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Ion Caramitru, legendă a teatrului balcanic, a plecat dintre noi 

Ion Caramitru (79 de ani) – o legendă a teatrului balcanic și cel care a fost primul Ministru al Culturii 
după căderea lui Ceaușescu – a murit în seara zilei de 5 septembrie 2021 la București, după o scurtă 
perioadă de suferință. Prin activitatea sa profesională extrem de bogată de actor și regizor de teatru, 
prin numeroasele roluri jucate în filme, el va rămâne un reper important în procesul de recunoaștere și 
de intergrare a fenomenului cultural balcanic în curentul și tradiția europeană.  

Ion Caramitru este cel care a inițiat, împreună cu Blagoj Stefanovski – fost Ministru al Culturii din 
Macedonia – și cu Branislav Micunovic-Zaga – fost Ministru al Culturii din Muntenegru -, înființarea 
NETA (New European Theatre Association), o rețea culturală care reunea instituții teatrale din spațiul 
central și est-european, cu precădere din cel balcanic.   

După războaiele sângeroase din Iugoslavia, 67 de teatre profesioniste, provenite atât din țările care s-au 
constituit după destrămarea acesteia, dar și din celelalte țări balcanice, s-au reunit, împlinind un vis: 
"Balcanii reprezintă inima Europei". 

Ion Caramitru a lăsat o amintire puternică în Macedonia, prin creațiile sale regizorale la Teatrul Național 
din Bitolia și prin reprezentațiile artistice de la Festivalul de Vară din Ohrid. El a prezidat simpozionul 
"Hamlet în istoria Europei și a Balcanilor", eveniment care a reunit, în Skopje, toți marii actori din Balcani 
care au interpretat rolul lui Hamlet. La finalul simpozionului, lui Ion Caramitru i-a fost decernat titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universității Internaționale Europa Prima.  

În cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Prespa din vara anului 2016, a fost distins cu premiul 
"Actorul Europei", pentru întreaga sa activitate artistică din domeniul teatrului. Câteva luni mai târziu, a 
primit și premiul "Actorul SEE" pentru întreaga sa filmografie, în cadrul Festivalului de Film Sud-Est 
European de la Paris și Berlin. 

Ion Caramitru a manifestat o încredere profundă în spiritul creator al artiștilor din Balcani și în forța pe 
care aceștia o reprezintă pentru întreaga Europă. Acest crez al său a prins contur în toamna anului 2017, 
când pe 29 octombrie a fost semnată, la Teatrul Național din București – al cărui director a fost pentru o 
lungă perioadă de timp -, Proclamația de Înființare a ABE (Academia Balkanica Europeana - 
http://www.ab-europeana.org). 

Academia reunește 30 de artiști remarcabili proveniți din zece țări balcanice, care au inițiat o serie de 
proiecte prin care afirmă și promovează cultura Balcanilor în diferite centre europene. Cel mai important 
proiect îl reprezintă revista "Podul" ("The Bridge" - https://bridge-magazine.net) – un webmagazin 
pentru dialogul intercultural în Balcani. 
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ABE (Academia Balkanica Europeana) – Istoric 

Unele dintre cele mai reprezentative personalități culturale care provin din țările sud-est europene au 
crezut în forța regeneratoare și în capacitatea unică de exprimare a artei care își are rădăcinile în spațiul 
balcanic. Într-o perioadă în care resursele de creație par din ce în ce mai sărace, în care valorile sunt 
amestecate, identitatea culturală balcanică continuă să aibă o seva puternică, sănătoasă care găsește 
mijloace de exprimare specifice sieși, diferite de cele prea mult uzitate.  

Ion Caramitru, aromân cu rădăcini în fosta Macedonie și în actuala Albanie, Jordan Plevnes, macedonean 
de origine, sunt cei doi piloni importanți a ceea ce avea să devină proiectul ABE.   

Prima întâlnire a Comitetului Fondator al Academiei Balkanica Europeana a avut loc în februarie 2017 la 
Skopje, Macedonia, în cadrul Simpozionului "Hamlet în istoria Europei și a Balcanilor" și a fost prezidat 
de Jean Patrick Connerade – profesor la Royal College of London și Președinte al Academiei Europene de 
Științe, Arte și Litere din Paris.  

Au fost propuși șă devină membrii ai acestei Academii peste 35 de personalități artistice din 10 țări 
(România, Grecia, Bulgaria, Turcia, Serbia, Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Kosovo). 

Motto-ul care a stat la baza înființării acestei organizații este "Balcanii sunt inima Europei". 

Proclamația de înființare a ABE (Academia Balkanica Europeana) a fost semnată la București, pe data 
de 29 octombrie 2017, la Sala Media a Teatrului Național din București, în cadrul Festivalului Național 
de Teatru. Ion Caramitru a fost ales Președinte al Academiei. 

Membrii prezenți, care au semnat Proclamația de înființare, au fost: Ion Caramitru, Ana Blandiana, 
Răzvan Voncu, Jordan Plevnes, Bashkin Shehu, Gradimir Gojer, Jean Patrick Connerade, Hristo Boicev, 
Nedim Gursel.  (atasam fotografie) 

Din punct de vedere jurdic, Academia Balkanica Europeana a fost înființată în anul 2019 la Skopje, 
Macedonia. Până în prezent, principalul său proiect îl reprezintă revista on-line "Podul" ("The Bridge"), 
care reunește articole scrise de diferiți oameni de cultură din țările balcanice. Coordonatorul revistei 
este scriitorul de origine albaneză Bashkin Shehu, care locuiește la Barcelona, în Spania. Scopul acestei 
reviste este acela de a crea punți de legătură între creatorii, scriitorii din țările balcanice și cei din restul 
Europei și de a afirma identitatea artistică specifică a acestui spațiu cultural cu totul aparte. 

 

(Traducere și prezentare Amalia Dumitrescu) 


