanov, costumele Andrada Chiriac, 
Teatrul Național „I.L. Caragiale” București 

2. NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L. Caragiale, regia Mihai Mănuțiu, decorul Arh. 
Octavian Neculai, costumele Janine Fashion Design, coproducție Teatrul Odeon 
București, SMART și PROTV  

3. PASĂREA RETRO SE LOVEȘTE DE BLOC ȘI CADE PE ASFALTUL 
FIERBINTE, traducerea Sándor László, textul și regia Radu Afrim, scenografia Irina 
Moscu, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” 

4. POVESTEA DE IARNĂ de William Shakespeare, regia Alexander Hausvater, 
decorul Lucian Lichiardopol, costumele Stela Verebceanu, Teatrul Național „Mihai 
Eminescu” Timișoara  

5. TREI SURORI de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Kosztolányi Dezső, 
regia Gábor Tompa, decorul Andrei Both, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

6. UNCHIUL VANEA de A.P. Cehov, traducerea Moni Ghelerter şi Radu Teculescu, 
regia Yuri Kordonsky, scenografia Elena Dmitrakova, coproducție Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra” București și Casa de Producție a TVR  

7. UNCHIUL VANIA de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Zsuzsánna 
Koros-Fekete pe baza traducerii în engleză de Paul Schmidt, traducerea în limba 
română de Andrei Şerban și Kinga Kovács, regia Andrei Șerban, scenografia 
Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

8. YVONNE, PRINCIPESA BURGUNDIEI de Witold Gombrowicz, traducerea în limba 
maghiară de Pályi András, regia Lászlo Bocsárdi, decorul Jószef Bartha, costumele 
Judit Dobre Kóthay, coproducție Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe și TVR  

9. DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII – poem teatral rock – de Frank Wedekind, 
traducerea Victor Scoradeț, regia și scenografia Vlad Cristache, muzica și versuri 
originale Daniel Rocca, Teatrul Mic București  

10. NORA de Henrik Ibsen, bazat pe traducerea în limba maghiară de László Kúnos, 
adaptarea scenică Ágnes Kali și Botond Nagy, regia Botond Nagy, spațiul scenic 
Carmencita Brojboiu și András Rancz, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 
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11. OCCIDENT EXPRESS de Matei Vișniec, traducerea și adaptarea Ágota Bereczki, 
regia Zakariás Zalán, scenografia Andra Bădulescu Vișniec, Teatrul „Szigligeti 
Színház” Oradea – Trupa Szigligeti 

12. PROFU' DE RELIGIE de Mihaela Michailov, regia, scenografia și muzica Bobi 
Pricop, coproducție Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și TVR  

13. REGELE MOARE de Eugène Ionesco, traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi, 
regia Andrei și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, Teatrul Național „I.L. 
Caragiale” București  

14. ZIC ZAC, un spectacol de Andrea Gavriliu, rezemată de Ștefan Lupu, scenografia 
Andreea Săndulescu  

15. ACTORUL, după Mircea Dinescu, cu Mihai Mălaimare și Mircea Tiberian, 
scenariul și regia Mihai Mălaimare, coproducție Teatrul Masca București și TVR  

16. AMALIA RESPIRĂ ADÂNC de Alina Nelega, cu Anca Hanu, un spectacol de 
Tudor Lucanu, Teatrul Național Cluj-Napoca 

17. ANGAJARE DE CLOVN de Matei Vișniec, cu Mircea Andreescu, Costache Babii 
și Virginia Itta Marcu, regia Claudiu Goga, coproducție Teatrul „Sică 
Alexandrescu” Braşov și TVR  

18. DIALOGURI ȘI FANTEZII ÎN JAZZ, după Nichita Stănescu, Dan Verona, Miron 
Radu Paraschivescu, Lucian Avramescu, Petre Stoica şi Ana Blandiana, cu Ion 
Caramitru și Johnny Răducanu, un spectacol de Ion Caramitru, coproducție 
UNITER și TVR  

19. FREAK SHOW THE MOVIE, un spectacol de și cu Florin Piersic Jr., o producție 
SpiderFilm 

20. ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN de N.V.Gogol, cu Marius Manole și Alexander 
Bălănescu,  versiunea scenică și regia Felix Alexa, ARCUB – Centrul Cultural al 
Municipiului București 

21. LA ORDIN, FÜHRER! de Brigitte Schwaiger, cu Maia Morgenstern, regia Mihai 
Măniuțiu, Teatrul Evreiesc de Stat București 

22. NEPOTU` de Adrian Lustig, cu Tamara Buciuceanu-Botez și Șerban Pavlu, regia 
Horațiu Mălăele, coproducție Fundația „Teatru Contemporan”, Teatrul de Comedie 
București și TVR  

23. PĂI... DESPRE CE VORBIM NOI AICI, DOMNULE? de Cătălin Ștefănescu, după 
romanul „Moromeții” de Marin Preda, dramatizarea Cătălin Ștefănescu, cu Marcel 
Iureș și George Mihăiță, un spectacol de Alexandru Dabija, Teatrul ACT București 

24. REGINA MAMĂ de Manlio Santanelli, cu Olga Tudorache și Marius Bodochi, 
adaptarea și regia Gelu Colceag, coproducție Teatrul Național „I.L. Caragiale” 
București și TVR 

25. TOUJOURS L`AMOUR, cu Carmen Ungureanu și Dan Puric, un spectacol de 
Dan Puric, coproducție Compania de Teatru „Passe Partout Dan Puric” și TVR 
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26. ULTIMA NOAPTE LA MADRID, adaptarea după „Femeile lui Picasso. Jaqueline” 
de Brian McAvera, cu Ala Menșicov, regia și selecția muzicală Vitalie Drucec, 
Teatrul Național „Eugène Ionesco” Chișinău 

27. POOL (NO WATER) de Mark Ravenhill, un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu 
și Vlaicu Golcea, Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

28. ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln și Beth F. 
Milles, The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York 

29. CONFESIUNI DESPRE ANTIGONA – Alexandru Tocilescu. Un documentar de 
Corina Magdalena Tudose 

30. DRUMUL TRILOGIEI – Andrei Șerban. Regia și imaginea Alexandru Doru 
Spătaru, producție TVR 

31. FAUST, DRUMUL CLIPEI – Silviu Purcărete. Scenariul și regia Laurențiu Damian, 
producție Editura Video a Ministerului Culturii  

32. ISTORIA UNUI SPECTACOL – Gigi Căciuleanu. Regia Andrei Măgălie, producție 
TVR 

33. MAGIA TEATRULUI ȘI A FILMULUI – Alexa Visarion. Realizator Liliana Chițescu, 
producție TVR 

34. O ANUMITĂ STARE DE SPIRIT – Alexandru Darie. Realizator Alexandra 
Grigorescu-Ares, producție TVR 

35. O ÎNTÂMPLARE CU JAZZ – Miriam Răducanu. Un film de Mircea Albuțiu 
36. REGELE SCAMATOR – Ștefan Iordache. Realizator Ludmila Patlanjoglu 
37. VISUL – PORTRET LIVIU CIULEI. Scenariul Lucia Hossu Longin, Nicolae Niță, 

regia Lucia Hossu Longin, producție TVR  
38. ELECTRA de Sofocle, traducerea și regia Antoine Vitez, scenografia și costumele 

Yanis Kokkos, regia filmului Hugo Santiago, Théâtre National de Chaillot 
39. LIVADA DE VIȘINI de A.P. Cehov, traducerea Luigi Lunari și Giorgio Strehler, regia 

Giorgio Strehler, scenografia și costumele Luciano Damiani, Piccolo Teatro Milano 
 
c. Editarea și procesarea spectacolelor care au fost prezentate online, precum și a 
intro-urilor de prezentare și a genericelor.  

• Cele prezentate la pct. b 
• Se adaugă, fără procesarea spectacolelor, și editarea și procesarea intro-urilor 

pentru: 
1. LIVE de Thomas Perle, regia și scenografia Bobi Pricop, muzica originală 

Eduard Gabia, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu –  Secția germană  
2. FELII, textul și regia Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, Teatrul Național „Radu 

Stanca” Sibiu 
 
d. Editare spoturi de prezentare pentru TVR și platforma on-line   

• 5 spoturi de prezentare pentru TVR (fiecare spot cuprinde: spot general FNT 
de 15 secunde și intro de prezentarea), pentru spectacolele: 
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1. DANAIDELE, după Eschil, dramatizarea și regia Silviu Purcărete, decorul 
și costumele Ștefania Cenean și Liliana Cenean, coproducție Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Holland Festival, Wiener Festwochen, 
Festival d`Avignon, Grande Halle de la Villette, TVR. Co-producător 
asociat Fundaţia pentru Teatru şi Film TOFAN 

2. HAMLET de William Shakespeare, traducerea, adaptarea și regia Vlad 
Mugur, scenografia Helmut Stürmer, costumele Lia Manţoc, măștile Ilona 
Járo Varga, coproducție Teatrul Național Cluj-Napoca și TVR  

3. DIALOGURI ȘI FANTEZII ÎN JAZZ, după Nichita Stănescu, Dan Verona, 
Miron Radu Paraschivescu, Lucian Avramescu, Petre Stoica şi Ana 
Blandiana, cu Ion Caramitru și Johnny Răducanu, un spectacol de Ion 
Caramitru, coproducție UNITER și TVR  

4. SUPEUL de Jean Claude Brisville, cu Radu Beligan, Ion Lucian, regia 
Florentina Enache, coproducție Teatrul Odeon București și TVR  

5. VOCEA UMANĂ de Jean Cocteau, traducerea Manase Radnev, cu 
Valeria Seciu, adaptarea pentru televiziune și regia Cătălina Buzoianu, 
producție TVR 

 
• 7 spoturi de prezentare pentru on-line (adaptarea spotului general FNT de 15 

secunde, pentru fiecare secțiune în parte) 
 

e. Subtitrarea pieselor străine și a unor spectacole românești mai puțin inteligibile  
• Realizare subtitrare:  

1. DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII – poem teatral rock – de Frank Wedekind, 
traducerea Victor Scoradeț, regia și scenografia Vlad Cristache, muzica și 
versuri originale Daniel Rocca, Teatrul Mic București 

2. POVESTEA DE IARNĂ de William Shakespeare, regia Alexander 
Hausvater, decorul Lucian Lichiardopol, costumele Stela Verebceanu, 
Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara  

3. ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln și 
Beth F. Milles, The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York 

• Verificare subtitrare (sincronizarea srt-ului): 
1. ELECTRA de Sofocle, traducerea și regia Antoine Vitez, scenografia și 

costumele Yanis Kokkos, regia filmului Hugo Santiago, Théâtre National de 
Chaillot 

2. LIVADA DE VIȘINI de A.P. Cehov, traducerea Luigi Lunari și Giorgio 
Strehler, regia Giorgio Strehler, scenografia și costumele Luciano Damiani, 
Piccolo Teatro Milano 
 
 
 



 
 

113 
 

f. Înregistrări video în studio:  
• Pentru intro general FNT: o ședință înregistrare cu Ludmila Patlanjoglu și Maria 

Zărnescu 
• Pentru intro-ul spectacolului ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN: o ședință înregistrare 

cu Felix Alexa 
 
Etapa de desfăşurare a evenimentului a presupus: 
Suportul tehnic permanent pentru buna redare a materialelor video, canalele de redare 
fiind site-ul și Facebook-ul FNT. 
Concluzionând, chiar dacă complexitatea evenimentului a impus ca activitatea 
departamentelor tehnic şi de producţie să fie una densă, la care s-a adăugat și provocarea 
dată de noutatea abordării, experienţa şi buna coordonare a făcut ca lucrurile să decurgă 
în bune condiţii şi extrem de profesionist. 

DEPARTAMENTE ECONOMIC ŞI JURIDIC  
 

Departamentul juridic au avut ca obiectiv principal încheierea contractelor de 
drepturi de autor și drepturi conexe. O activitatea complexă anul acesta, având în vedere 
faptul că redarea în mediul online a materialelor filmate a necesitat proceduri speciale 
pentru obținerea drepturilor de difuzare. Activitatea a fost îngreunată și din cauza faptului 
că parte dintre înregistrări fiind făcute cu mult timp în urmă își încheiaseră perioada de 
activare contractuală, lucru ce a impus reluarea tuturor procedurilor de obținere a 
drepturilor.  

De asemenea, departamentul s-a ocupat și de realizarea celorlalte contractelor 
pentru toate activitățile din cadrul FNT. 

Departamentul economic a secondat Departamentul juridic în activitatea de 
încheiere de contracte. De asemenea, a realizat structura de buget a evenimentului, plățile 
către toate persoanele, instituțiile și firmele, precum și realizarea decontului. 
 
DEPARTAMENT TRADUCERI  
 
Departamentul traduceri a asigurat următoarele activităţi: 

• FNT și-a asumat traducerea şi adaptarea dialogurilor spectacolelor Livada de 
vișini și Electra, precum și supratitrarea cu ajutorul unui software specializat. 

• Selecția și traducerea în engleză a materialelor de pe site-ul FNT, pentru ca 
vizibilitatea festivalului către spectatorii nevorbitori de română să fie cât mai bună, 
deoarece multe dintre spectacolele din selecția principală au beneficiat de subtitrare 
în limba engleză. 

• Traducerea, adaptarea și încărcarea în format .srt a mesajelor video transmise de 
oameni de teatru din străinătate. 
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TESTIMONIALE 

 
 
 

În perioada post-FNT, pe site-ul și a paginile de 
socializare ale festivalului, personalități teatrale 
din România și din străinătate au trimis scurte 
declarații/ amintiri despre edițiile FNT la care au 
participat în trecut. Menționăm doar câteva nume: 
Margareta Sorenson (Suedia) Președintele 
Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, 
Michel Vais (Canada, Secretarul General al 
Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, Ian 
Herbert (Marea Britanie, Președintele Onorific al 
Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, 
Savas Patsalidis (Grecia), redactor-şef ”Critical 
Stages”/„Scènes critiques”, revista Asociaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Teatru, Petru 
Vutcărău, regizor, Directorul Teatrului „Eugène 
Ionesco” Chișinău, Andrei Șerban, regizor, și mulți 
alții.  
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ORGANIZATORI ŞI PARTENERI AI 
FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU, EDIŢIA 2020 

 
PRODUCĂTORI: 

UNITER – Uniunea Teatrală din România 
Televiziunea Română 

 
PROIECT CULTURAL FINANŢAT DE: 

Ministerul Culturii 
 

PROIECT REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU 
Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte 

 
PARTENERI: 

Institutul Cultural Român 
ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru 

 
 

Poziționarea siglelor partenerilor în spotul de imagine al FNT 30 
SPONSOR: 

Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc 
 

PARTENER PRINCIPAL: 
MOL România 

 
CU SPRIJINUL: 

DEDEMAN 
 

POWERED BY: 
EUROPA FM 

 
PARTENERI DE TRADIŢIE: 

RADIO ROMANIA, prin canalele: Radio România Actualități, Radio România Cultural, 
Radio România Muzical, Radio Romania Internațional, Radio București  

și Teatrul Național Radiofonic 
 

Radio RFI România 

PARTENERI INSTITUŢIONALI: 
Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București 

Teatrul Odeon 
Teatrul ACT 

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București 
Teatrul Bulandra 

Teatrul Evreiesc de Stat 
Teatrul Masca 

Teatrul Mic 



 
 

116 
 

Fundația „Teatru Contemporan” și Teatrul de Comedie 
Compania „Passe Partout Dan Puric” 

Spider Film 
Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
Teatrul Național Cluj-Napoca 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 

Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós” 
Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov 

Teatrul „Szigligeti” Oradea 
Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe 

Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara 
Teatrul „Eugène Ionesco” Chișinău 

Les Ateliers Nomad 
myStage.ro 

 
 

PARTENERI MEDIA INTERNAŢIONALI: 
Radio Europa Liberă 

Deutsche Welle 
Theatrescu.com 

 
PARTENERI MEDIA: 

Phoenix Media 
Radio Clasic 
Marie Claire 

Harper’s Bazaar 
Femeia 

Cosmopolitan 
 

Ziarul Metropolis 
Teatrul Azi 

Revista Amfiteatru 
Observator Cultural 

Zile și Nopți 
VestiBune.com 
Modernism.ro 

Jurnalul.ro 
Cotidianul.ro 

DCNews 
 

PARTENER DE MONITORIZARE: 
MediaTrust 
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5. CONCURSUL „Cea mai bună piesă românească a anului” 2019 
 
Perioada de desfăşurare a programului: decembrie – iunie 
Organizatori: UNITER 
Cu sprijinul: Casei Regale a României  
 
Concursul de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului” este un proiect al 
UNITER care a demarat în 1990. Finanţat, de la ediţia 1992, printr-un grant al Fundaţiei 
Principesa Margareta a României, concursul se desfăşoară din 2005 sub egida şi cu 
sprijinul Casei Regale a României. Scopul concursului este de a stimula apariţia noilor 
piese de teatru în vederea susţinerii unui profil diversificat al repertoriului teatral românesc, 
al literaturii dramatice româneşti, în genere. 
 
Anual, concursul demarează în decembrie. Până la finalul lui ianuarie se fac două anunţuri 
în mass-media pentru înscrierea textelor. Înregistrarea acestora se face în sistem de 
„motto” figurînd pe prima pagină a fiecărui text, acelaşi motto fiind înscris şi pe un plic 
separat, închis, în interiorul căruia sînt datele personale ale autorului. Nu sunt acceptate 
piese jucate sau reprezentate public, dramatizări sau texte într-un act. Concursul acceptă 
piese (texte) în limba română şi din Basarabia sau ale românilor stabiliţi (rezidenţi) în 
străinătate. Autorii trimit piesele redactate în format word sau pdf prin e-mail, la adresa: 
unitext@uniter.ro sau le pot depune individual la Secretariatul UNITER, pe un stick sau 
CD. Numele autorului trebuie să fie secret, el nu va figura pe pagina de titlu a piesei, ci va 
fi înlocuit cu un motto scurt, alături de titlul piesei. 
Pentru identificare, autorii trimit prin poștă, la adresa UNITER un plic închis în care vor fi 
înscrise: titlul piesei, motto-ul, numele autorului, adresă, telefon, e-mail. Nu se primesc în 
concurs dramatizări, piese publicate sau reprezentate. Textele pieselor nu se primesc în 
format tipărit și nu se înapoiază după finalizarea concursului. 
 
Juriul are în vedere, la lectură, criterii privind calitatea scriiturii, indici de originalitate a 
subiectului, indici de teatralitate privind eventuala punere în scenă, indici privind 
creativitatea, relaţia teatrului cu societatea. În urma lecturilor şi a evaluărilor, juriul 
stabileşte o „Selecţie finală” din care alege, prin consens, textul câştigător. Plicurile cu 
datele de identificare ale autorilor textelor se desfac doar după încheierea totală a jurizării. 
Rezultatul este comunicat presei. Juriul este rugat să păstreze confidenţialitatea privind 
numărul textelor înscrise în concurs, titlurile pieselor şi calitatea de membru în Juriu pînă 
la apariţia Comunicatului de presă al UNITER privind rezultatele Concursului. Editura 
UNITEXT editează şi tipăreşte piesa câştigătoare într-un volum, iar premiul se înmânează 
în cadrul Galei Premiilor UNITER. 

 
 
 



 
 

118 
 

Selecţia finală: 
FEMEIA CARE TOT UITĂ SĂ SE NASCĂ de Cătălina Florina Florescu 

CASA CU STIHII de Stela Giurgeanu 
ȚARA DE FUM de Olga Delia Mateescu 

HAI SĂ VORBIM DESPRE VIAȚĂ de Ana Sorina Corneanu 
 

În anul 2020 în concurs s-au înscris 86 texte dramatice.  Juriul concursului de dramaturgie 
„Cea mai bună piesă românească a anului 2019” format din Marina Constantinescu, 
Adriana Popescu și Dan C. Mihăilescu a decis câştigătoare piesa: „Hai să vorbim 
despre viață!” de  Ana Sorina Corneanu care a fost publicată de Editura UNITEXT, iar 
premiul a fost oferit câștigătoarei în seara Galei Premiilor UNITER. 
 

 
 

 
6. EDITURA UNITEXT 

 
Editura UNITEXT, singura structură editorială din România specializată exclusiv pe 
domeniul teatrului, a fost înfiinţată şi înregistrată ca editură a UNITER în 1992, cu scopul 
de a sprijini dezvoltarea culturii teatrale scrise în condiţiile unui previzibil colaps al cărţii de 
şi despre teatru în contextul economic de după 1989. Strategia editurii este de a produce 
carte de şi despre teatru. UNITEXT este activă mai ales în ceea ce priveşte noile scrieri 
teatrale (piese, dramaturgi, critici), dar are în vedere şi un program de recuperare a marilor 
contribuţii la evoluţia gândirii teatrale moderne (Brook, Grotowski, Appia, Meyerhold, 
Stanislavski, Craig, etc) şi la istoria teatrului românesc (documente, memorii, jurnale, 
antologii, albume, monografii).  
Apariţii 2020: „Hai să vorbim despre viață!” de Ana Sorina Corneanu, Piesa anului 
2019, Bucureşti, 2020. 
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7. REVISTA TEATRUL AZI 
 

Revista Teatrul Azi continuă activitatea de aproape 50 de ani a prestigioasei publicaţii 
periodice Teatrul.   
Începând din anul 1998, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” desfăşoară o amplă activitate 
editorială în domeniul artei teatrale: 
Reeditarea operei lui Camil Petrescu în cadrul unei colecţii de autor 
Editarea revistei Teatrul azi  
Editarea unor cărți de specialitate (monografii, studii teoretice, colecţii de publicistică, 
antologii de dramaturgie clasică şi contemporană ș.a.) 
 
Până în prezent au fost lansate şapte serii, însumând peste 100 de volume-supliment ale 
revistei Teatrul azi. 
 
Revista Teatrul azi este un proiect editorial iniţiat de criticul de teatru şi publicistul Florica 
Ichim. A fost preluată ca revistă a UNITER, este realizată în parteneriat cu Fundația 
Camil Petrescu și este finanțată de Ministerul Culturii, prin legea 136/2015. 
 
De la apariţia seriei noi, în decembrie 1998, editorii Revistei Teatrul Azi şi-au propus 
acoperirea ariei tot mai complexe şi dinamice pe care o reprezintă astăzi „artele 
spectacolului”. Revista Teatrul Azi ocupă un loc consolidat.  
Sumarul revistei  conţine rubrici fixe, dar şi altele aplicate pe evenimentele care au loc. 
Dintre rubricile fixe enumerăm: Festivaluri, Gale, Sărbătoriri; Eseuri; Interviuri; 
Spectacole; Memoria teatrului românesc, Operă, Dans; Carte de teatru, Noi în lume; 
Din lume; Info UNITER etc. 
 
Revista Teatrul azi este distribuită abonaţilor, în teatrele din întreaga ţară, în reţeaua 
bibliotecilor şi a universităţilor cu secţii de învăţământ teatral, dar este și accesibilă oricărui 
iubitor de teatru, pentru achiziție on-line sau la sediul UNITER. 
 
Pe parcursul anului 2020 au fost realizate 12 numere susținute în cinci apariții ale 
revistei. 
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II. PROGRAMELE ŞI PROIECTELE 
SOCIAL-CULTURALE UNITER 

 
 

PROGRAMUL „CASA ARTISTULUI” 
 

 
Scopul autorilor şi partenerilor în program este crearea cadrului organizatoric pentru 
asigurarea unui ajutor şi a unui suport moral care să asigure o nouă perspectivă vieţii şi 
carierei artistice a beneficiarilor noştri.   
 
Obiectivele programului sunt: 

- asigurarea de ajutoare materiale şi financiare pentru artiştii pensionari membri ai 
uniunilor de creaţie partenere 

- asigurarea de sprijin moral pentru artiştii pensionari membri ai uniunilor partenere 
- lobby pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi activitate ale artiştilor pensionari 

 
Acest  program care a început  în  mai  1997 a fost finanţat  de Comunitatea Europeană  
prin programul PHARE  SESAM şi  realizat de UNITER în parteneriat cu Alianţa Naţională 
a Uniunilor de Creatori  ANUC şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Este unic în 
ţară prin grupul de persoane căruia i se adresează, artişti ajunşi în situaţii dificile impuse 
de vârsta înaintată sau de deteriorarea sănătăţii. 
 
Deşi iniţial proiectul Casa Artistului urma să se termine în anul 1999, acest proiect nu a 
mai putut fi oprit şi în prezent programul este finanţat în proporţie de 80% de UNITER şi de 
Uniunea Cineaștilor și Uniunea Arhitecților, membre ale ANUC. Uniunea Artiștilor Plastici a 
încheiat participarea la program în anul 2015 prin ieșirea din program a beneficiarea lor.  
 
În funcţie de nevoile fiecăruia, beneficiarii primesc la domiciliu, pachetul de servicii 
corespunzător. În prezent oferta acestui program este: 

- ajutor alimentar constând în pachete alimentare de bază lunare 
- ajutor menajer săptămânal, bilunar sau lunar 
- persoană de însoţire / pentru efectuarea cumpărăturilor 
- demersuri la instituţiile publice pentru obţinerea unor drepturi legale  
- transport la  medic sau la spital pentru internare dacă este cazul  
- consiliere socială 

 
Organizatori: 
UNITER 
Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori (ANUC) 
 
PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTUL SERVICIILOR   
 
Consilierea psihologică se efectuează la domiciliul beneficiarului. Sunt situaţii când este 
necesară o consiliere telefonică înainte de întâlnirea la domiciliu. De asemenea, sunt 
situaţii în care beneficiarii preferă forma de consiliere telefonică. Consilierea se realizează 
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cu regularitate pentru toţi beneficiarii, dar în special pentru cei care se confruntă cu diferite 
probleme, respectiv: singurătate, degradarea stării de sănătate, diverse probleme 
familiale, stabilirea anumitor servicii, consultare cu beneficiarul privind pensia şi 
modificarea ei. Pentru aceştia folosim des atât consilierea telefonică, cât şi vizite regulate 
la domiciliu. 
 
Însoţire pentru rezolvare de probleme: constă în deplasări pentru efectuarea unor 
demersuri pe lângă instituţii (Casa de pensii, plătit factură telefon, Casa de asigurări 
medicale, întocmire dosar pentru ajutor financiar, etc.), pentru rezolvarea unor probleme 
medicale (obţinere de reţete de la medicul de familie sau de la medicul specialist, 
cumpărat medicamente, programări pentru consultaţii, însoţire a beneficiarului la 
policlinică, etc.).  
Seviciile de menaj, însoţire zilnică şi însoţire cumpărături sunt cumulate deoarece 
beneficiarii doresc să fie vizitaţi de cât mai puţine persoane posibil şi atunci persoana 
angajată face atât menaj, cumpăraturi, cât şi gatit şi după caz, însoţire zilnică. 
 
Serviciul de pachet alimentar lunar: acest serviciu este atribuit beneficiarilor Casei Artiştilor 
care au venituri sub 1300 lei lunar. Actual distribuim lunar 26 de pachete alimetare 
lunare. Fiecare pachet are o valoare de aproximativ 280 lei, suma variază mai mult sau 
mai puţin în funcţie de lună. Pachetul este întocmit şi distribuit la domiciliul beneficiarilor de 
echipa Casei Artiştilor şi este compus din alimente de bază: carne, lactate, fructe, legume, 
dulciuri, ulei, zahăr, făinoase,etc., încercându-se în fiecare lună, prin consultare cu 
beneficiarii, o cât mai bună diversificare şi îmbogăţire. Ca urmare a stării de urgență și a 
stării de alertă am externalizat distribuirea pachetelor lunare. 
 
Programul de asistenţă socială şi reactivare profesională care avut în anul 2020 un 
total de 44 de beneficiari din care de 26 pachete lunare, şi un număr de 6 beneficiari 
pentru serviciul menaj. 
 
 
 

Campania Naţională „Artiştii pentru artişti” 
 
 

Campania Naţională „Artiştii pentru artişti” a fost 
iniţiată în anul 2002 cu scopul sensibilizării opiniei 
publice în vederea strângerii de fonduri pentru 
artiştii vârstnici cu probleme de existenţă din toată 
ţara. Sumele adunate sunt distribuite artiştilor cu 
probleme de către o comisie socială care 
analizează cazurile pe baza documentaţiei 
aferente. A fost instituită nu numai ca resort 
financiar, ci mai ales ca un stimulator al solidarităţii 
artistice şi un semnal pentru publicul de teatru şi 
pentru autorităţi referitor la starea precară a 
artiştilor pensionari. Instituţiile teatrale din ţară se 
alătură Campaniei Naţionale „Artiştii pentru artişti” 
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prin programarea unui spectacol din repertoriul teatrului în data de 27 martie – Ziua 
Mondială a Teatrului. 
 
În cadrul programului Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti”, UNITER a sprijinit un 
număr de aproximativ 45 de artişti cu situaţii medicale deosebit de grave. 

 

Modalităţi de participare a donatorilor financiari la Campania „Artiştii pentru artişti” 

1. donaţii financiare în contul special al Campaniei, pe tot parcursul anului 
Fondul de Solidaritate Teatrală 

cod IBAN RO40RZBR0000060007801286 
deschis la Raiffeisen Bank, Agenţia Piaţa Amzei 

2. formularul de 2 % din venitul global 
3. cumpărarea de bilete (donaţii medii sau mici) la spectacolele pe care teatrele le 

joacă pentru a marca această Campanie. 
 

Beneficiarii sunt rezidenţi în toată ţara, artişti membri UNITER cu mari probleme de 
sănătate şi existenţă, care au venituri mici şi o sănătate precară. Selecţia persoanelor 
ajutate se face pe baza unei cereri fundamentate printr-un dosar medical care conţine 
actele medicale doveditoare ale stării de sănătate, talonul de pensie (în cazul 
pensionarilor), recomandarea teatrului de provenienţă. Dosarele sunt analizate de o 
comisie socială din care face parte şi un doctor de medicină generală. Artiştii beneficiari ai 
acestor ajutoare financiare depind practic de fondurile colectate de UNITER în cadrul 
Campaniei Naţionale „Artiştii pentru artişti”.  
 
Grupul-ţintă căruia ne adresăm este reprezentat de: 
- comunitatea oamenilor de afaceri din România şi liderii de opinie ce pot susţine aceste 

ajutoare; autorităţile; teatrele de stat şi independente; profesioniştii de teatru care se 
pot implica în Campanie prin participarea în mod benevol la spectacolul din cadrul 
Campaniei 

- publicul iubitor de teatru; mass media: TV, radio, presa generalistă şi business prin 
promovarea evenimentului şi a obiectivelor Campaniei 

 
Comisia socială de acordare a ajutoarelor prin Campania „Artişti pentru Artişti” 
Dr. Voichiţa Cociaşu 
Ion Caramitru 
Marina Constatinescu 
Virginia Mirea 
George Mihăiță 
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III. ORGANISME CULTURALE INTERNAŢIONALE  
DIN CARE FACE PARTE UNITER 

 
1. INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU - CENTRUL NAŢIONAL ROMÂN AL ITI  
Din anul 1990, în UNITER funcţionează Centrul Naţional Român al Institutului Internaţional 
de Teatru. Preşedintele Centrului Român este Ion Caramitru. Centrul acordă asistenţă 
profesională oamenilor de teatru de peste hotare care vizitează România pentru 
documentare. Prin intermediul Centrului ITI – UNITER, teatrul românesc este informat 
permanent asupra tendinţelor, orientărilor şi evenimentelor remarcabile ale lumii teatrale 
contemporane, realizându-se în acelaşi timp o promovare a fenomenului românesc. 
 
ITI – Institutul Internaţional de Teatru, organizatie internaţională neguvernamentală, 
asociată la UNESCO, având centre naţionale în 100 de ţări ale lumii, a fost fondat la Praga 
în 1948 de UNESCO şi de o comunitate teatrală internaţională. Scopul ITI este să 
promoveze schimbul internaţional de ştiinţă şi practică in artele spectacolului (teatru, dans, 
muzică de teatru) pentru a consolida pacea şi solidaritatea între oameni, pentru a adânci 
înţelegerea reciprocă şi pentru a creşte cooperararea creativă între toţi oamenii din 
domeniul artelor spectacolului. Centrul organizează la 27 martie, anual, Ziua Mondială a 
Teatrului.  
 
 
2. REŢEAUA CULTURALĂ EUROPEANĂ „PEPINIERELE EUROPENE PENTRU 
TINERI ARTIŞTI” 
UNITER – coordonator naţional în cadrul reţelei culturale europeane „Pépinières 
européennes pour jeunes artistes” – „Pepinierele Europene pentru Tineri Artişti” 
Asociaţia Franceză „Pepinierele europene pentru tineri artişti” este o organizaţie 
neguvernamentală bazată pe o reţea de parteneriate care are drept obiectiv susţinerea şi 
promovarea europeană a artiştilor aflaţi la început de carieră. 
UNITER este membru al acestei asociaţii franceze din anul 1994; a participat, în calitate 
de coordonator naţional, la mai multe proiecte europene iniţiate de Pepiniere,  implicând 
structuri culturale româneşti (Centrul de Proiecte Culturale al Primariei Municipiului 
Bucureşti ArCuB, Fundaţia Meta, Centrul Cultural Mogoşoaia, Centru Mad, Memorialul 
„Mihai Eminescu” Ipoteşti, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Gong „Sibiu”) 
care au organizat rezidenţe pentru artiştii străini selectaţi pentru rezidenţe în România.  
 
Activitatea asociaţiei se derulează în parteneriat cu 36 de ţări europene: Austria, Belgia 
(comunitatea flamanda), Belgia (comunitatea franceza), Bulgaria, Cipru, Cehia, Marea 
Britanie, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, 
Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Quebec – Canada, Portugalia, Romania, Scotia, 
Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria. Fiecare ţară are o participare prin 
structuri artistice şi instituţii guvernamentale.  
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3. CULTURE ACTION EUROPE – FORUMUL EUROPEAN PENTRU ARTE ŞI 
PATRIMONIU 
 
Este o organizaţie care acţionează la nivel european şi reprezintă interesele a mii de artişti 
şi organizaţii culturale. 
UNITER este membră a acestei asociaţii care este deschisă oricărei organizaţii culturale 
(de nivel local, regional, naţional sau European) ce doreşte să afle ce se întâmplă pe plan 
european în cultură şi să fie implicat în proiecte europene. Culture Action Europe aduce 
laolaltă membrii din toate domeniile artelor: teatru, dans, muzică, arte vizuale, 
management cultural, activităţi socio-culturale, training cultural, difuzare informaţii 
culturale. Culture Action Europe există pentru a întări rolul artei şi culturii în dezvoltarea 
susţinută a Europei. Activităţile derulate de CAE sunt de informare, dezbateri, schimburi şi 
consultanţă în domeniul artelor şi patrimoniului. Cel mai mare forum cultural interdisciplinar 
european, CAE (creat în 1993) este o platformă de discuţii şi de observare a politicilor 
culturale continentale. Obiectivul său principal este instaurarea unui dialog continuu între 
sectorul cultural şi decidenţii politici europeni. 
 
 
4. IETM – REŢEAUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ARTELE DE SPECTACOL 
CONTEMPORANE 
 
Este o reţea culturală care stimulează calitatea, dezvoltarea şi contextele artelor de 
spectacol contemporane într-un mediu global, prin iniţierea şi facilitarea comunicării şi a 
lucrului în reţea a profesioniştilor din lumea culturală, a schimbului dinamic de informaţii şi 
transfer de know-how.  
UNITER participă, prin reprezentanţii săi, la întâlnirile reţelei, acestea fiind o oportunitate 
de promovare a artei teatrale din ţară. 

 
 

IV. PROIECTE CULTURALE SUSŢINUTE DIN FONDUL DE TIMBRU TEATRAL 
 
UNITER susţine financiar din fondurile speciale ale timbrului teatral conform Legii 35/1994 
activităţi culturale deosebit de importante pentru teatrul românesc, precum susţinerea unor 
proiecte culturale de interes naţional, participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în 
ţară şi străinătate, promovarea unor acţiuni cu participare românească de peste hotare, 
susţinerea şi protejarea artei teatrale, completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii 
tinerilor creatori, sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari, 
sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creatori, sprijinirea 
înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare, cinstirea şi 
perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, 
susţinerea financiară a spectacolelor, susținerea financiară a premiilor acordate creatorilor 
și interpreților. 
Toate activităţile finanţate din aceste fonduri cu destinaţie specială sunt aprobate de 
membrii senatului UNITER.  
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V. ALTE ACTIVITĂŢI SPRIJINITE DE UNITER 
 

ORGANIZAREA DE CONFERINŢE DE PRESĂ SAU ALTE EVENIMENTE ALE 
INSTITUŢIILOR TEATRALE DIN ŢARĂ 

 
La solicitare, UNITER preia şi asigură promovarea evenimentelor teatrale / festivaluri prin 
organizarea conferinţelor de presă şi asigurarea promovării acestora la nivel naţional. 
Dincolo de contribuţia financiară propriu zisă, asigurată prin fondurile din timbru teatral, 
UNITER funcţionează şi ca antenă / bază de date pentru diseminarea de informaţii, 
promovarea evenimentelor teatrale naţionale şi internaţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
Vicepreşedinte executiv,  
Aurelia Corbeanu 
                                                                                             

 


