Cifrele unui mandat (01.01.2017-30.09.2021)
Număr total de premiere: 90, din care premiere absolute: 29 , premiere naționale: 28
Număr total de reprezentații la sediu (inclusiv spectacole invitate): 1.160
Număr total spectatori la sediu (inclusiv spectacole invitate): 182.075
Număr total de deplasări și participări la festivaluri: 106
Număr apariții media: 2.141
Valoarea veniturilor proprii: 5.167.756 RON

Conducerea Teatrului Național Târgu-Mureș
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PREAMBUL
„Bernardo: Cine-i?
Francisco: Nu, tu răspunde-mi! Stai și te dezvălui.
Bernado: Trăiască regele, Teatrul!“
William Shakespeare: Tragedia lui Hamlet
traducere: Vladimir Streinu
„Teatrul național este perceput ca o expresie artistică, un standard al unui fenomen cultural
dintr-o țară.” Marian Popescu

La finalul acestui mandat câştigat în urmă cu cinci ani aş putea concluziona în primul
rând că, de fapt, am îndeplinit două mandate: în istorie va intra noţiunea „înainte de pandemie
vs după pandemie“. Cum spuneau bunicii noştri: „înainte de război“ şi „după război“. Cum au
spus părinţii noştri: „înainte de Revoluţie“ şi „după Revoluţie“.
În acest mandat am consolidat rezultatele foarte bune pe care le-am obţinut în primul
mandat, adăugând o idee nouă – Dialog, Deschidere, Dinamism, eDucație prin care am
subliniat funcţia de educaţie prin intermediul teatrului. Această funcţie didactică s-a accentuat
mai ales în perioada pandemiei, perioadă pe care noi o vom trata ca pe un impuls pozitiv
pentru că, într-adevăr, ne-a deschis drumuri noi, ne-a dezvoltat creativitatea şi ne-a
impulsionat să descoperim o nouă formă de funcţionare.
Am încercat în permanenţă să găsim rostul unui Teatru Naţional în secolul XXI, iar
principalele noastre obiective au fost păstrarea valorilor culturale existente şi crearea unora
noi, valorificând situaţia dată, a interculturalităţii, a vizibilităţii locale, regionale, naţionale şi
internaţionale, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, regândirea unităţii a ceea ce înseamnă
cultură autohtonă şi cultură europeană prin educaţie, spectacole dedicate tineretului,
spectacole organizate pentru prima oară în oraşul nostru în săli de clasă, pe modelul teatrului
german, şi creşterea interacțiunii cu voluntarii. Nu în ultimul rând, un pas important l-a
reprezentat adaptarea la condiţiile impuse de pandemie, realizând astfel experienţa unică de
a identifica peste 10 spaţii neconvenţionale în aer liber, în diferite puncte ale oraşului, cu
scopul susţinerii de reprezentaţii teatrale.
Dacă e să dau și niște cifre, acestea însumează: 90 de premiere, 30% în premieră
națională, peste 100 de debuturi actoricești și regizorale.
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PARTEA I:
A) EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA:
A.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
Oraşul Târgu-Mureş, având împreună cu zona metropolitană o populaţie de
aproximativ 140.000 de locuitori, are o structură instituţional-culturală complexă, beneficiind
de existenţa Filarmonicii de Stat Târgu-Mureş, a Teatrului pentru Copii şi Tineret Ariel, a
Ansamblului Artistic Mureşul şi a mai multor teatre independente și particulare, precum şi de
o Universitate de Artă. La fel ca în trecutul recent, principalele noastre relaţii de colaborare au
fost cu instituţiile mai sus menţionate. În acest sens, am inițiat în fiecare an o serie de
colaborări fructuoase cu acestea. Totodată, am construit o colaborare benefică cu Primăria
orașului. Am obținut și fonduri bănești și spații de joacă, gratuite, în aer liber pe timpul
pandemiei. Am avut colaborări strânse cu asociații culturale precum: Asociația pentru Teatru
Liviu Rebreanu și Asociația Studium-Prospero.
Pe plan naţional, activitatea noastră de colaborare a fost legată de asociaţiile de profil
precum UNITER, ICR, Uniunea Scriitorilor şi festivalurile de teatru reprezentative.
Pe plan internaţional, în această perioadă, cea mai strânsă legătură am avut-o cu Teatrul
Naţional „Mihai Eminescu“ din Chişinău.
A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
PUNCTE TARI
- Potențialul intercultural al Municipiului
Târgu Mureș
- Pregătirea profesională a personalului
tehnic și administrativ
- Talentul, experiența și competențele
actorilor
- Existența subvenției
- Interesul profesioniștilor din lumea teatrală
- Brandul creat: „Teatrul Național TârguMureș”
- Sprijinul și încrederea societății civile

PUNCTE SLABE
- Lipsa reabilitării și calitatea slabă a
reabilitării clădirii din perioada 2005-2011
- Tehnică de scenă învechită
- Rezistență la nou
- Complexitatea procesului de programare a
spectacolelor
- Inegalitate în activitatea actorilor
- Lipsa alocării fondului de investiții

4

OPORTUNITĂȚI
- Descoperirea și abordarea unor noi
categorii de public, mai ales din mediul
online
- Potențialul clădirii Teatrului
- Colaborarea inter-instituțională și în cadrul
comunității locale
- Extinderea mecenatului și a sponsorizării
- Relație mai strânsă cu finanțatorul
- Extinderea publicului studențesc
- Crearea unor noi cerințe și nevoi teatrale
- Implicarea instituției în viața teatrală
internațională
- Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

AMENINȚĂRI
- Pandemia și legislația restrictivă
- Starea deplorabilă a clădirii și a aparaturii
- Lista Updatării legislației instituțiilor de
spectacole la cerințele prezentului
- Contractele de muncă individuale cu
termen nedeterminat
- Tendința pieței teatrale spre divertisment

A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acestei
Pe parcursul ultimilor ani, piața presei clasice s-a transformat (depreciat) considerabil.
La Târgu Mureş au rămas trei publicaţii tipărite şi a crescut piaţa online. În acord cu noile
direcţii şi prezenţa noastră s-a orientat cu predilecţie pe mediul online. Acest lucru a majorat
şi preţurile apariţiilor, fiind nevoiţi oferim spre publicare fotografii profesioniste şi texte
redactate laborios fiindcă presa contemporană ne obligă să ne prezentăm în detaliu
activitatea. Prezenţa s-a mutat în mediul online – principalul canal de utilizare fiind
smartphoneurile – unde, în prezent, concurenţa e mult mai mare decât a fost în trecut în presa
scrisă tradițională. Din cercetările noastre, în raport cu publicul nostru ţintă, concurenţa cea
mai mare o reprezintă platformele de streaming precum Netflix şi HBO Go: un abonament
lunar la Netflix costă aproximativ 50 lei, ceea ce oferă accesul la un catalog de filme uriaș, în
timp ce preţul mediu al unui bilet la un spectacol de teatru este de 25 lei. Din acest punct de
vedere, un spectacol transmis în regim live streaming în perioada pandemiei la acest preț nu
a putut concura cu oferta platformelor de streaming.
Platformele de social media au fost folosite intens, cu aportul majorității actorilor, care sau mobilizat la distribuirea continuă a mesajelor și conținuturilor online ale Teatrului. Astfel
am ajuns la peste 30 de mii de utilizatori pe Facebook, dar am folosit cu succes şi platformele
YouTube şi Instagram. Trebuie, însă, precizat că nici o variantă de social media nu înlocuieşte
activitatea reală, la scenă, a instituţiei. Situl instituției este, de asemenea, un portal foarte
accesat.
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A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
În această perioadă, până la declanşarea pandemiei, numărul spectatorilor şi numărul
beneficiarilor a crescut de la o zi la alta. În tot acest timp, am purtat foarte multe discuţii cu
publicul proaspăt câștigat și am inițiat dezbateri despre necesităţile spectatorilor şi
posibilităţile instituţiei noastre. În urma zecilor de întâlniri am putut identifica cu acuratețe
aşteptările spectatorilor teatrului nostru. Din lipsă de fonduri, nu am putut efectua sondaje
performante, dar am consultat în permanență rezultatele Institutului Național de Statistică
referitoare la consumul cultural şi rezultatele Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare
Culturală.
A.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Activitatea noastră principală, de a produce spectacole, a vizat mai multe categorii de
vârstă şi sociale. Ţinta principală a fost spectatorul între 20-50 de ani cu un nivel de cultură
peste medie și cu o situație materială satisfăcătoare. De asemenea, ne-am axat și pe atragerea
publicului cu pregătire medie și a celui în vârstă, fără a face compromisuri de ordin calitativ în
activitatea noastră. Am avut mereu ca punct de reper modelul cultural scandinav în care arta
e la etajul 2, publicul la parter şi instituţia, de la etajul 1, este intermediarul între artă şi public.
În activitatea noastră un rol central l-a avut atragerea tinerilor spre teatru. În oraș
funcționează și Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel, care se adresează acestui segment de
vârstă, prin urmare am accentuat activitatea cu tinerii pe două planuri: am oferit o modalitate
de sprijin în aprofundarea înțelegerii materiei studiate la Limba şi literatura română, precum
și Limba şi literatura maghiară, respectiv am realizat spectacole la clasă prin care am abordat
problemele psihologice specifice vârstei: bullying, relaţii de prietenie şi amoroase etc.
Menţionăm că, în perioada lockdownului, partenerul nostru principal a fost Inspectoratul
Şcolar Judeţean Mureş, cu girul căruia am produs câteva sute de videoclipuri de tip material
didactic la literatură pentru elevii claselor 1-12. Menţionez că aceste materiale au fost
realizate de către actorii noștri din resurse proprii precum: telefoane, laptopuri, abonamente
de internet și materiale de studiu. În viitor va trebui găsită o soluţie de a facilita această
activitate care a adus beneficii extraordinare, materialele ajungând nu doar pe întreg teritoriul
ţării, ci şi în diaspora, în locurile unde trăiesc români.
A.6. Profilul beneficiarului actual
La momentul întocmirii acestui raport, în Târgu-Mureş rata infectării a ajuns la 6/1000
locuitori. Lucrăm cu un ochi pe statistici, ceea ce creşte permanent tensiunea în cadrul
instituţiei, iar aceste evoluţii ale pandemiei nu sunt străine nici de viitorul nostru public.
Beneficiarul actual trebuie convins în primul rând că sănătatea sa este protejată la teatru.
Totodată, trebuie să aplicăm normele impuse de autorități, norme care se schimbă de la o zi
la alta. În al doilea rând, alegerea programului nostru trebuie să țină cont de climatul mental
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generat de pandemie și să oferim publicului programe mai optimiste și mai senine decât în
mod obişnuit, cu accent pe partea de divertisment, fără a face, însă, rabat la calitate.
Update: acum, când fac ultimele corectări al raportului procentul de infectare a depășit
rata de 7/1000 de locuitori. Menționez, că ar fi fost benefică crearea unui grup de lucru între
Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății pentru a clarifica interpretarea legilor care privesc
pandemia.
B) EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA
ACESTEIA:
B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi
la strategia culturală a autorităţii
Prin întreaga noastră activitate, am urmărit să conferim un „brand” acestui Teatru
Național, unic prin profilul său intercultural. Deschiderea către interculturalitate a
reprezentat o linie strategică importantă a managementului, pe care am accentuat-o și mai
mult în ultimii cinci ani.
Punerea în practică a planului elaborat în decursul mandatelor precedente a dus la
rezultate deosebite și în ultimii cinci ani: teatrul poate ajunge la diferitele categorii de public
atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Folosirea supratitrărilor în maghiară la
spectacolele româneşti şi a celor în română la spectacolele maghiare, încurajarea colaborării
dintre cele două trupe prin evaluarea mai avantajoasă a artiştilor care colaborează cu cealaltă
trupă, punerea în scenă a pieselor românești la compania maghiară și a pieselor maghiare la
compania română, consolidarea legăturilor cu cele două facultăți de teatru, în limbile română
și maghiară, ale Universității de Arte Târgu-Mureș, precum și invitarea creatorilor de marcă
din străinătate a contribuit la diversificarea ofertei artistice a teatrului, în aceeași măsură, și la
împrospătarea, dezvoltarea și îmbogățirea aptitudinilor, tehnicilor și cunoștințelor
profesionale ale artiștilor angajați. Pilonul de bază al activității artistice a Teatrului este însuși
spectatorul, de aceea una dintre cele mai importante preocupări ale noastre a fost implicarea
spectatorilor în procesul creator în cele mai diversificate și originale moduri. Din acest motiv,
una dintre cele mai importante preocupări ale perioadei 2017-2021 a reprezentat-o tendința
de educare, de sensibilizire către arte a tuturor generațiilor, de la cei mai mici până la cei mai
în vârstă. Am dublat astfel oferta de spectacole a Teatrului, iar relația dintre Teatru și spectator
a devenit mai directă și mai strânsă prin deschiderea prin eDucație. Comunicăm mai bine cu
spectatorii, avem o imagine mai bună, atragem un număr mult mai mare de spectatori.
Cu scopul de a lărgi vizibilitatea profesională pe plan național și internațional a
Teatrului, am organizat microstagiunea intitulată SHOWKEYS 2018. Prin prezentarea unui șir
de spectacole semnificative unor invitați specialiști din România, Ungaria, Polonia, Lituania,
Italia etc. am contribuit la adâncirea unor relații instituționale precum și crearea unor noi
posibilități de dialog. În cadrul acestui eveniment și publicul târgumureșean a avut
oportunitatea de a urmări sau reviziona producțiile teatrale care marchează prezentul
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teatrului târgumureșean. Cu ocazia acestui eveniment am organizat dezbateri despre
spectacolele prezentate, contribuind la formarea unui dialog direct între creatori, public și
specialiști din Europa.
Cea de-a doua linie importantă a strategiei noastre a fost crearea de modele
sustenabile centrate pe individ, pe dezvoltarea umană, prin atragerea tinerilor creatori,
dezvoltând programe de genul Prima șansă/Teatru de risc, dar și încurajarea lor prin
programul Dramaturgia realului. Am lucrat și în afara programului minimal, aplicând în fiecare
an pentru obținerea de fonduri suplimentare și realizarea unor proiecte care ni s-au părut
valoroase (aplicațiile au fost depuse la: Administrația Fondului Cultural Național, Primăria
Târgu-Mureș, Consiliul Județean Mureș, Fundația Communitas Cluj-Napoca, în Ungaria la:
Fundația Bethlen Gábor, Fondul Cultural Național, Ministerul Resurselor Umane; respectiv
sumele și resursele obținute de la sponsori etc.). De asemenea, colaborarea cu teatrul
independent, coproducțiile, stimularea creativității tinerilor – acestea au fost obiective pe care
le-am urmărit în toată această perioadă. În acest context, Teatrul a sprijinit prin găzduirea
acestora în spațiile sale rezervate experimentelor realizarea mai multor producții create de
artiști independenți tineri (Spectacolul A lélek meztelen lazasága, III.Richárd/Richard al III-lea)
sau de voluntarii teatrului (@tizenhét/Șaptesprezece) sau, la fel, putem aminti și colaborările
cu Universitatea de Arte, sau cu teatre independente din oraș (Liselotte és a május/Liselotte
și luna mai, Nem történt semmi/Nu s-a întâmplat nimic, Tündöklő Jeromos).
Colaborarea cu studenții și absolvenții noi de la diferitele specializări (actorie,
coregrafie, scenografie, regie, teatrologie) ai Universității de Arte a devenit una permanentă,
aceștia având un aport deosebit în realizarea spectacolelor Teatrului Național Târgu-Mureș. În
ultimii cinci Ani aproape 20 de premiere s-au născut cu colaborarea acestor tineri, în această
perioada aproape 100 de studenți și elevi participând la realizarea spectacolelor teatrului, unii
dintre elevi alegând ulterior să-și urmeze studii superioare din domeniul artelor spectacolului.
În acest fel, colaborarea cu noile generații nu este numai o Cale de reînnoire permanentă
pentru teatru, dar este și o pregătire către o carieră artistică a tinerilor talentați.
Tot cu intenția sprijinirii noii generații de creatori, în anul 2018 am lansat un concurs
internațional adresat regizorilor sub 35 de ani la care au participat 47 de regizori din întreaga
lume, din 17 țări. Dincolo de crearea unor noi relații, lansarea concursului ne-a oferit și o
vizibilitate în plus pe plan internațional. Din acest proiect s-a născut spectacolul intitulat Și caii
se împușcă, nu-i așa? Cu ocazia Zilei Poeziei Maghiare, în aprilie 2021 Trupa Tompa Miklós în
colaborare cu revista literară Látó a lansat un nou concurs adresat tinerilor, de această dată
axat pe creația poetică. Concursul adresat liceenilor a avut ca prim scop cunoașterea și
promovarea cu ajutorul actorilor trupei a celor mai talentați poeți din generația mai tânără.
Dintr-o selecție făcută din cele 80 de poezii scrise de 40 de liceeni talentați au fost realizate
videouri care au fost prezentate pe canalul YouTube și pe pagina Facebook a Teatrului, iar cele
mai bune creații literare au fost publicate și în revista Látó. Pentru promovarea acestui proiect
a fost creată și o pagină Facebook proprie: https://www.facebook.com/irdmegmagad
Am continuat să atragem artiști consacrați ai scenei românești, maghiare și
internaționale, în producții și evenimente de anvergură națională și internațională. Au montat
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și au desfășurat ateliere în această perioadă Norbert Rakowski, Przemyslav Pilarski, Heike
Vollmer, Radu Afrim, Theodor Cristian Popescu, Ascher Tamás, Zsótér Sándor, Mohácsi János,
Bodolay Géza, Kiss Csaba, Fehér Balázs Benő, Vidovszky György, Albu István, Székely Csaba ș.a.
Am tradus, prin intermediul programelor Teatrului texte noi, am reașezat și rediscutat estetic
valori ale patrimoniului dramaturgiei și spectacologiei universale.
Am deschis numeroase platforme de dialog în completarea actului artistic. Am dorit să
cunoaștem cât mai multe păreri și să primim cât mai mulți critici de specialitate la spectacolele
noastre. Am fost invitați la multe festivaluri din țară și din străinătate. Participările la
festivaluri, spectacolele importante, proiectele artistice de anvergură, proiectele
internaționale – acestea trezesc interesul publicului și legitimează prezența noastră în
comunitate. Am semnat un acord de parteneriat cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” din
Chișinău, prin colaborări permanente cu Institutul Cultural Român.
Anul 2018 a fost un an marcant cu un eveniment foarte important: Centenarul Marii
Uniri. Ideea de bază a constat în definirea / redefinirea noțiunii de Teatru Național. Ce
înseamnă să faci artă? Ce drum ne-a condus până aici? Unde ne este locul pe plan național,
european? Și cum să construim și să punem baza viitorului?...
În data de 15 decembrie 2018 am organizat Clubul Directorilor de teatre din România.
Scopul acestei întâlniri a fost acela de a aduce la Târgu-Mureș directorii de teatre (fie ele
naționale sau nu), pentru a discuta despre menirea instituțiilor de teatru din România și să
identifice noi posibilități de colaborare în viitor.
În iulie 2021 conducerea Teatrului Național Târgu-Mureș a inițiat o altă conferință, de
această dată cu participarea directorilor teatrelor maghiare din România și care a avut ca
tematici de bază cele mai importante probleme practice ale managementului instituțiilor de
spectacole cum ar fi finanțarea producțiilor teatrale, realizarea lor tehnică, necesitatea unor
fonduri aplicabile pentru acest obiectiv, precum și regândirea și eficientizarea metodologiei
de evaluare a angajaților sau posibilitățile și practicile de Home working în Teatru. Alături de
acestea s-au discutat și probleme specifice teatrului minoritar cum ar fi supratitrarea
spectacolelor pentru publicul român.
În toată această perioadă, Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a desfăşurat activitatea în
ideea unei reclădiri instituţionale şi a recâştigării încrederii publicului într-o instituţie-simbol a
comunităţii târgumureşene.
În ceea ce privește activitatea profesională a Companiei Tompa Miklós, începând de
anul 2020 putem diferenția două etape: 1 ianuarie 2017 - 10 martie 2020, perioada dinaintea
restricțiilor impuse din cauza pandemiei Covid-19, iar din 11 martie 2020 o perioadă care și
din perspectiva activității profesionale diferă în totalitate de tot ceea ce s-a întâmplat în
instituțiile de spectacole în ultimele decenii. În perioada dintre 2017 și martie 2020 am urmărit
punctual obiectivele formulate în proiectul de management pentru această perioadă.
Începând cu martie 2020 politicile și strategiile culturale au fost profund marcate de
situația nemaivăzută creată de pandemia mondială și măsurile luate pentru prevenirea
răspândirii acestuia. În urma declarării stării de urgență, apoi introducerea stării de alertă,
precum și a măsurilor de interdicție impuse și distanțare socială am trecut la muncă la
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domiciliu, încercând să păstrăm legătura cu publicul prin accentuarea prezenței online a
Teatrului și prin realizarea unor proiecte specifice publicate pe paginile Facebook și YouTube
a Teatrului. În acest sens, această perioadă a fost marcată și de regândirea relației teatruspectator și de implementarea urgentă a unor noi strategii de funcționare și comunicare prin
exploatarea cât mai bună a tehnicilor digitale și a posibilităților oferite de platformele online.
B. 2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Baza acțiunilor Teatrului Național Târgu-Mureș este crearea spectacolelor și vânzarea
acestora. În afara realizării spectacolelor, în fiecare an Teatrul organizează numeroase
evenimente (unele dintre ele se desfășoară și în afara clădirii teatrului). TNTGM are o vastă
activitate care implică voluntarii celor două Companii, programe educative, sociale și
caritabile. Cu evenimentele 100% Reloaded, Ziua Internațională a Voluntariatului, Noaptea
Muzeelor, Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare, Ziua Dramei Maghiare, Zilele orașului,
Ziua copiilor, Vâltoarea mureșeană, Awake, Ziua Mondială a Teatrului, Mureș Half-Maraton,
Colectarea alimentelor pentru nevoiași „Să împărtășim bucuria sărbătorilor” (program social
pentru copiii nevoiași și vârstnici), Ziua Pământului la Cetate și pe malul Mureșului – ne-am
apropiat de publicul care nu este obișnuit să meargă la teatru, am intrat în contact cu
comunități restrânse, am lărgit segmentul de public care până acum nu era curios de
activitățile teatrale, am arătat că oamenii din teatru sunt printre ei și participă la evenimente
sociale care nu au neapărat legătură cu teatrul.
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B. 3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
La nivel artistic, principalele direcții de acțiune au fost:
- Realizarea de spectacole în cadrul programului minimal
- Realizarea de proiecte în colaborare și în afara programului minimal
- Realizarea de evenimente recurente și festivaluri
- Realizarea de evenimente punctuale (diseminarea tradiției prin valorificarea arhivei
teatrului cu ajutorul expozițiilor și aniversărilor, instalațiilor artistice etc.)
- Diseminarea activității noastre la nivel național și internațional prin realizarea de
parteneriate la nivel național și internațional, precum și participarea la festivaluri de
profil
Compania Liviu Rebreanu
În decursul perioadei de management, la Compania Liviu Rebreanu au avut loc 34 de
premiere din care 12 premiere absolute, 7 premiere naționale și 1 premieră națională în limba
română, respectiv 19 spectacole lectură. De asemenea, un număr de 12 spectacole au fost
reluate în programul Companiei și au avut loc 14 spectacole invitate cu vânzare din propriul
sistem.
Anul

Sala
Mare

Sala
Mică

2017
2018
2019
2020
2021

2
5
4
1
2
14

4
5
4
2
15

Sala Parking Online

1
1

3
3

Spații
exterioare
1
1

To Spectacole
ta lectură
l
7
4
10
8
4
3
5
12
34
19

Pe parcursul perioadei de raportare Compania Liviu Rebreanu a întreprins o serie de turnee
și deplasări la festivaluri cu spectacolele din repertoriul curent.
Deplasări și prezențe în festivaluri 2017-2021
În perioada raportată, Compania Liviu Rebreanu a întreprins un număr de 45 turnee și
deplasări dintre care 33 de prezențe fizice în festivaluri și 5 prezențe online.
Premii, nominalizări
Gala Premiilor UNITER 2019 - Richard Balint - Premiul pentru Cel mai bun actor în rol
secundar pentru rolul Mr. Lockhart din spectacolul Navigatorul de Conor McPherson, regia
Cristian Juncu.
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Gala Premiilor UNITER 2021 – Spectacolul Villa Dolorosa – Nominalizare pentru cel mai bun
spectacol, text de Rebekka Kricheldorf, regia: Theodor-Cristian Popescu
Premii acordate de către Teatrul Național Târgu-Mureș
Premiul Bioeel pentru Cel mai bun actor/Cea mai bună actriță
Devenit deja o tradiție, Premiul Bioeel pentru cel mai bun actor/Cea mai bună actriță
al anului este se acordă anual și constă într-un trofeu, o diplomă, un cec în valoare de 1000
euro oferit de Bioeel și o sticlă de vin oferit de renumita cramă Balla Géza. Câștigătorul este
decis de către cei doi directori artistici.
● Premiul pentru cel mai bun actor al anului 2017 – actorul Dan Rădulescu (CLR),
actrița B. Fülöp Erzsébet (CTM)
● Premiul pentru cel mai bun actor al anului 2018 – actorul Richard Balint (CLR),
actrița László Csaba (CTM)
● Premiul pentru cel mai bun actor al anului 2019 – actorul Theo Marton (CRL),
actorul Varga Balázs (CTM)
● Premiul pentru cel mai bun actor al anului 2020 – actrița Georgiana Ghergu (CRL),
actorul Meszesi Oszkár (CTM)
● Premiul pentru cel mai bun actor al anului 2021 – urmează a fi decernat în anul
2022
Premiul „Aplauze” se acordă actorului, respectiv actriței cu cele mai multe spectacole
și repetiții din stagiunea precedentă:
2017 - Premiul „Aplauze”: actrița Raisa Ané, actorul Csaba Ciugulitu
2018 - Premiul „Aplauze”: actrița Laura Mihalache, actorul Cristian Iorga
2019 - Premiul „Aplauze”: actrița Georgiana Ghergu, actorul Cristian Iorga
2020 - Premiul „Aplauze”: actrița Ale Țifrea și actorul Ștefan Mura
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției
Pe parcursul perioadei de raportare ambele Companii ale Naționalului mureșean au făcut o
serie de turnee și deplasări cu spectacolele din repertoriul curent.
Deplasări 2017-2021
Nr. Locație

Spectacol

Data

Nr. spect. Compania

Compania Liviu Rebreanu
2017
1

Debrecen, Teatrul din
Debrecen

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

29.3.2017 120

Liviu
Rebreanu

2

Toplița, Casa de Cultură

Sa zicem DA!

7.4.2017

Liviu
Rebreanu

12

100

3

Arad, Teatrul Ioan Slavici

4

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

9.5.2017

150

Liviu
Rebreanu

București, Teatrul Odeon, Double Bind
Gala Hate Award

15.5.2017 130

Liviu
Rebreanu

5

București, Teatrul de
comedie

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

1.6.2017

200

Liviu
Rebreanu

6

Oravița

Limba Maternă –
Mameloschn

9.10.2017 200

Liviu
Rebreanu

7

Alba Iulia

O scrisoare
pierdută. Prea
multă vorbărie

13.10.201 300
7

Liviu
Rebreanu

8

Miercurea Ciuc

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

3.11.2017 300

Liviu
Rebreanu

9

Tîrgul Secuiesc

Double Bind

19.11.201 130
7

Liviu
Rebreanu

2018
10

Miercurea Ciuc, Teatrul
Municipal

O scrisoare
2.3.2018
pierdută. Prea
multă vorbărie după
I.L. Caragiale, regia:
Gavril Cadariu

320

Liviu
Rebreanu

11

Toplița, Casa de Cultură

O scrisoare
11.4.2018 266
pierdută. Prea
multă vorbărie după
I.L. Caragiale, regia:
Gavril Cadariu

Liviu
Rebreanu

12

Reghin, Casa de Cultură
Eugen Nicoară

O scrisoare
15.5.2018 300
pierdută. Prea
multă vorbărie,
după I.L. Caragiale,
regia: Gavril Cadariu

Liviu
Rebreanu

13

13

Blaj

Ivanov de A.P.
Cehov, regia:
Claudiu Goga

10.11.201 260
8

Liviu
Rebreanu

14

Alba Iulia

Miss Liberty –
5.12.2018 180
Ultimul Madrigal la
New York Mircea M.
Ionescu, regia:
Elemér Kincses

Liviu
Rebreanu

2019
15

Oradea, Teatrul Regina
Maria

Dinte pentru dinte
11.4.2019 340
după Zeul
carnagiului de
Yasmina Reza, regia:
Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

16

Toplița, Casa de Cultură

Take, Ianke și Cadâr 12.11.201 300
de Victor Ion Popa, 9
regia: Nicu Mihoc

Liviu
Rebreanu

17

Reghin, Casa de Cultură

Take, Ianke și Cadâr 27.11.201 250
de Victor Ion Popa, 9
regia: Nicu Mihoc

Liviu
Rebreanu

2020
18

Constanța, Parcul
Arheologic

Take, Ianke și Cadâr 29-30 iulie
de Victor Ion Popa, 2020 (2
regia: Nicu Mihoc
reprezent
ații)

Liviu
Rebreanu

19

Timișoara

Constantin de
Alexandru Popa,
regia Tudor Lucanu

30.09.202
0

Liviu
Rebreanu

20

SfântuGheorghe/Constanța

Săraci (online)

22.10.202
0

Liviu
Rebreanu

21

Brăila

Steaua fără nume
(online)

12.11.202
0

Liviu
Rebreanu

14

2021
22

New York – RCI Digital
Stage ICR New York

Tatăl meu, preotul
(online)

19.05.202
1

Liviu
Rebreanu

23

New York – RCI Digital
Stage ICR New York

Kasimir și Karoline
(online)

14.07.202
1

Liviu
Rebreanu

24

Chișinău – Teatrul
Național Mihai Eminescu

Take, Ianke și Cadâr 19.09.202
1

Liviu
Rebreanu

25

Iași, Teatrul Luceafărul

Hoții

Liviu
Rebreanu

3.10.2021

Compania Tompa Miklós
2017
26

Târgu Secuiesc

Stresszfaktor_15

27

Teatrul Thália–
Olbrin Joachim
Budapesta – Határon Túli csodálatos utazása
Hétfők

13.3.2017 520

Tompa
Miklós

28

Sovata

Stresszfaktor_15

12.5.2017 490

Tompa
Miklós

29

Brașov

Stresszfaktor_15

19.5.2017 350

Tompa
Miklós

30

Cluj

Sirály

21.5.2017 101

Tompa
Miklós

31

Cluj

A nyugalom

22.5.2017 180

Tompa
Miklós

32

Budapesta

Rendezés

13.6.2017 80

Tompa
Miklós

33

Pilsen

A nyugalom

15.9.2017 160

Tompa
Miklós

34

Satu Mare

Nézd, ki van itt!

22.9.2017 300

Tompa
Miklós

35

Odorheiu Secuiesc

Sirály

20.10.201 120
7

Tompa
Miklós

15

7.1.2017

75

Tompa
Miklós

36

București

Retromadár
blokknak csapódik
és forró aszfaltra
zuhan

22.10.201 746
7

Tompa
Miklós

37

Gheorgheni

Karamazovok

25.11.201 80
7

Tompa
Miklós

2018
38

Târnăveni

Pozsgai Zsolt:
25.3.2018 31
Liselotte şi luna mai,
regizor: Harsányi
Zsolt

Tompa
Miklós

39

Braşov

Pozsgai Zsolt:
26.3.2018 318
Liselotte şi luna mai,
regizor: Harsányi
Zsolt

Tompa
Miklós

40

Teatrul Thália,
Budapesta, Ungaria

Henrik Ibsen: Hedda 20.4.2018 137
Gabler, regizor:
Keresztes Attila

Tompa
Miklós

41

Reghin

Pozsgai Zsolt:
7.9.2018
Liselotte şi luna mai,
regizor: Harsányi
Zsolt

413

Tompa
Miklós

42

Gheorgheni

Henrik Ibsen: Hedda 28.9.2018 130
Gabler, regizor:
Keresztes Attila

Tompa
Miklós

43

Odorheiu Secuiesc

Henrik Ibsen: Hedda 17.10.201 128
Gabler, regizor:
8
Keresztes Attila

Tompa
Miklós

44

Odorheiu Secuiesc

Fjodor Mihajlovics
18.10.201 110
Dosztojevszkij 8
Richard Crane: Fraţii
Karamazov, regizor:
Albu István

Tompa
Miklós

45

Bucureşti, Institutul
Balassi

Bartis Attila: Regie, 25.10.201 52
regizor: Bartis Attila 8

Tompa
Miklós

16

46

Braşov

Radu Afrim: Pasărea 26.10.201 458
retro se loveşte de 8
bloc şi cade pe
asfaltul fierbinte,
regizor: Radu Afrim

Tompa
Miklós

2019
47

Teatrul Național
Budapesta

Hedda Gabler

28.1.2019 140

Tompa
Miklós

48

Reghin

Kő, papír, olló

1.4.2019

26

Tompa
Miklós

49

Miercurea Nirajului

Kő, papír, olló

5.4.2019

50

Tompa
Miklós

50

Szeged, Ungaria

Az ördög próbája
(Castingul Dracului)

8.4.2019

101

Tompa
Miklós

51

Târgu Secuiesc

A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")

12.5.2019 250

Tompa
Miklós

52

Târgu Secuiesc

A láthatatlan
hóhér… „és már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")

13.5.2019 245

Tompa
Miklós

53

Odorheiu Secuiesc

Nézd, ki van itt! (Ia 10.6.2019 105
uite cine s-a întors!)

Tompa
Miklós

54

Odorheiu Secuiesc

Nézd, ki van itt! (Ia 11.6.2019 104
uite cine s-a întors!)

Tompa
Miklós

55

Reghin

A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")

Tompa
Miklós

17

6.9.2019

340

56

Brașov

A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")

24.9.2019 345

Tompa
Miklós

57

Gheorgheni

A patkányok
(Șobolanii)

12.10.201 150
9

Tompa
Miklós

58

Sfântu Gheorghe

Raszkolnyikov

3.12.2019 107

Tompa
Miklós

59

Sfântu Gheorghe

Karamazovok

4.12.2019 103

Tompa
Miklós

2020
60

ICR New York – RCI Digital Részegek/Beție
Stage

Online

Tompa
Miklós

61

Brașov

Tündérország/Țara
Zânelor

4.08.2020

Tompa
Miklós

62

Kisvárda, Ungaria,

A nép ellensége /Un 23.08.202
dușman al
0
poporului

Tompa
Miklós

63

Oradea

A nép ellensége /Un 23.09.202
dușman al
0
poporului

Tompa
Miklós

2021
64

Gyula, Ungaria

A nép ellensége /Un 7.08.2021
dușman al
poporului

Tompa
Miklós

65

Chișinău

Nora

Tompa
Miklós

20.09.202
1
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, etc. (În țară, la nivel
național/internațional, în UE, după caz, în alte state):
Pe parcursul perioadei de raportare ambele Companii ale Naționalului mureșean au
participat la o serie de festivaluri din țară și din străinătate cu spectacolele din repertoriul
curent.
Deplasări festivaluri 2017-2021
Nr. Locație

Spectacol

Data

Nr. Spect. Compania

Compania Liviu Rebreanu
2017
1

București Festivalul de
tineret Relief, București

Love is...

18.5.2017 150

Liviu
Rebreanu

2

Constanța, Festivalul de
Teatru în aer liber

Vivaldi și
Anotimpurile

25.6.2017 285

Liviu
Rebreanu

3

Odorhei, Festivalul DraMA

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

19.9.2017 150

Liviu
Rebreanu

4

Chișinău

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

27.9.2017 100

Liviu
Rebreanu

5

Chișinău

O scrisoare
pierdută. Prea
multă vorbărie

28.9.2017 300

Liviu
Rebreanu

6

București, Festivalul
Național de Teatru

Bulgakov 17 (2
reprezentații)

26.10.201 600
7

Liviu
Rebreanu

2018
7

Arad, Festivalul de Teatru
Nou

Tatăl meu, preotul 17.5.2018 300
de Gabriel Sandu,
regia: Leta
Popescu

Liviu
Rebreanu

8

Baia Mare, Festivalul
Atelier

Capu’ de bizon de
David Mamet,
regia: Theodor
Cristian Popescu

Liviu
Rebreanu

19

6.6.2018

180

9

Sibiu, Festivalul
Internațional de Teatru
Sibiu

Spectacol lectură:
Teroare de
Ferdinand von
Schirach, regia:
Bobi Pricop

10.6.2018

Liviu
Rebreanu

10

Gyula, Ungaria, Festivalul
Gyulai Var Szinhaz

Double Bind de
Kincses Reka și
Alina Nelega

31.7.2018

Liviu
Rebreanu

11

Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale

Tatăl meu, preotul 24.9.2018 75
de Gabriel Sandu,
regia: Leta
Popescu

Liviu
Rebreanu

12

Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale

Steaua fără nume 25.9.2018 365
de Mihail
Sebastian, regia:
Erwin Șimșensohn

Liviu
Rebreanu

13

Oradea, Festivalul
Internațional de Teatru
Scurt

Capu’ de bizon de
David Mamet,
regia: Theodor
Cristian Popescu

29.9.2018 80

Liviu
Rebreanu

14

Oradea, Festivalul
Internațional de Teatru
Scurt

Teroare de
Ferdinand von
Schirach, regia:
Bobi Pricop

30.9.2018 420

Liviu
Rebreanu

15

Satu Mare, Festivalul
Tranzsit

Offline,
dramaturgia de
scenă: Daniel
Oltean, regia:
Laurențiu Blaga

5.10.2018 60

Liviu
Rebreanu

16

Vaslui, Festivalul Național
al Umorului

Dinte pentru dinte 7.10.2018 350
după Zeul
carnagiului de
Yasmina Reza,
regia: Cristi Juncu

20

Liviu
Rebreanu

17

Galați, Gala Națională a
Comediei

Dinte pentru dinte 20.10.201 360
Dinte pentru dinte 8
după Zeul
carnagiului de
Yasmina Reza,
regia: Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

18

Chișinău

Miss Liberty –
Ultimul Madrigal
la New York de
Mircea M.
Ionescu, regia:
Elemér Kincses

23.11.201 150
8

Liviu
Rebreanu

19

Chișinău

Miss Liberty –
Ultimul Madrigal
la New York
Mircea M.
Ionescu, regia:
Elemér Kincses

24.11.201 350
8

Liviu
Rebreanu

20

Cluj Napoca, Festivalul
Teatrelor Naționale

Tatăl meu, preotul 3.12.2018 90
de Gabriel Sandu,
regia: Leta
Popescu

Liviu
Rebreanu

2019
21

Arad, Festivalul de Teatru
Nou

Navigatorul de
10.5.2019 194
Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

22

Oradea, Festivalul
Internațional de Teatru

Navigatorul de
3.6.2019
Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

545

Liviu
Rebreanu

23

Constanța, Festivalul
Miturile Cetății

Navigatorul de
27.6.2019 325
Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

24

Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale

Navigatorul de
22.9.2019 285
Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

21

25

Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale

D’ale carnavalului
de I.L. Caragiale,
regia: Adrian
Iclenzan

23.9.2019 254

Liviu
Rebreanu

26

București, Festivalul
Național de Teatru

Navigatorul de
24.10.201 509
Conor McPherson, 9
regia: Cristi Juncu

Liviu
Rebreanu

Compania Tompa Miklós
2017
27

DESZKA Fesztivál –
Debrecen

Rendezés

29.3.2017 58

Tompa
Miklós

28

Budapesta – MITEM

A nyugalom

27.4.2017 150

Tompa
Miklós

29

Budapesta – MITEM

A nyugalom

28.4.2017 150

Tompa
Miklós

30

Pécs – POSZT

Retromadár
11.6.2017 452
blokknak csapódik
és forró aszfaltra
zuhan

Tompa
Miklós

31

Novi Sad (2-6.10.2017)

Sirály

2.10.2017 150

Tompa
Miklós

32

Pécs (6-7.11.2017)

Rendezés

6.11.2017 399

Tompa
Miklós

2018
33

Festivalul POSZT, Pécs,
Ungaria

Henrik Ibsen:
Hedda Gabler,
regizor: Keresztes
Attila

8.6.2018

219

Tompa
Miklós

34

Festivalul Teatrelor
Maghiare, Kisvárda,
Ungaria

Henrik Ibsen:
Hedda Gabler,
regizor: Keresztes
Attila

21.6.2018 134

Tompa
Miklós

22

35

Chişinău, Republica
Moldova

Radu Afrim:
Pasărea retro se
loveşte de bloc şi
cade pe asfaltul
fierbinte, regizor:
Radu Afrim

24.9.2018 342

Tompa
Miklós

36

Bucureşti, FNT

Ivan Viripajev:
Beţie, regizor:
Radu Afrim

23.10.201 119
8

Tompa
Miklós

37

Bucureşti, FNT

Ivan Viripajev:
Beţie, regizor:
Radu Afrim

24.10.201 116
8

Tompa
Miklós

2019
38

Chișinău, Moldova

Karamazovok
(Karamazovii)

19.9.2019 450

Tompa
Miklós

39

Chișinău, Moldova

Részegek (Beție)

20.9.2019 437

Tompa
Miklós

40

FNT, București

A lovakat lelövik, 22.9.2019 246
ugye? (Și caii se
împușcă nu-i așa?)

Tompa
Miklós

41

Novi Sad, Serbia

Részegek (Beție)

Tompa
Miklós

23.11.201 429
9

C) ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ŞI/SAU
DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA FUNCŢIONARE, DUPĂ CAZ:
C. 1. Măsuri de organizare internă
Între anii 2017 și 2021 s-au efectuat modificări care sunt necesare pentru actualizarea
sistemului la cerințele actuale: au fost aduse modificări la Regulamentul de organizare și
funcționare, Organigrama, a fost actualizat Regulamentul intern ori de câte ori au apărut noi
modificări legislative, a fost întocmit și înregistrat la ITM Mureș, Contractul Colectiv de Muncă
la nivel de unitate etc.
Toate modificările au servit la dezvoltarea și avansarea instituțională și profesională a
Teatrului, respectiv ai angajaților.

23

Așa cum reiese și din statul de funcții, în cadrul instituției nu există pompieri angajați, iar în
cursul anului 2019 un număr de 23 angajați au început un curs de pregătire (finalizat în anul
2020) profesională în baza Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență.
Odată cu începerea stării de urgentă/alertă, pe platforma Zoom s-a creat un grup de
comunicare online între șefii de compartimente, membrii consiliului administrativ,
responsabilul SSM prin care sunt transmise toate informațiile tuturor angajaților.
C. 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Actualizarea continuă a tuturor procedurilor care reprezintă pașii ce trebuie urmați în
realizarea sarcinilor în conformitate cu legislația actuală, implementarea tuturor standardelor
de control managerial intern prevăzute de O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/ managerial, al entităților publice.
Relațiile ierarhice, relațiile între compartimente, relațiile între angajați mereu sunt și vor fi
într-un proces de formare.
C. 3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
Managerul este sprijinit în procesul de luare a deciziilor de Consiliul Administrativ, care
are un rol deliberativ.
● pe parcursul anului 2017 au avut loc 7 întruniri ale Consiliului Administrativ în
care au fost dezbătute și analizate problemele instituției.
● pe parcursul anului 2018, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional TârguMureş s-a întrunit în cadrul a 5 şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi
problemele curente ale instituţiei și pentru care au fost întocmite procese
verbale; au fost organizate 3 ședințe ale Consiliului Artistic.
● pe parcursul anului 2019, Consiliul Administrativ s-a întrunit în 6 şedinţe
ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei, pentru
care au fost întocmite procese verbale.
● în cursul anului 2020, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş
s-a întrunit în 10 şedinţe ordinare
● pe parcursul anului 2021, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional TârguMureş s-a întrunit în 7 şedinţe ordinare
În perioada asta au fost x ședințe C. Adm. , minim y pe ani resp. C. Art...
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C. 4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare)
- în anul 2018 au participat un număr de 7 persoane din cadrul instituției la cursuri de
formare profesională
- în anul 2019, 23 angajați au început un curs de pregătire profesională (finalizat în anul 2020),
în baza Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență.
În cadrul Teatrului Național Târgu-Mureș evaluarea profesională se face pe baza
criteriilor stabilite prin Regulamentul cadru privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii,
desfășurându-se în bune condiţii
Teatrul Național Târgu-Mureș are aprobate un număr de 184 de posturi în Statul de
Funcții, din care un număr de 19 posturi sunt pentru funcții de conducere.
Sunt încheiate 55 de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată și 129 de
contracte individuale de muncă pe perioadă determinată în baza Ordonanței nr. 21/2007
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității
de impresariat artistic, art.13 alin.3.
C. 5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor
În ceea ce privește măsurile luate pentru gestionarea patrimoniului instituției precum
îmbunătățirea și refuncționalizarea spațiilor, în primul rând s-a reușit întabularea clădirii din
P-ța Teatrului, o problemă care persista de ani de zile.
În vederea eficientizării procesului de repetiții a fost amenajat un spațiu în sala de
muzică, extrem de necesară în construcția artistică a spectacolelor.
Pentru eficientizarea comunicării la scenă și cabinele actorilor a fost schimbat și
montat un nou sistem sonorizare specific comunicării pentru regia tehnică, cu ajutorul unor
fonduri externe.

25

În perioada stării de urgență, angajații din cadrul Serviciilor Tehnice și Administrativ au
fost implicați în această perioadă în activități de curățenie, igienizare, reparație și service
aparatură tehnică, transport elemente de recuzită și decor.
Astfel, în ceea ce privește compartimentul mașiniști, aceștia au fost implicați în
activități de ordonare și inventariere a elementelor de decor existente în depozitele din
cadrul Teatrului Național Târgu-Mureş.

Cele două scene (cea de la Sala Mare și cea de la Sala Mică) au fost vopsite, ele fiind
într-un grad mare de uzură ca urmare a numărului mare de spectacole și repetiții din ultimii
ani.

În ceea ce îi privește pe recuziteri, aceștia au făcut ordine și au iventariat
elementele de recuzită și mobilier existente în incinta Teatrului Național Târgu-Mureș.
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Cabinierele și frizerițele au efectuat activități de curățenie în cabinele actorilor, în
spațiile amenajate pentru costumele din spectacolele existente în repertoriu.

De asemenea, acestea au realizat conservarea, repararea și pregătirea costumelor în
vederea păstrării acestora în condiții optime pe perioada întreruperii activității de
spectacole.
În cadrul compartimentului lumini–sunet, au fost realizate mai multe activități de
service aparatură, întreținere instalații şi realizare circuite noi.
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Electricienii de scenă au curățat și reparat aparatele de iluminat scenă, au restabilit
comenzile pentru circuitele electrice, au efectuat cablaje și noi circuite în vederea ușurării
activității în momentul reluării activității de spectacol.
Au fost schimbate circuite din podeaua Sălii Mari.

În ceea ce privește activitatea sonorizatorilor, aceasta a fost îndreptată către
repararea elementelor de aparatură defecte, schimbarea unor elemente de cablaj,
schimbarea sistemului de comunicare internă destinat activității la scenă, schimbarea
prizelor, cablaj etc.
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În ceea ce privește măsurile luate pentru gestionarea patrimoniului instituției,
îmbunătățirile şi refuncţionalizarea spațiilor putem prezenta următoarele aspecte:
1. În decursul anului 2020 a fost finalizat cursul de servant pompier pentru 21 persoane
din cadrul instituției;
2. Tot în anul 2020 a avut loc finalizarea cursului de șef serviciu privat pentru situații de
urgență de către 2 persoane angajate în cadrul instituției noastre;
3. În acest sens, a avut loc dotarea cu echipament de protecție a personalului din
serviciul privat pentru situații de urgență precum și dotarea cu echipament de
protecția a personalului din atelierele de producție;
4. În anii 2020- 2021 s-a efectuat igienizarea (zugrăvirea) completă a atelierului de
tâmplărie;

5. Totodată, a fost efectuată igenizarea și amenajarea garderobei pentru lăcătuși;
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A fost efectuată revizia cortinelor de incendiu, la cazane VTU–CNCIR conf. prescripție
tehnică PT C10 2010 și C7 2010, la ascensorul de persoane (VTU–CNCIR prescripție tehnică R2
-2010), revizie la stingătoare și hidranți.
De asemenea, a fost efectuată verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de
pământ și întocmirea buletinelor de verificare conform legislației în vigoare.
A fost efectuată reparația cazanului numărul 2 din centrala termică, fiind înlocuit și
vasul de expansiune a boilerului de apă caldă menajeră.
Un alt element important în gestionarea patrimoniului instituției l-a constituit
întreținerea parcului auto prin revizii tehnice, lucrări de întreținere a autovehiculelor
existente în cadrul acestui parc.
După ce în decursul anului 2020 a fost finalizat cursul de servant pompier pentru 21
persoane din cadrul instituției, instituția noastră a primit aviz de înființare a serviciului privat
pentru situații de urgență.
În încercarea de a veni în ajutorul actului artistic, de a pune în scenă spectacole de
teatru în care actorii devin interpreții profesioniști, au fost depuse proiecte pentru înființarea
unei săli de media.
Au fost făcute demersuri pentru înființarea unui punct sanitar destinat persoanelor
cu handicap locomotor, conform legilor privind accesul persoanelor cu dezabilități locomotor
în instituții publice, iar cu ajutorul Ministerulul Culturii acest proiect este în curs de realizare.

Având în vedere evoluția pandemică și reformele efectuate la nivelul desfășurării
activităților culturale, fiind necesară trecerea pe platforme online pentru a susține cultura,
arta spectacolului, am devenit conștienți de deficiențele infrastructurii a ceea ce privește
internetul. Astfel, s-au făcut demersuri pentru obținerea de fonduri externe pentru realizarea
infrastructurii și pentru achiziția de microporturi din generația 4G.
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Pe parcursul anilor s-au depus cereri privind
reabilitarea clădirii Teatrului Național Tîrgu Mureș
inclusiv dotarea acesteia cu tehnică de scenă, atât la
Ministerul Culturii, cât și includerea în Programul
Național de Construcții de Interes Public sau Social
subprogramul Alte Obictive de Interes Public sau Social în
Domeniul Construcțiilor.
După o perioadă destul lungă, în urma
demersurilor întreprinse în anul 2020 s-a reușit
întabularea clădirii administrative Teatrul Național Târgu
Mureș.

Un alt sector de interes pentru noi a fost cel de producție, existent în cadrul instituției
noastre. În acest sens, am efectuat următoarea analiză SWOT.

PUNCTE TARI
- Fexibilitate ridicată în ceea ce privește execuția
decorurilor, costumelor și a elementelor de
recuzită necesare noilor spectacole
- Remedierea rapidă a elementelor de decor,
recuzită, costume deteriorate accidental în
timpul reprezentațiilor
- Lipsa unor cheltuieli aferente eventualului
transport al elementelor de decor, recuzită,
costume ce ar fi realizate în afara instituțiilor
- Flexibilitate și timp redus de intervenție în ceea
ce privește modificările și adaptările decorurilor
și costumelor
- Realizarea rapidă a elementelor de recuzită
conform cerințelor artistice
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PUNCTE SLABE
- Posibilitatea apariției unor timpi morți
(„gol de producție”), în funcție de
calendarul de premiere al instituției
- Existența unor tehnologii și aparaturi
depășite și învechite
- Atât în atelierul de tâmplărie cât și în cel
de lăcătușerie utilajele au peste 50 de ani
vechime, fiind nesigure în procesul
exploatării
- Mașinile de cusut din atelierul de croitorie
sunt vechi și uzate

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Este recomandabilă o retehnologizare a tuturor
- Din cauza vechimii aparaturii
atelierelor existente în procesul de producție
tehnologice existente în ateliere pot
- Apariția unor utilaje noi ar aduce de la sine o
apărea întârzieri în calendarul
profesionalizare a angajaților implicați în
producțiilor
procesul de producție
- Vechimea aparaturii tehnologice
- Școlarizarea și adaptarea la noile tehnologii a
aduce de la sine o inadecvare cu
personalului implicat în procesul de producție
noile tehnologii folosite tot mai mult
în producția teatrală
- Vechimea aparaturii scade nivelul
de siguranță al celor care sunt
încadrați
în
procesul
de
expoloatare/producție
C. 6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a
altor organisme de control în perioada raportată
În perioada raportată au avut loc controale de la:
● I.S.U. Târgu Mureș
● Inspectoratul Teritorial de Muncă
● A.J.P.S. Mureş
● Corpul de Control al Ministrului Culturii
● D.G.R.F.P. Brașov, A.S.F.P. Mureș – Inspecție fiscală parțială efectuată în temeiul Legii
nr.207/2015;
● Inspectoratul Teritorial de Muncă
O parte din deficienţele semnalate prin procesele verbale au fost remediate în termenele
menționate în procesele verbale încheiate, iar o parte au fost clarificate în instanță.
În urma controlului efectuat de către Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial
Târgu Mureș, prin Ordonanța din 19.06.2018, Dosar nr.245/P/2018 s-a dispus clasarea cauzei
privind infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, respectiv
disjungerea și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureș, a
cauzei având ca obiect infracțiunea de delapidare. În data de 12.10.2018 a fost emisă o
Ordonanță de clasare Dosar nr.3435/P/2018 prin care a fost clasată cauza având ca obiect
săvârșirea infracțiunii de delapidare, întrucât fapta nu există.
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D) EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI:
D. 1. Analiza datelor financiare
1.1. BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - ANUL 2021
DENUMIRE INDICATOR

TOTAL VENITURI (I+ II)
I. VENITURI PROPRII
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII
ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
Venituri din serbări şi spectacole
şcolare, manifestări culturale, artistice
şi sportive
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile
Donații și sponsorizări
II. SUBVENȚII DE LA ALTE
ADMINISTRAȚII
Subvenții pentru instituții publice
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
Salarii de bază
Indemnizaţii de delegare
Alocații pentru locuință
Indemnizații de hrană
Contribuții
Contribuția asiguratorie pentru
muncă
BUNURI ȘI SERVICII
Bunuri și servicii
Furnituri birou
Materiale pentru curățenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal și salubritate

Buget
aprobat
2021
18.777.000
732.000
426.000

Buget
realizat
T I-III 2021
14.945.153
334.153
273.064

Buget
estimat
T IV 2021
5.227.000
393.000
152.000

107,43%
99,34%
99,78%

426.000

273.064

152.000

99,78%

300.000
300.000
6.000

55.569
55.569
5.520

241.000
241.000
0

98,86%
98,86%
92,00%

6.000
18.045.000

5.520
14.611.000

0
4.834.000

92,00%
107,76%

18.045.000
18.777.000
16.080.000
15.740.000
14.587.000
15.000
522.000
616.000
340.000
340.000

14.611.000
14.772.358
13.122.896
12.846.946
11.929.920
13.398
421.033
482.595
275.950
275.950

4.834.000
5.399.389
4.357.000
4.264.000
3.979.000
1.500
100.500
183.000
93.000
93.000

107,76%
107,43%
108,71%
108,71%
109,06%
99,32%
99,91%
108,05%
108,51%
108,51%

2.469.000
1.105.000
5.000
3.000
380.000
30.000

1.508.710
576.846
1.684
548
121.902
18.435

956.000
524.800
3.000
2.000
258.000
11.500

99,83%
99,70%
93,68%
84,93%
99,97%
99,78%
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%

Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Transport
Poștă,
telecomunicații,radio,tv,internet
Materiale și prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pt.întreținere și
funcționare
Reparații curente
Medicamente și materiale sanitare
Materiale sanitare
Dezinfectanți
Bunuri de natura obiectelor de
inventar
Uniforme şi echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasări, detașări, transferări
Deplasări interne, detasări, transferări
Deplasări în străinatate
Cărți, publicații și materiale
documentare
Consultanță și expertiză
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
ALTE CHELTUIELI
Sume aferente persoanelor cu
handicap neîncadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL
Active nefinanciare
Reparații capitale aferente activelor
fixe

5.000
15.000
90.000
87.000

0
3.662
24.145
62.155

5.000
11.300
65.000
24.000

100,00%
99,75%
99,05%
99,03%

40.000

29.924

10.000

99,81%

450.000

314.391

135.000

99,86%

20.000
10.000
5.000
5.000
25.000

9.714
627
627
0
8.924

10.200
9.000
4.000
5.000
16.000

99,57%
96,27%
92,54%
100,00%
99,70%

10.000
15.000
14.000
7.000
7.000
4.000

0
8.924
7.305
2.887
4.418
0

10.000
6.000
6.500
4.000
2.500
4.000

100,00%
99,49%
98,61%
98,39%
98,83%
100,00%

30.000
1.261.000
98.000
1.163.000
193.000
193.000

22.500
882.794
72.900
809.894
140.752
140.752

7.500
378.000
25.000
353.000
52.000
52.000

100,00%
99,98%
99,90%
99,99%
99,87%
99,87%

35.000
35.000
35.000

0
0
0

34.389
34.389
34.389

98,25%
98,25%
98,25%
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1.2. BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI – PERIOADA 2017-2021

35

VENITURI

CHELTUIELI
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D. 2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor
de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:

Nr.
crt.

Indicatori de performanţă*

Perioada
evaluată

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari

433,81

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

460.424

3.

Număr de activităţi educaţionale

272

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

2.141

5.

Număr de beneficiari neplătitori

52.105

6.

Număr de beneficiari plătitori

157.960

7.

Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică

137/1.588/
2,01

8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

154

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

4.137.132

10.

Venituri proprii din alte activităţi

570.200

Subvenție
Venituri
Cheltuieli de
capital
Nr. beneficiari
Cheltuieli pe
beneficiar
(subvenție+
venituri cheltuieli de
capital)/nr. de
beneficiari, din
care:
din subvenție
din venituri
proprii

2017
15.111.950
1.336.577

2018
17.379.350
1.425.477

2019
19.183.000
1.345.660

0
55.070
298,68

94.372
66.088
283,11

0
59.762
343,51

0
18.652
1.098,86

0
10.493
1.424,30

274,41

261,54

320,99

1059,94

1392,45

24,27

21,57

22,52

38,92

31,85
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2020 T I-III 2021
19.770.000
14.611.000
725.889
334.153

Venituri din
activitatea de
bază
Venituri proprii
din alte
activități

Fonduri
nerambursabile

2017

2018

2019

2020 T I-III 2021

1.198.335

1.206.489

1.058.804

400.440

273.064

88.618
1.286.953

72.612
1.279.101

161.394
1.220.198

186.487
586.927

61.089
334.153

2017

2018

2019

49.624

146.376

125.462

2020 T I-III
2021
138.962

0

E) SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT:
E. 1. Viziune
Viziunea Teatrului Național Târgu-Mureș are la bază dialogul deschis dintre
comunitățile care alcătuiesc publicul acestuia, o activitatea interculturală, deschidere și
dinamism, și o strategie completă de atragere a resurselor creative locale, regionale și
naționale. Dreptul de cultură garantat prin Constituție și prevăzut de legislația română și cea
internațională responsabilizează managerul instituției. Astfel în perioada pandemiei de Covid19 TNTGM, la fel ca toate celelalte instituții de spectacole, a fost obligat să-și regândească și
redefinească strategia de funcționare, creație și relația sa cu publicul spectator, punându-se
un accent deosebit pe comunicarea online, nefiind totuși neglijate nici celelalte forme de
interacțiune, respectându-se cu strictețe toate măsurile de siguranță impuse de situație.
E. 2. Misiune
Misiunea TNTGM în actualul mandat a fost trecerea de la nivelul de „Teatru 3D”
(dialog, deschidere, dinamism) la un concept de „Teatru 4D”, fiind introdusă cel de-al patrulea
pilon, educația pe două paliere: 1. definirea și realizarea unui program dedicat tinerilor artiști
cu un accent deosebit pe interculturalitate și 2. prin realizarea de programe educaționale în și
pentru școli cu implicarea actorilor celor două companii.
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E. 3. Obiective (generale și specifice)
• continuarea asigurării unei oferte culturale diversificate cu un accent deosebit pe
interculturalitate;
• creșterea gradului de implicarea a tinerilor creatori;
• dezvoltarea de programe educaționale cu și în școli prin implicarea personalului artistic al
instituției;
• găsirea de noi canale și modalități de comunicare cu publicul în contextul pandemiei;
difuzarea online a spectacolelor; pregătirea de materiale didactice auxiliare; refacerea
completă a paginii de web a instituției; digitalizarea arhivei
• o mai bună activitate de monitoriza și control la nivelul fiecărui compartiment în scopul
eliminării riscurilor existente
• ridicarea standardului de performanță pentru fiecare compartiment în parte;
• îmbunătățirea comunicării între compartimentele instituției pentru asigurarea unei circulații
rapide și corecte a informațiilor;
• implementarea cu rigurozitate a prevederilor și măsurilor privind pentru prevenirea
răspândirii virusului Sars-Cov-2 în conformitate cu actele normative în vigoare
E. 4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Așa cum ne-am propus faţă de Ministerul Culturii, am îndeplinit viziunea, misiunea,
obiectivele generale, însă sunt câteva propuneri pe care nu am reușit să le îndeplinim din
cauza pandemiei, precum și a lipsei de fonduri.
Strategia formulată în proiectul de management 4D, adică Dialog, Deschidere,
Dinamism, și componenta de eDucație a rămas în continuare la baza activității noastre. Prin
această strategie am reușit să producem spectacole de o înaltă calitate și am reușit și o
creștere a vizibilității prin prezența Teatrului la diferite festivaluri și întâlniri de specialitate din
țară și străinătate.
Teatrul Național, fiind cea mai mare instituție culturală din municipiu, a garantat și în
continuare nivelul ridicat impus de acest statut, fiind în permanență în căutare de forme
contemporane, drumuri noi, estetici actuale, precum și texte dramatice sau dramatizări noi,
traduceri moderne, soluții inedite ce pot garanta și susține „nivelul național”.
În urma trecerii la activitatea online pentru o perioadă, apoi la o activitate parțial
online în urma măsurilor de prevenție a răspândirii pandemiei Covid-19, am avut prilejul de a
depăși limitele impuse de localizarea geografică a spectatorilor, fiind conștienți și de faptul că
inclusiv publicul nostru fidel are acces la oferta celor mai importante instituții de spectacole
din lume. Ne-am adaptat cu succes la această situație nouă și am reușit o creștere continuă
atât din punctul de vedere al creșterii calității spectacolelor, cât și al creșterii vizibilității
Teatrului și a numărului de spectatori virtuali, păstrând și prin activitatea online principiul
nostru de bază a celor 4D formulat în proiectul de management.
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Pornind de la ideea europeană contemporană Long Life Learning, în anii precedenți am
introdus diferite activități pentru educarea adulților. Am organizat mese rotunde și cursuri
despre teatru și am realizat proiecte de teatru educațional adresate tuturor generațiilor
menite să ajute în receptarea tendințelor și formelor contemporane.
Am acordat o importanță deosebită acestei componente și în condițiile date de
pandemie, am păstrat dialogul Direct cu publicul și în mediul online și am inițiat diferite
proiecte video pe platformele diferitelor rețele de socializare care au avut drept scop educarea
continuă a spectatorilor.
Compania Liviu Rebreanu
Prin programul abordat, am acoperit un spectru larg al opțiunilor spectatorilor, de la
spectacole de mare respirație, pentru un public divers (de ex. Cartea Junglei, D’ale
carnavalului; Take, Ianke și Cadâr), la programe dedicate formării unui public tânăr, cu un alt
orizont de așteptare (Supernove; Tatăl meu, preotul; Niște fete; Întoarcerea). Am încurajat și
susținut tinerii creatori, am colaborat cu sectorul independent, realizând chiar și co-producții
(Săraci, Detectorul de minciuni) sau aducând pe scenă spectacole având ca punct de plecare
examene de licență sau masterat-regie.
A fost continuată dezvoltarea programelor pentru tineret, crearea unui flux continuu
de ateliere (actorie, improvizație) și producerea de spectacole cu tineri și pentru tineri,
conduse de actori și colaboratori ai teatrului (Offline, Love is…)
Programele de voluntariat desfășurate au contribuit la integrarea în comunitate a
demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu spectatori și cu creatorii de
spectacole.
Înființarea grupurilor de voluntari din cadrul Teatrului Național Târgu-Mureș a avut loc
în anul 2012, când împreună cu voluntarii proprii am colaborat și cu Asociația Actus
Dramatikus. Numărul voluntarilor a crescut de la an la an, cu excepția stagiunii 2020-2021
(debutul pandemiei), când am avut un număr de 53 de voluntari activi.
Credem că unul dintre cele mai importante roluri pe care îl are un teatru în comunitate
constă în educarea publicului și, mai ales, a tinerilor. În acest scop, am organizat cursuri
gratuite de actorie, improvizație și mișcare scenică, dramaturgie și scenografie. Acestea se
desfășoară din martie 2012 în trei limbi – română, maghiară și engleză.
Pe termen lung, ne-am propus atragerea și educarea teatrală a elevilor cu vârste
cuprinse între 14-18 ani – pentru câștigarea unui public stabil, participant activ la proiectele
Teatrului. Un pas concret în acest sens reprezintă colaborarea zilnică cu voluntarii din liceele
târgumureșene, – pe lângă sarcinile de garderobier, plasator și supraveghetor în sală – se
implică direct în organizarea spectacolelor (inclusiv la nivelul atragerii spectatorilor de aceeași
vârstă). Pentru componenții acestui grup-țintă, Teatrul a avut în vedere organizarea cât mai
multor evenimente care îi aduc mai aproape de procesul de creare a unui spectacol (prezența
la repetiții, vizite în culise) pentru a le oferi posibilitatea contactului direct cu o formă de artă
prea puțin prezentă în educația școală.
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În prezent, alături de cele două grupe de voluntari, în cadrul Teatrului Național TârguMureș funcționează la ambele secții câte o trupă de tineret (Trupa Guga Junior la Compania
Liviu Rebreanu și Trupa MaNóSzok la Compania Tompa Miklós).
Un pas foarte important și benefic realizat în această perioadă este legătura pe care
am creat-o între grupurile de voluntari ai ambelor secții (voluntarii Guga Junior și voluntarii
MaNóSZok). Aceștia au participat la evenimente mixte organizate de Teatrul Național TârguMureș, precum și întâlniri colective unde au reușit să creeze o conexiune benefică activității
de voluntariat pentru Teatru. Voluntarii reprezintă un element extrem de important pentru
buna desfășurare a spectacolelor. Chiar dacă activitatea prestată de către ei nu pare a fi una
majoră, având în vedere vârsta și experiența lor de viață, buna organizare a evenimentelor și
spectacolelor ar fi greu de realizat fără ajutorul lor. Ei sunt cei care în primă fază se ocupă de
organizarea și amenajarea sălii de spectacol (numerotare scaune, rânduri, sectoare),
verificarea foaierului începând de la intrarea în Teatrul Național și până în momentul așezării
publicului pe locurile achiziționate.
Ei mențin o permanentă legătură cu regizorul tehnic, echipa de marketing și cu
coordonatorul de voluntari. Un alt factor important este imaginea pe care o prezintă în fața
publicului, precum și comunicarea cu publicul. Coordonatorii voluntarilor supraveghează în
permanență activitatea lor realizând întâlniri de informare cu regularitate. Întâlnirile au scop
educativ, ajutându-i și învățându-i să socializeze cât mai ușor cu publicul, să facă față cu brio
întrebărilor și nelămuririlor avute de spectatori. La cererea lor, ocazional sunt invitați actori cu
care reușesc să își dezvolte anumite calități, ex. dicția. Drept dovadă, legătura creată între
voluntari și actori a făcut ca voluntarii să își dorească și să fie implicați în foarte multe proiecte
artistice, precum Teatrul la tine în școală (un proiect care a avut mare succes în cadrul
liceenilor). Un alt proiect care este în desfășurare este Teatrul pentru tineri, la care participă
un număr mare de voluntari. Urmează să realizăm o întâlnire în următoarea perioadă cu
voluntarii Teatrului Național Târgu-Mureș și voluntarii Teatrului Szigligeti Oradea, având ca
scop împărtășirea experienței dobândite între voluntarii ambelor teatre.
În acești opt ani de voluntariat ne bucurăm că am reușit să îndrumăm un număr
important de voluntari spre artă: o parte dintre aceștia, în prezent sunt studenți sau au
absolvit Universitatea de Artă. Ne dorim ca pe viitor să îi apropiem și mai mult pe voluntarii
ambelor secții (maghiari și români), prin participarea lor la evenimentele comune atât în cadrul
Teatrului, cât și în afara acestuia.
E. 5. Strategie și plan de marketing
Munca de marketing e în schimbare. Cu dezvoltarea spațiului online, accentul s-a pus
pe auto-promovare. Mai ieftin, mai eficient. Formele clasice au trecut pe loc secundar.
Programul de popularizare a fost coordonat de Departamentul Marketing, dar la
desfășurarea prezentării instituției și-au adus aportul și actorii celor două Companii, intrând
în contact direct cu cei mai tineri spectatori. Vizitarea culiselor a fost foarte populară atât în
rândul participanților de toate vârstele la evenimentul Noaptea Muzeelor, cât și în rândul
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pensionarilor, cărora le-am organizat vizitări tematice, evocând vremurile și actorii de
odinioară. În cadrul acestor grupuri au participat la vizitarea culiselor peste 1.000 de adulți și
pensionari dornici de a învăța despre Teatru și posibili spectatori-în-devenire.
Avem parteneriate cu posturile de radio locale și televiziuni peste zece la număr,
suntem prezenți la toate centrele comerciale mari, respectiv la mulți operatori economici din
județ. Spoturile audio sunt producții proprii și sunt difuzate în mod gratuit la toate posturile
radio locale și regionale, respectiv în mediile de socializare online.
Comunicarea cu mass-media și reflectarea activității TNTGM în presa scrisă și audio-vizuală
Activitatea ambelor Companii ale Teatrului Național Târgu-Mureș se bucură de o
atenție deosebită din partea presei, a criticilor și a presei de specialitate. Activitate ce a fost
reflectată pe parcursul celor aprox. 5 ani în 2.141 de apariții media, din care 766 articole
generale (relatări, știri, interviuri, evenimente) și 1.375 articole despre spectacolele celor două
Companii.
Prezența în mediul virtual
Prezența noastră în cadrul principalelor reţele de socializare este cea mai importantă
din punct de vedere strategic, mai ales pe platforma Facebook, unde majoritatea beneficiarilor
au profil. Pe paginile de Facebook ale Teatrului se regăsesc apariţiile media, anunţuri, ştiri de
ultimă oră, premierele, reprezentaţiile şi programul lunii, dar şi albume foto, videoclipuri şi
trailere. Avem o prezență semnificativă, de asemenea, și pe platforma de Instagram a celor
două Companii, baza celor care ne urmăresc crescând de la zi la zi.
Instituția noastră colaborează cu doi fotografi profesioniști (câte unul pentru fiecare
secție), care sunt prezenţi la fiecare eveniment important, pentru a realiza fotografii de
calitate pe care le putem folosi ca atașament la comunicatele noastre de presă – acestea fiind
și ele foarte importante în comunicarea noastră –, sau ca ilustrații ale postărilor noastre pe
rețelele de socializare. Aceste poze se realizează în etapele perioadei de repetiții pentru un
nou spectacol (prima întâlnire cu regizorul, repetiții de lectură, repetiții de mișcare, repetiții
generale, poze de spectacol, poze de la premieră etc.), în cazul unor schimbări de distribuție,
la spectacolele invitate, la fiecare eveniment extra, ş.a.
Un alt pas în promovare este prelungirea contractului de colaborare cu firmele foarte
importante din Târgu-Mureș, și anume New Generation Studio și Transvizual S.R.L., care
prestează servicii video profesionale. Firmele sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie
pentru acest segment, oferind astfel materiale de înaltă calitate. Fiecare spectacol este filmat
și înregistrat pe DVD-uri pentru arhivare, de asemenea încărcat pe canalele YouTube ale
Teatrului, prin intermediul căruia facilităm înscrierea spectacolelor la festivaluri. Cu ajutorul
lor, am reușit să promovăm și evenimentele noastre conexe: „Ziua Pământului”, „Împodobirea
bradului de Crăciun”, „Ziua Culturii Naționale”, „Ziua Mondială a Teatrului” etc. Pentru fiecare
lună, se realizează materiale video, teasere, trailere care prezintă spectacolele care urmează
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a fi jucate pe scenele Teatrului. Acestea rulează pe monitoarele din foaierele Teatrului
Național înaintea intrării publicului în sala de spectacol.
Site-ul nostru este baza de date a instituției; o bază de date de încredere, în care se
regăsesc informații și cifre cu privire la activitatea noastră curentă, dar și cu privire la cele mai
importante evenimente din trecut. Platforma acestuia este în proces de reînnoire și
modernizare din punct de vedere IT și de design pentru a corespunde tuturor cerințelor din
ziua de azi.
Eficiența activității a fost controlată în primul rând prin gradul de acoperire a sălilor de
spectacole. Această cifră a crescut permanent, atingând un vârf de 78% până în luna martie
2020, când din cauza condițiilor sanitare am fost nevoiți să suspendăm toate reprezentațiile
cu public în sală. Din acest moment activitatea celor două Companii a fost mutată în mediul
online, iar eficiența acesteia este reflectată prin 215.089 de vizitatori în vârf de pandemie.
Date statistice ale paginilor de socializare ale Teatrului Național Târgu-Mureș
Tot prin intermediul aplicațiilor online am reușit sa ne cunoaștem foarte bine publicul
și să știm ce optimizări să efectuăm pentru a ne păstra publicul, dar și pentru a atrage noi
spectatori.
Urmărim periodic graficele online pentru a ne ridica la un nivel cât mai înalt și pentru
a ține pasul cu standardele din ce în ce mai ridicate ale pieței.
Facebook:
Compania Liviu Rebreanu
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Graficul reprezintă vârsta persoanelor care ne urmăresc online.
Albastru – femei
Verde – bărbați
Mov - alții
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Compania Tompa Miklós
În anul 2016 am avut 16.150 de aprecieri, la ora actuală avem 28.756 de urmăritori
pe paginile noastre Facebook. Acestea sunt rezultate organice, care s-au realizat fără
investiții economice publicitare.
PERIOADA (PANDEMICĂ) 9 martie 2020 - 6 octombrie 2021
Pagină de Facebook a Companiei Tompa Miklós, limba maghiară
Impact total – perioada 9 martie 2020 - 6 octombrie 2021:

Impact maxim postări – perioada 9 martie 2020 - 7 octombrie 2021: 77.273
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Minute de vizionare – perioada 9 martie 2020 - 7 octombrie 2021:

Grupuri de vârstă, sex și reședință utilizatori:

YouTube:
În Stagiunea 2020-2021 (interval în care s-a declanșat pandemia de coronavirus) am
avut parte de o creștere foarte importantă pe partea de Online, moment în care am
dezvoltat intens paginile noastre de YouTube și astfel am creat o legătură puternică între
aceste două pagini.
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În momentul de față nr. de abonați total sunt 4.086. Nr. de vizionări 256.536. Total
impresii: 2.3 milioane de utilizatori.

Pe paginile de socializare ale Teatrului Național Târgu-Mureș au avut loc o mulțime
de evenimente online în regim gratuit, dar care pe termen mai lung au atras urmăritori și
aprecieri ale paginilor noastre.
De exemplu, emisiunea live online „Din vorbă-n vorbă” (în fiecare sâmbătă, de la ora
20.00), eveniment care a avut loc în anul 2020, în perioada stării de urgență, în cadrul căreia
actorii realizau întâlniri cu publicul timp de o oră pe Facebook, urmate de sesiuni de Q&A.
”Din vorbă-n vorbă cu actorul Dan Rădulescu”
9.526 de vizualizări
45 distribuiri ale transmisiunii live
173 de interacțiuni cu publicul online
485 de reacții

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=256745025752320
Instagram:
La începutul anului 2017 am lansat două profiluri de Instagram – unul pentru Compania
Liviu Rebreanu și unul pentru Compania Tompa Miklós, la început cu 700 de urmăritori, unde
ne-am bazat mai ales pe distribuirea unor materiale vizuale, prin intermediul cărora am atras
prin intermediul cărora am atras până la anul 2021 3.583 de urmăritori.
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SITE:
www.teatrunational.ro
www.nemzetiszinhaz.ro
Pentru îmbunătățirea imaginii online a Teatrului, reactualizăm constant site-ul instituției. La
ora actuală, suntem pe locul 2, respectiv locul 4 în topul categoriei de Cinema/Teatru din
România conform site-ului www.trafic.ro.
E. 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

1.

DIALOG PESTE TIMP

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi diseminarea tehnicilor,
metodelor şi limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de Artă şi educarea
studenţilor prin dezvoltarea practică a măiestriei;

2.

DRAMATURGIA REALULUI

Scopul:
- producerea de spectacole de teatru contemporan, în
legătură directă cu realitatea;
- introducerea modelului de lucru cu dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi, contemporane,
provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte
noi din dramaturgia internațională și românească nouă

3.

RESTITUIRI

Acest program are ca scop redescoperirea textelor din
trecutul îndepărtat și trecutul apropiat, punându-le în
scenă într-un limbaj teatral contemporan.
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4.

PRIMA ȘANSĂ
(TEATRU DE RISC)

- co-producerea de spectacole în spații neconvenționale
și alternative;
- colaborarea cu Universitatea de Artă;
- atragerea unor noi categorii de public;
- formarea artiștilor tineri;
- testarea unor texte noi, unor estetici noi, unor noi
forme de teatru: teatru aplicat, teatru-forum, teatru
educațional

5.

TEATRUL PE PORTATIV

Marea provocare a teatrului din Târgu Mureș este
găsirea unei forme de teatru cu accent mult mai mare
pe teatrul muzical.

6.

CLUBUL DE DRAMATURGIE

- crearea unui public pentru spectacole-lectură;
- dialogul direct cu beneficiarii;
- testarea viabilității textelor noi, internaționale și
românești;
- colaborarea cu Universitatea de Artă;
- preluarea, de către programul DRAMATURGIA
REALULUI, a unor texte care și-au dovedit
funcționalitatea.

7.

SPECTACOLE PENTRU
TINERET

- atragerea la teatru a categoriei de vârstă cuprinsă
între 10-15 ani;
- prezentarea de spectacole pentru tineret, cu tehnici
vizuale mai puțin obișnuite;
- colaborarea cu Teatrul Ariel

8.

TEATRU ÎN PLUS

Acest program va uni acele evenimente teatrale sau
muzicale invitate care reprezintă o valoare teatrală care
merită să fie prezentate într-un Teatru Național.
Evenimentele sunt unice, implică personalul teatrului,
dar nu sunt spectacole jucate în serie.
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E. 7. Proiecte din cadrul programelor
Premiere și spectacole în repertoriul Teatrului Național Târgu-Mureș
Anii 2017-2021
Compania Liviu Rebreanu
Premiere:
Titlu, regizor
Premiere 2017
Marele spectacol încă nu a început, r. Sorin Misirianțu
Love is…, r. Roxana Marian
Supernove, r. Radu Alexandru Nica
Bulgakov 17, r. Bocsárdi László
Cartea Junglei, r. Oana Leahu
Gen.Eu (Europinions), r. Olga Macrinici, Andi Gherghe
Tatăl meu, preotul, r. Leta Popescu
Premiere 2018
Domnul Urmuz scrie pagini bizare, r. Gavriil Pinte
Capu` de bizon, r. Theodor-Cristian Popescu
Ivanov, r. Claudiu Goga
Offline, r. Laurențiu Blaga
Teroare, r. Bobi Pricop
Navigatorul, r. Cristi Juncu
Albina din capul meu, r. Theodor-Cristian Popescu
Campionatul de poezie românească
Miss Liberty la New York – ultimul madrigal, r. Kincses Elemér
Intenții rătăcite, r. Nicu Mihoc
Premiere 2019
Floor covering. Terminal, r. Sorin Militaru
Toate mi se întâmplă numai mie, r. Laura Moldovan
D`ale carnavalului, r. Adi Iclenzan
Gala camp10natului de improvizație
Detectorul de minciuni, r. Laura Moldovan
Take, Ianke și Cadâr, r. Nicu Mihoc
Săraci, r. Rareș Budileanu
Constantin, r. Tudor Lucanu
Premiere 2020
Ultima oră, r. Nicu Mihoc
Villa Dolorosa, r. Theodor-Cristian Popescu
50

Data
premierei
16.01.2017
14.02.2017
15.02.2017
04.05.2017
07.10.2017
13.11.2017
24.11.2017
09.02.2018
17.02.2018
04.04.2018
08.09.2018
15.09.2018
16.10.2018
30.10.2018
27.11.2018
08.12.2018
15.12.2018
31.01.2019
16.03.2019
27.03.2019
19.04.2019
09.06.2019
03.10.2019
16.10.2019
20.12.2019
05.03.2020
14.11.2020

absolută
absolută
absolută
națională
în lb. rom.
absolută
absolută
absolută

absolută
națională
națională
națională
absolută
absolută

națională
națională
absolută

națională

Niște fete, r. Laura Moldovan
Hoții, r. Cristi Juncu
Premiere 2021
Kasimir și Karoline, r. László Bocsárdi
Dostoievski Trip, r. Horațiu Mihaiu
Trei Titanici mici, r. Oana Hodade, Petro Ionescu, Alin Neguțoiu
Întoarcerea, r. Adi Iclenzan
Trădare, r. Bobi Pricop
Lucruri nespuse, r. Leta Popescu (în repetiții)
Niciodată (titlu de lucru), r. Gavril Cadariu (în pregătire)

27.11.2020
11.12.2020
14.02.2021
20.05.2021
10.06.2021
18.06.2021
09.09.2021
2021 – trim.
IV.
2022 – trim. I.

națională
absolută
absolută

absolută
absolută

Reluări:
Titlu, regizor
Femei în pragul unei crize de nervi, r. Răzvan Mazilu
:p – Patru piesuțe politice despre dușmani, r. Aba Sebestyén
Limba maternă. Mameloschn, r. Olga Macrinici
Soț de vânzare, r. Varga Csaba
Steaua fără nume, r. Erwin Șimșensohn
Dinte pentru dinte, r. Cristi Juncu
Școala nevestelor, r. Cristi Juncu
Portughezul, r. Kincses Elemér
Camera 701, r. Rareș Budileanu
Campionatul de improvizație, antrenori: V. Massaci, M. Sârbu
Cloaca, r. Theodor-Cristian Popescu
În trafic, r. Alina Nelega

Data
premierei
05.10.2016
04.11.2016
19.11.2016
17.12.2015
27.03.2015
30.09.2014
02.03.2013
24.05.2013
22.11.2013
06.01.2012
25.04.2012
19.06.2014

În cadrul evenimentului UN NUME
Titlul
Între noi e totul bine / proiecție
Nebunie tropicală / proiecție
2007: Macbeth / proiecție

Data
31.08.2019
29.08.2019
30.08.2019
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absolută
națională

Spectacole găzduite (cu vânzare din propriul sistem)
Titlul
Gringotronic
M.I.S.A.PĂRUT
Nuit Parisienne
Miracolul de la Cluj
Gadjo Dildo
Detașat
Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa
Libertate: cel mai scump cuvânt capitalist
Dorian
Născut în România
10th International Youth Jazz Competition
Scripcarul pe acoperiș
Cui i-e frică de Virginia Woolf?
Dosarele Siberiei (Chișinău)

Data
29.01.2017
15.06.2017
23.06.2017
05.10.2017
04.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
25.11.2017
27.11.2017
25.02.2018
13.05.2018
07.04.2019
25.02.2020
21.08.2021

În decursul perioadei de management loc la Compania Liviu Rebreanu au avut loc 36 de
premiere din care 14 premiere absolute, 7 premiere națională și 1 premieră națională în limba
română. De asemenea, un număr de 12 spectacole au fost reluate în programul Companiei și
au avut loc 14 spectacole invitate cu vânzare din propriul sistem.
Activitatea Companiei Liviu Rebreanu în perioada de pandemie
Din cauza restricțiilor impuse în decursul anului 2020 de pandemia COVID, prezența
în spațiul online și în presa scrisă a căpătat o importanță deosebită. Astfel, Teatrul Național
Târgu-Mureş a întreprins toate demersurile necesare pentru a-şi întări prezența în media,
pentru ca activitățile artistice din interiorul instituției să se integreze și în spațiul virtual, și să
devină constantă atâta timp cât circumstanțele o impun. Prin urmare, toate platformele
online ale instituției au devenit, pe lângă promovarea activității artistice, și un spațiu de
creație artistică propriu-zisă. Acest lucru a impus și regândirea și restructurarea paginii
noastre web.
Site-ul nostru este baza de date a instituției; o bază de date de încredere, în care se regăsesc
informații și cifre cu privire la activitatea noastră curentă, dar și cu privire la cele mai
importante evenimente din trecut. În cursul acestui an, folosind „timpul mort” generat de
pandemie, am reușit reforma totală a paginii web a Teatrului prin schimbarea hostingului, a
motorului și a designului, schimbare prin care am reușit reînnoirea și modernizarea din punct
de vedere vizual și IT, ajungând la un site contemporan ce corespunde celor mai moderne
cerințe. Conținutul acestuia este în proces de actualizare, urmând ca în final să ajungem
probabil la cea mai complexă pagină web a unei instituții de spectacole din țară. Conceptul și
52

realizarea acestui site a fost realizat prin colaborarea directă dintre departamentele artistice
și de marketing ale Teatrului cu ajutorul unei firme de specialitate.
Am încercat să ne raportăm la experienţa şi la reacţiile consumatorilor și să creăm o pagină de
web cât mai performantă, care informează, e agreabilă, dar totodată se poate folosi și ca
material pedagogic pentru cei care studiază Istoria teatrului.
Activitatea s-a desfășurat cu forțele proprii. În consecință nu putem oferi o analiză exactă, dar
datele prelucrate de la data lansării noii pagini web din 1 septembrie 2020 arată că traficul
paginii a beneficiat de o popularitate ridicată.
Din păcate, din cauza situației sanitare din anul 2020, nu am putut realiza o serie de
activități deja devenite tradiționale în cadrul Teatrului Național Târgu-Mureș, cum ar fi:
vizitarea culiselor de către participanți de toate vârstele, programul didactic Școala Altfel prin
care anual abordam sute de elevi din liceele și gimnaziile municipiului Târgu-Mureș, dar și din
alte localități din Județul Mureș și din afara acestuia.
Difuzarea online a spectacolelor din arhivă
Pe canalul YouTube al Companiei Liviu Rebreanu au fost încărcate 30 de spectacole din
arhiva Companiei. Am dorit prin acest lucru să oferim publicului nostru posibilitatea de a vedea
sau chiar revedea titluri reprezentative din repertoriul anilor trecuți. Acest proiect a beneficiat
de o promovare specifică, de două ori pe săptămână fiind programate promo-uri și materiale
promoționale cu scopul de a genera și stârni interesul spectatorilor pentru vizionarea acestor
spectacole. Numărul celor care au vizionat spectacolele a fost de 18.261 de persoane (în medie
608,70 persoane/spectacol) atât din țară, cât și din străinătate.
Materiale pregătite și filmate cu actorii Companiei Liviu Rebreanu
Actorii Companiei au pregătit, din resurse proprii, o serie de materiale filmate care au
fost distribuite pe pagina de Facebook a Companiei.
„Din vorbă-n vorbă” (în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00) – Pentru a dinamiza
activitatea online, precum și pentru a promova personalitățile actorilor Companiei, am inclus
în programul nostru săptămânal o transmisiune live pe pagina de Facebook a Teatrului
Național.
„Momentul de Teatru” – a conținut câte o prezentare filmată a unui actor sau actrițe
raportată la o temă săptămânală.
„Fabulatoria” – este un alt produs realizat de către actorii Companiei sub directa
îndrumare a lui Mihai Crăciun, prin intermediul acestor filmulețe urmărindu-se promovarea
unui segment mai puțin cunoscut de fabule existente în patrimoniul literar. Fiecare moment a
fost urmat de un dialog online cu beneficiarii noștri.
„Spune-ne ce crezi!” (în fiecare duminică de la ora 12.00) – O altă zonă de interes în
această perioadă a fost identificarea și centralizarea dorințelor spectatorilor noștri, realizarea
unei liste de doleanțe a acestora în ceea ce privește participarea la spectacolele noastre.

53

Repetiții și premiere online
În luna martie am fost nevoiți să anulăm premiera spectacolului Niște fete, respectiv
repetițiile altor două spectacole, acestea fiind reluate pe platforma zoom și finalizate prin trei
premiere în format livestreaming transmise direct de pe scena Teatrului Național:
● 14 noiembrie 2020 – Villa Dolorosa de Rebekka Kricheldorf, regia: Theodor-Cristian
Popescu
● 27 noiembrie 2020 – Niște fete de Neil LaBute, regia: Laura Moldovan
● 11 decembrie 2020 – Hoții de Conor McPherson, regia: Cristi Juncu
Promovarea activităților independente ale actorilor
Dincolo de propunerile integrate în proiectul nostru de activitate online, s-a avut în vedere și
promovarea activităților independente ale actorilor Companiei Liviu Rebreanu, popularizarea
produselor pe care aceștia le-au generat în această perioadă.
● Canalul YouTube ale actriței Loredana Dascălu, canal ce promovează lectura;
● Poveștile lecturate de actrița Delia Bălașa, filmate și postate cu regularitate pe pagina
ei de socializare;
● Cartea scrisă de actorul Tiberius Vasiniuc, intitulată: Jurnal din vremea pandemiei. 80
de zile în jurul casei sau cum am luat parte la o contraistorie, publicată la editura
Eikon, București, într-un număr de 200 de exemplare.
Activitatea Companiei Tompa Miklós în perioada 2017-2021 (afectată de pandemie)
Premierele Companiei Tompa Miklós
Nr.

Autor

Titlu

Regizor

Premieră

Locație

Clasic
(CL)/
Contemporan
(CN)

Mențiuni
(premieră
absolută (PA),
PA maghiară
(PAM), PA în
România (PAR)

11.01.17

Sala Mică

CN

PAM

PAR

PA

PAR

2017
1

Jon Fosse

Szép

Adi Iclenzan

2

Oláh - Horváth
Sári - Mikó Csaba

A köd

Oláh Horváth Sári 14.03.17

Sala
underground

CN

3

Martin
McDonagh

A Kripli

Rareș Budileanu

09.03.17

Sala Mică

CN

4

Friedrich
Dürrenmatt

Az öreg hölgy
látogatása

Mohácsi János

26.03.17

Sala
Mare

CL
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5

Timur Vermes

Nézd, ki van
itt!

Theodor Cristian
Popescu

18.04.17

Sala Mică

CN

PAM

PAR

6

Pozsgai Zsolt

Liselotte és a
május

Harsányi Zsolt

06.10.17

Sala Mică

CN

PAM

PAR

7

William
Shakespeare

Macbeth

Keresztes Attila

13.10.17

Sala
Mare –
scenă
studio

CL

8

Sütő András

Egy lócsiszár
virágvasárnapja

Sebestyén Aba

31.10.17

Sala
Mare

CN

9

Henrik Ibsen

Hedda Gabler

Keresztes Attila

01.12.17

Sala
Mare –
scenă
studio

CL

10

Somogyi Fekete Péter
Eisemann - Zágon

Keresztes Attila

31.12.17

Sala
Mare

CL

PAR

PAR

2018
11

Ivan Viripajev

12

Részegek

Radu Afrim

09.03.18

Sala Mică

CN

De szeretnék
gazdag lenni!
Vers, ami
belefér.

Gáspárik Attila

11.04.18

Sala Mică

CL

13

Golding-Nigel

Legyek ura

Vidovszky György

14.04.18

Sala
Mare

CN

14

xxx

A lélek
meztelen
lazasága

Beczásy Áron

21.04.18

Sala
undergro
und

CN

15

Moliere

Az új
embergyűlölő

Bodolai

11.05.18

Sala Mică

CL

16

Karácsony BenőKincses Elemér

Pjotruska

Kincses Elemér

18.05.18

Sala
undergro
und

CL

17

Shakespeare,
William

III. Richárd

Bélai Marcel

29.06.18

Sala
undergro
und

CL
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PAM

PAR

PAM

PAR

18

Horace McCoy

A lovakat
lelövik, ugye?

Mădălin Hîncu

13.10.18

Sala Mică

CL

19

Székely János

Én és a világ Henn János
előadóestje

Gáspárik Attila

03.10.18

Sala Mică

CN

20

Pass Andrea

Kő, papír, olló

19.10.18

Spectacol
în săli de
școală

CN

21

Tamási Áron

Tündöklő
Jeromos

Török Viola

05.12.18

Sala
Mare

CL

22

George Stefan

Tündérország

Keresztes Attila Laurentiu Blaga

15.12.18

Sala
Mare

23

Dálnoky Réka

Tévedések
tárháza

Nicu Mihoc

15.12.18

24

Agatha Cristie

A láthatatlan
hóhér… és
más senki
sem!

Gáspárik Attila

PAR

PAM

PAR

CN

PAM

PAR

Sala Mică

CN

PAM

PAR

31.12.18

Sala
Mare

CL

PAM

PAR

2019
25

Gerhardt
Hauptmann

Patkányok

Zsótér Sándor

08.03.19

Sala Mică

CL

26

Kiss Csaba

Hazatérés
Dániába

Kiss Csaba

26.04.19

Sala
Mare

CN

PAM

PAR

27

Molter Károly

Örökmözgó

Gáspárik Attila

22.09.19

Sala Mică

CN

PAM

PAR

28

xxx

valloMásokTIZENHÉT

Bélai Marcell,
Demeter Márk
Cristopher

27.09.19

Sala
undergro
und

CN

29

Dosztojevszkij

Raszkolnyikov Albu István
(Bűn és
bűnhödés)

04.10.19

Sala Mică

CL

30

Adorján Beáta

Pali és Lea

03.11.19

Spectacol
în săli de
școală

CN

PAM

PAR

31

Henrik Ibsen

A nép
ellensége

08.11.19

Sala
Mare

CL

Keresztes Attila
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32

Georges Feydeau

A hülyéje

Sebestyén Aba

31.12.19

Sala
Mare

CL

CL

2020
33

Vörösmarty
Mihály

Csongor és
Tünde

Kányádi György

22.02.20

Sala
Mare

34

Henrik Ibsen

Nóra

Keresztes Attila

29.07.20

Curtea
CL
interioară
a
Teatrului
Național

35

Méhes György

Dupla kanyar

Gáspárik Attila

29.08.20

Grădina
de Vară

CN

36

Olt Tamás

Abszint

Olt Tamás

04.09.20

Sala Mică

CN

37

xxx

ADVENTI
CSODAHÁZIKÓ I.

Benő Kinga

Sala Mică
/ on-line

CN

38

xxx

ADVENTI
CSODAHÁZIKÓ II.

Benő Kinga

Sala Mică
/ on-line

CN

39

xxx

ADVENTI
CSODAHÁZIKÓ III.

Benő Kinga

Sala Mică
/ on-line

CN

40

xxx

ADVENTI
CSODAHÁZIKÓ IV.

Benő Kinga

Sala Mică
/ on-line

CN

41

xxx

TÉLI
CSODAHÁZIKÓ – Ziua
culturii
maghiare

Benő Kinga

Sala Mică
/ on-line

CN

42

xxx

TÉLI
CSODAHÁZIKÓ - Carneval

Benő Kinga

Sala Mică

CN

43

xxx

TÉLI
CSODAHÁZIKÓ –
Așteptarea
primăverii

Benő Kinga

Sala
Mare

CN

44

xxx

TAVASZI
CSODAHÁZIKÓ – 15
Martie

Benő Kinga

Sala Mică

CN
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PAR

45

xxx

TAVASZI
CSODAHÁZIKÓ - Paște

Benő Kinga

Sala
Mare /
on-line

CN

46

xxx

TAVASZI
CSODAHÁZIKÓ – Ziua
poeziei
maghiare

Benő Kinga

Sala Mică

CN

47

xxx

TAVASZI
CSODAHÁZIKÓ – Ziua
mamelor

Benő Kinga

On-line

CN

48

xxx

PACSIRTASZÓ
– TAVASZI
CSODAHÁZIKÓ – Program
muzical, copii

Benő Kinga

Sala
Mare

CN

2021
49

Weörös Sándor

Bolero

Keresztes Attila

22.01.21

Sala Mică

CL

PAR

50

Kellér Dezső –
Keresztes Attila –
Demény Péter

Egy római
tragédia – A
szabin nők
elrablása

Keresztes Attila

10.03.21

Sala
Mare

CN

PAR

51

Radu Afrim

Grand hotel
retromadár

Radu Afrim

08.01.21

Sala
Mare

CN

52

Henrik Ibsen

Nóra

Keresztes Attila

28.05.21

Sala
Mare

CL

53

Boris Vian

Piros fű

Fehér Balázs
Benő

26.08.21

Sala Mică

CN

54

xxx

ŐSZI
CSODAHÁZIKÓ - MESE
MESE MÁTKA
– Ziua
basmelor
maghiare

Benő Kinga

30.09.21

Sala
Mare

CN

58

PAM

PAR

PAM

PAR

În total:
Autor clasic

18

33%

Autor contemporan

36

67%

Literatura universală

19

46%

Literatura maghiară

21

51%

Literatura română

1

2%

Premieră absolută

1

Premieră absolută maghiară

14

34%

Premieră absolută în România

21

51%

Total premiere: 54

În numărul de spectacole de mai sus pentru anul 2021 au fost incluse și premierele
planificate până la sfârșitul anului care încă sunt în curs de realizare: 3 spectacole la Sala Mare
și 3 spectacole studio.
În ideea consolidării relațiilor noastre cu publicul tânăr, în perioada activității exclusiv
online a Teatrului am realizat prelucrarea unui șir de materiale adresat liceenilor, cu titlul
Material didactic auxiliar, realizarea unor minivideouri prezentate pe pagina Facebook și
Canalul YouTube propriu în care actorii prezentau cărțile lor preferate.
Spectacolul online Versbörze (Târg de poezii) prezentat cu ocazia Zilei Poeziei
Maghiare a fost realizat cu colaborarea activă a spectatorilor, selecția poeziilor fiind realizată
din titlurile propuse de public în urma solicitării în acest sens a Companiei.
Nici pandemia nu a putut să ne facă să uităm de spectatorii mai mici: cu ocazia Zilei
Internaționale a Copiilor, pe 1 iunie actorii Companiei Tompa Miklós au oferit un cadou
spiritual copiilor, intitulat Mese rajzzal (Poveste cu desen). În aceste înregistrări actorii
Companiei au spus povești în primul rând celor mici, dar nu numai, pe care le-au ilustrat cu
propriile desene și obiecte din casa lor.
Odată cu reînchiderea instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar s-a reaccentuat și
importanța atenției acordate copiilor. În acest sens, Compania Tompa Miklós a realizat
activități online și live (în funcție de reglementările în vigoare privind posibilitatea de prezență
simultană în același spațiu a creatorilor și spectatorilor) pe tematica culturii și sărbătorilor
maghiare cu titlul Csodaházikó (Căsuța miracolului).
Prin programul minimal abordat, am încercat să acoperim un spectru larg al
preferințelor spectatorilor, de la spectacole de largă respirație, pentru un public divers, în
cadrul programelor Dialog peste timp, Dramaturgia realului și Restituiri, la proiecte dedicate
și formării unui public tânăr, cu un alt orizont de așteptare (Timur Vermes: Uite, cine s-a întors,
Radu Afrim: Grand Hotel Retromadár/Grand Hotel Pasărea Retro, Ivan Viripajev:
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Részegek/Beție, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde/Csongor și Tünde, Boris Vian: Piros
fű/Iarba roșie, Henrik Ibsen: Nóra). În cadrul acestei linii de dezvoltare, am încurajat și susținut
creatori care produc spectacole contemporane, în legătură directă cu realitatea.
În 2020, Regizorul Radu Afrim a lucrat pentru a cincea oară cu actorii Companiei
Tompa Miklós, alături de care în anii precedenți a realizat spectacole care s-au bucurat de un
succes deosebit din partea publicului și care au strâns numeroase premii de specialitate. De
această dată el a realizat o continuare a montării din 2016, Pasărea retro se lovește de bloc și
cade pe asfaltul fierbinte, construind varianta finală a textului scenic împreună cu membrii
distribuției și realizând totodată o premieră absolută a unei noi piese. Spectacolul lui Afrim
este și de această dată unul plină de umor și prezintă lumea și problemele sociale inerente
într-o manieră ludică și poetică.
Totuși, în ciuda greutăților financiare, în decursul ultimilor cinci ani am făcut tot
posibilul pentru a oferi publicului un nivel artistic ridicat, contribuind la educarea sa estetică
permanentă, aliniindu-ne în acest timp la cele mai actuale curente teatrale. În acest context
am pus un accent și mai mare pe latura educațională a teatrului, am crescut numărul
producțiilor cu caracter educativ și am reușit să creștem interesul generației tinere și a
pedagogilor față de aceste proiecte și, în același timp, și față de Teatru.
Am reușit să menținem în programul Teatrului spectacolele de valoare create în
perioada mandatului anterior, de exemplu:
Székely Csaba: Bányavirág/Flori de mină (până în 2018), Székely Csaba: Bányavakság/Orb de
mină (Până în anul 2018), Moliére: Tartuffe, Csehov: Sirály/Pescărușul (încă în repertoiru),
Kálmán-Békeffy-Kellér - Gábor: Csárdáskirálynő/Silvia (până în anul 2018), Molnár Ferenc: Az
üvegcipő/Pantofiorul de cristal (până în anul 2018), Lázár Ervin: A kisfiú és az
oroszlánok/Băețelul și leii (până în anul 2018), Az ördög próbája/Castingul dracului (încă e în
repertoriu), Karamazovok/Frații Karamazovi (încă în repertoriu), Bartis Attila: A
nyugalom/Tihna (încă în repertoriu), Bartis Attila: Rendezés/Regie (până în anul 2019)
Și aceste spectacole se bucură de o apreciere deosebită atât din partea publicului, cât
și din partea specialiștilor. Majoritatea sunt jucate cu casa închisă, iar unele dintre ele au și în
momentul de față invitații la turnee și festivaluri din țară și din străinătate.
Nu în ultimul rând, pe lângă programul minimal, am realizat spectacole în colaborare
sau în coproducție cu invitați internaționali, ne-am orientat spre analizarea contextului în care
funcționăm, cu accent special spre caracterul intercultural al instituției și al comunității.
Evenimentul SHOWKEYS a fost lansat cu scopul de a lărgi vizibilitatea profesională pe plan
național și internațional a Teatrului. Asemenea anului 2018, și în 2020, cu ocazia aniversării
celei de-a 75-a stagiuni a Companiei Tompa Miklós, am organizat microstagiunea intitulată
SHOWKEYS, cu prezența a numeroşi invitați din breasla teatrală din țară și din străinătate. Prin
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prezentarea unei selecţii de spectacole semnificative ale Companiei Tompa Miklós unor
invitați specialiști am contribuit la adâncirea unor relații instituționale şi la crearea unor noi
posibilități de dialog. În cadrul acestui eveniment și publicul târgumureșean a avut
oportunitatea de a urmări producțiile teatrale care marchează prezentul teatrului. Cu ocazia
acestui eveniment am organizat dezbateri despre spectacolele prezentate, precum și despre
probleme ale artei teatrale, contribuind la formarea unui dialog direct între creatori, public și
specialiști din țară și din străinătate. Din păcate, posibilitățile materiale reduse nu ne-au
permis să lărgim anvergura ediției a doua a microstagiunii SHOWKEYS, la care în 2020 asemenea primei ediții - am reușit să invităm doar un număr restrâns de specialiști. Totuși,
acest proiect a contribuit la creșterea vizibilității noastre, iar alături de cei invitați am reușit să
dezbatem problemele profesionale importante ale teatrului de mâine.
Un moment deosebit de important a fost lansarea de carte Vörösmarty Mihály:
Csongor și Tünde. Clasicul poem dramatic „Csongor și Tünde“ de Vörösmarty Mihály a fost
tradus integral pentru prima dată în limba română de Kocsis Francisko și a fost publicat la
Editura Ardealul. Traducerea a fost inițiată și finanțată de Compania „Tompa Miklós“ cu
prilejul premierei spectacolului „Csongor és Tünde“ pus în scenă de tânărul regizor Kányádi
György.
Din păcate, istoria a intervenit în mod drastic în decursul acestui eveniment: din cauza
pandemiei, microstagiunea a trebuit suspendată. Ca urmare a măsurilor care au restricționat
accesul publicului în instituțiile de spectacole, evenimentele din ultima zi nu au putut fi ținute.
Totuși, spectacolul Sirály (Pescărușul) montat de Keresztes Attila a avut loc fără spectatori, dar
în transmisie directă pe internet. Astfel, acest spectacol a fost primul transmis live pe
Facebook și YouTube, fiind involuntar un proiect pilot a tot ceea ce înseamnă teatrul online
live de după perioada stării de urgență. Totodată, din acel moment Teatrul și-a început o nouă
perioadă, ceea a prezenței online și hibrid.
Am realizat în continuare dezvoltarea programelor pentru tineret prin crearea unui
nou spectacol de teatru educativ adresat liceenilor, intitulat Pali és Lea (Pali și Lea) în anul
2019, respectiv Kő, papír, olló, având aceeași creatori de bază. Prin acest spectacol am răspuns
numeroaselor solicitări venite din partea liceelor municipiului ca urmare a succesului ultimului
nostru proiect de acest gen. Spectacolul jucat în afara instituției în cadrul școlilor este urmat
și de această dată de o activitate de prelucrare a subiectelor propuse de spectacol cu
conducerea actorilor implicaţi și participarea activă a tinerilor spectatori. În acest proiect
reîntâlnim componenta eDucație a strategiei noastre atât prin educarea civică, cât și prin
educarea la teatru a generației tinere.
După deschiderea parțială ce a urmat stării de urgență, trebuie să fim atenți am realizat
în continuare dezvoltarea programelor pentru tineret prin crearea spectacolelor de teatru
educativ adresat liceenilor, intitulat #edenkert (2020). Proiectul a fost realizat cu ocazia Zilei
Dramaturgiei Maghiare și prin el am încercat prelucrarea piesei clasice Az ember tragédiája
(Tragedia omului) de Madách Imre. Premiera din septembrie a avut loc în aer liber pe Malul
Mureșului. Succesul înregistrat ne-a determinat ca, în anul 2021 să prezentăm un nou
spectacol, prin aceleași metode: Bánk Bán de Katona József. Prin acest spectacol am răspuns
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numeroaselor solicitări venite din partea liceelor municipiului ca urmare a succesului
proiectelor de acest gen.
Tot în ideea consolidării relațiilor noastre cu publicul tânăr, precum și cu scopul creării
unor oportunități de manifestare a tinerelor talente, am realizat spectacolul @tizenhét
(@șaptesprezece) cu participarea activă a voluntarilor teatrului nostru din grupa MaNóSZok,
și a unor studenți ai artelor spectacolului, precum și a actorilor Companiei Tompa Miklós. În
aceste proiecte reîntâlnim componenta eDucație a strategiei noastre atât prin educarea civică,
cât și prin educarea la teatru a generației tinere.
Odată cu reînchiderea instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, anul trecut s-a
reaccentuat și importanța atenției acordate copiilor. În acest sens, Compania „Tompa Miklós“
a realizat activități online pe tematica culturii maghiare, cu titlul Csodaházikó (Căsuța
miracolelor).
Cu ocazia diferitelor aniversări precum Ziua Poeziei Maghiare, am continuat și în
această stagiune practica noastră de a aduce periodic pe scenă capodoperele genului liric, la
fel cum am făcut şi anii trecuți prin realizarea spectacolelor de poezie De szeretnék gazdag
lenni (Aș vrea să fiu bogat) în regia lui Gáspárik Attila, Bolero cu coordonarea lui Keresztes
Attila, cu intenția de a aduce mai aproape publicul, în special cel tânăr, de genul liric. Totodată,
cu aceste spectacole am încercat revitalizarea unei forme teatrale importante.
E. 8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management
Activitatea principală a Teatrului a fost crearea și organizarea spectacolelor. Fiind un
teatru cu statut de Teatru Național, am pus accent și pe programe de prelucrarea istoriei
teatrului, arhivarea permanentă a activității noastre, programe educaționale, sociale și am
acordat în mod asumat sprijin reprezentanților asociațiilor civile. Am colaborat cu instituții
școlare, medicale, cu fundații și asociații, reprezentanți ai societății civile, asociații culturale,
autorități locale, instituții culturale independente. Am colaborat cu alte instituții în scopul
creșterii vizibilității Teatrului, a încrederii în instituție și a fidelizării publicului spectator.
Parteneriatul cel mai important leagă Teatrul Național de Universitatea de Arte din
Târgu-Mureș și se datorează mai ales faptului că o parte dintre angajații săi sunt și cadre
didactice universitare. Pe de altă parte, un număr mare de studenți ai acestei instituții
participă în calitate de actori colaboratori, asistenți de regie, dramaturgie, coregrafie și
scenografie la spectacolele Teatrului Național. Un alt partener fidel ne-a fost Teatrul pentru
Copii și Tineret Ariel.
Pe plan educațional am colaborat strâns cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. De-a
lungul anilor, în cadrul Săptămânii Școala Altfel, Teatrul Național a oferit grupurilor
organizate de copii din diferite școli și licee posibilitatea de a vizita sălile teatrului, sălile de
repetiții, atelierele de producție, precum și o parte din cabinele actorilor. Această colaborare
s-a materializat și prin derularea proiectelor Teatru la tine în școală și ImpACT.Teatru pentru
tineri, în cursul cărora actorii Companiei Liviu Rebreanu au avut o serie de întâlniri la orele de
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limba română cu elevi ai claselor XI-XII din mai multe licee din Târgu-Mureș, respectiv au
desfășurat o serie de workshopuri cu liceeni. În perioada 2017-2019 peste 5000 de elevi au
participat la activitățile organizate de cele două Companii. Din păcate, din cauze sanitare acest
program nu a putut fi organizat fizic în anii 2020-2021.
Instituțiile de învățământ implicate în proiecte sunt: Colegiul Național „Unirea”,
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Liceul
Tehnologic „Gheorghe Șincai”, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”.
În perioada 2014-2019, Teatrul Național Târgu-Mureș a găzduit și evenimentul național
Salonul de Carte Bookfest, edițiile din 2020 și 2021 neputând fi organizate din rațiuni sanitare.
În fiecare an de Ziua Mondială a Teatrului popularizăm mesajul breslei noastre către
public. Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș s-a alăturat cu fiecare
ocazie Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, inițiată de UNITER în vederea sprijinirii
artiștilor cu dificultăți, programând un spectacol dedicat acestei campanii, încasările fiind
virate în Fondul de Solidaritate Teatrală, fond special deschis la UNITER.
Participăm în fiecare an la evenimentul Noaptea Muzeelor în parteneriat cu Muzeul
Județean Mureș, cu activități specifice teatrului: spectacole, vizitarea culiselor și organizarea
de întâlniri cu actori.
Compania Liviu Rebreanu a fost partener la o serie de evenimente derulate de
organizații ale societății civile, precum și instituții publice pentru o mai bună implicare în viața
urbei, dar și pentru creșterea vizibilității: ne-am alăturat campaniilor „Cuierul gratuit” (2017),
hainele obținute fiind donate Azilului de noapte din Târgu-Mureș; „Să împărtăşim bucuria
sărbătorilor” (2017, 2018); „Încălţăminte caldă pentru zile friguroase” (2017), Curăţarea
malului Mureşului cu ocazia Zilei Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş (2018),
Împachetează un zâmbet Crăciunul ăsta! – în parteneriat cu Asociația Împreună pentru Copiii
cu Cancer (2019).
În anul 2020 actorii Companiei Liviu Rebreanu au participat la un program de
voluntariat în parteneriat cu Serviciul de ambulanță Samaritanus.
Între! Conjunctură digitală pentru dialog cultural, inițiat și produs de către Asociația
pentru Teatru Liviu Rebreanu în colaborare cu TNTGM.
Activități care să apropie și să stimuleze interesul pentru cultură prin promovarea și
perpetuarea valorilor culturale de ieri și de azi prin adaptarea la lumea de mâine prin întâlniri,
prin dialog.
O serie de întâlniri, de dialoguri prin următoarele activități:
1. Maraton Ro.Drama - Maraton de spectacole lectură (15 ianuarie ora 00:00 - 15 ianuarie
ora 24:00)
Maraton Ro.Drama înseamnă o serie de spectacole lectură din dramaturgia
românească din perioada 1865-1918 difuzate în live streaming timp de 24 de ore fără
întrerupere.
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Maratonul a debutat cu „Răzvan și Vidra”, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a continuat cu
Vasile Aecsandri cu „Chirița în balon” și „Chirița în voiagiu” (anul 2021 este anul în care
celebrăm 200 de ani de la nașterea scriitorului), a urmat Ion Luca Caragiale cu „O noapte
furtunoasă” și „Năpasta”-, scrieri istorice - Alexandru Davila -„Vlaicu Vodă”-, Barbu Ștefănescu
Delavrancea -„Apus de soare”-, s-a trecut prin prin Mihai Sorbu - „Patima roșie” și s-a finalizat
cu „Jocul Ielelor” de Camil Petrescu.
Astfel, sesiunea a constat în difuzarea live pe pagina de Facebook/ pe site-ul
teatrului/pe canalul de YouTube al Companiei Liviu Rebreanu, a acestui maraton de spectacole
lectură pregătit de trupa de actori ai Teatrului Național Târgu Mureș - Compania Liviu
Rebreanu împreună cu studenții de la actorie a Universității de Artă Târgu Mureș, dar și a unor
discuții pe temele majore ale textului și a contextului istoric în care acesta a fost scris; discuții
ce sunt specifice repetițiilor pentru un spectacol de teatru, deschizând astfel accesul publicului
în interiorul laboratorului de creație. De asemenea, maratonul a fost completat cu inserții din
întâlnirile - dialog cu doi specialiști: Miruna Runcan și Anca Hațiegan.
2. Corespondențe ale unor personalități ale culturii române - 13 videouri/pastile (difuzate în
perioada 16-28 ianuarie)
Au fost realizate 13 filmulețe având la bază scrieri, corespondențe, file de jurnal, eseuri,
articole ale unor personalități care au marcat istoria culturii naționale cu tema cultura, cultura
națională, identitate națională și societate. Ce credeau, ce își spuneau, ce întrebări și
probleme ridicau oamenii de cultură de ieri și/sau de astăzi despre cultură. Cum se raportau
și care le era atitudinea față de cultură.
Acestea au fost concepute ca niște „pastile” zilnice în perioada 16-28 ianuarie, și care
și-au propus mai degrabă să ne lase o întrebare decât să ne ofere răspunsuri, să ne invite la
reflecție.
Printre oamenii care au marcat istoria culturii naționale ne-am îndreptat atenția
asupra următoarelor personalități: Nicoale Iorga, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, C. A
Rosetti, Titu Maiorescu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, George Cosbuc, George Bacovia, Ion
Luca Caragiale, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici,
Constantin Noica, Petre Țuțea, Mircea Cărtărescu, Camil Petrescu, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu,
Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu și nu numai. Au fost documentate și selectate cele mai relevante
păreri/poziții și în raport cu întâlnirea dintre trecut-prezent-viitor.
3. Dialog între generații
A fost inițiată posibilitatea unui dialog deschis pe teme importante ale teatrului
contemporan între generația matură și creatorii care vor modela viitorul teatrului românesc.
Astfel, a fost creat cadrul pentru realizarea a 3 întâlniri cu șase dintre regizorii care au
marcat domeniul teatral din România. Fiecare întâlnire a fost efectuată în 3 sesiuni a câte 3
ore, iar din dialogul generat au fost realizate trei materiale video de minim o oră.
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Fiecare cuplu de regizori a fost ales considerând că cei doi protagoniști, făcând
abstracție de diferitele forme de expresie abordate, împărtășesc un nucleu comun în relația
pe care o dezvoltă cu actul de creație.
Astfel am gândit următoarele întâlniri cu tematici specifice:
Cristian Ban și Alexandru Dabija - Planurile subterane ale teatrului popular
Leta Popescu și László Bocsárdi - Universul interior al artistului și universul scenic
Adi Iclenzan și Theodor Cristian Popescu - Misiunea regizorului. Teatrul viitorului
Un dialog între doi astfel de mediatori culturali nu este valoroasă doar pentru cei
implicați direct, ci poate deschide canale de legătură între publicul larg și fenomenul teatral.
Materialele au fost difuzate câte unul pe zi în perioada 29-31 ianuarie și sunt arhivate
pe canalul YouTube al Companiei Liviu Rebreanu.
4. Proiectul „Teatru la tine în școală”
Asociaţia pentru Teatru Liviu Rebreanu, în parteneriat cu Teatrul Naţional Târgu-Mureş
și Inspectoratul Școlar Județean Mureș a derulat în intervalul septembrie-noiembrie 2020
programul Teatru la tine în şcoală prin care elevi ai claselor a XII-a de la Colegiul Naţional
„Unirea“, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian“, Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai
Eminescu“, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu“ şi de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai“ au avut
întâlniri în cadrul orelor de literatură română cu actori ai Companiei „Liviu Rebreanu“.
Proiectul a propus o serie de activități menite să apropie și să îmbunătăţească atitudinea
adolescenților față de literatură și să-i familiarizeze cu tipul de lucru, atmosfera și noțiunile
specifice teatrului. Altfel spus, ne-am propus abordarea lecției de literatură în
interdisciplinaritate cu teatrul.
Proiectul a avut două părți pentru fiecare unitate de învățământ. Prima parte
presupunea întâlniri sub forma unor ateliere de lectură și dialog între elevi și echipa artistică
(formată din actori şi regizori), care s-au desfășurat în cadrul orelor de literatură şi au vizat
sistematizarea unor noțiuni precum autor, narator, personaj, caracteristici ale operei puse în
evidență prin arta teatrală. Atelierele de lucru au în vedere: o incursiune în lumea autorului, a
operei, a personajului, reprezentând informații complementare la programa școlară, din
perspectiva artistică.
A doua parte presupunea întâlnirea elevilor cu o lucrare de I.L. Caragiale studiată la
clasă, dar într-un alt context, respectiv vizionarea unui spectacol în urma căruia urma să aibă
loc o sesiune de dezbatere. Dialogul pe care îl propuneam după vizionarea spectacolului a fost
conceput sub forma unui schimb de idei și întrebări între liceeni și actori. Această punte
stabilită poate favoriza un dialog sănătos și productiv despre cum trebuie să înțelegem și să
fim receptorii unui spectacol de teatru în zilele noastre (reconstituind drumul de la text, prin
lectura textului, până la punerea în scenă a acestuia).
După trecerea școlilor în regim de activitate online, și închiderea teatrului, această
activitate a fost trecută și continuată până la finalizare pe platforma zoom.
În cadrul acestui proiect au fost prevăzute 50 de întâlniri cu elevi, dar în urma
nenumăratelor solicitări s-a ajuns la ținerea a 65 de ateliere de către 12 dintre actorii
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Companiei Liviu Rebreanu. Numărul de beneficiari ai acestui proiect a fost de 1.800 de elevi și
12 profesoare de limba și literatura română. Filmările realizate cu ocazia acestor întâlniri au
fost distribuite pe pagina de Facebook a Companiei Liviu Rebreanu.
5. Lansarea programului Ro.Drama - Piese de teatru româneşti, de la începuturi până în
prezent
La sfârșitul lunii octombrie 2020 Compania „Liviu Rebreanu“ a lansat programul
Ro.Drama – Piese de teatru româneşti, de la începuturi până în prezent, interpretate de
actori.
Ro.Drama este o serie de spectacole lectură ale Companiei „Liviu Rebreanu“ difuzate
în live streaming o dată la două săptămâni, în zilele de luni, de la ora 19.00. Programul își
propune să urmărească cronologic istoria pieselor de teatru românești. Formatul și abordarea
conceptuală se găsesc la intersecția dintre spectacol lectură, podcast și teatru radiofonic,
având în același timp o structură clară, dar și căutând o atmosferă propice spontaneității și o
deschidere înspre dialog autentic. Astfel, fiecare sesiune va consta în difuzarea live pe pagina
de Facebook, respectiv pe canalul de YouTube al Companiei „Liviu Rebreanu“ a unui spectacol
lectură pregătit de trupa de actori, dar și a unor discuții pe temele majore ale textului și a
contextului istoric în care acesta a fost scris; discuții ce sunt specifice repetițiilor pentru un
spectacol de teatru, deschizând astfel accesul publicului în interiorul laboratorului de creație.
Scopurile proiectului vizează realizarea unei arhive video online ale celor mai
reprezentative texte de teatru în limba română, explorarea unor modalități noi de abordare a
prezenței online de către o instituție publică de cultură, realizarea de materiale video ce pot
fi folosite în scopuri didactice atât în zona învățământului general preuniversitar, cât și în cea
a cursurilor specializate ale facultăților cu profil umanist, facilitarea accesului la cultură a unui
public ce își petrece majoritatea timpului în spațiul virtual, explorarea unor perspective
diferite asupra noțiunii de produs cultural-artistic, întreținerea condiției creative a trupei de
actori prin contactul constant al acestora cu texte și personaje, realizarea unei platforme
culturale virtuale care să poată susține și genera și alte proiecte similare și realizarea de
materiale ce pot sprijini demersuri de educație teatrală dedicate atragerii de noi spectatori.
Până la sfârșitul anului 2020 au avut loc trei spectacole lectură:
▪ O repetiție moldovenească de Costache Caragiale
▪ Muza de la Burdujăni de Costache Negruzzi
▪ Chirița în provincie de Vasile Alecsandri
Proiectul Interbelic Ro.Drama este continuarea firească în 2021 a două programe
culturale pilot, inițiate de Asociația pentru Teatru Liviu Rebreanu și Teatrul Național TârguMureș: „Ro.Drama“ și „Între! Conjunctură digitală pentru dialog cultural“.
Formatul și abordarea e un melanj de spectacol lectură, podcast și seminar, fiecare sesiune
constând atât din difuzarea live pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al Companiei
„Liviu Rebreanu“, cât și dintr-o serie de dezbateri cu publicul din sală, pe fiecare text
reprezentativ, selectat din dramaturgia românească din perioada interbelică. Fiecare dintre
cele șase evenimente din această sesiune se va desfășura în alt spațiu cu scopul de a evidenția
66

atât la nivel local, cât și național obiectivele culturale, educaționale și turistice ale orașului
Târgu Mureș.
Formatul deja consacrat al seriei va fi completat de o introducere muzicală susţinută de
reprezentanți ai orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș care va veni în completarea
atmosferei, a spiritului și a „contextualizării“ perioadei și textului cu muzica clasică.
În primele nouă luni și jumătate ale anului 2021 au avut loc 8 spectacole lectură, iar
până la sfârșitul anului mai sunt programate încă 4 spectacole lectură, după cum urmează:
▪ Răzvan și Vidra de Bogdan Petriceicu-Hașdeu
▪ O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale
▪ Năpasta de Ion Luca Caragiale
▪ Vlaicu Vodă de Alexandru Davila
▪ Apus de soare de Barbu Ștefănescu Delavrancea
▪ Patima Roșia de Mihail Sorbul
▪ Jocul ielelor de Camil Petrescu (toate în cadrul Maratonului Ro.Drama)
▪ Meșterul Manole de Lucian Blaga
▪ Omul care a văzut moartea de Victor Eftimiu (programat)
▪ Titanic vals de Tudor Mușatescu (programat)
▪ Capul de rățoi de George Ciprian (programat)
▪ Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian (programat)
Maraton RoDrama – un maraton de spectacole lectură (15 ianuarie ora 00:00 – 15
ianuarie ora 24:00), eveniment desfășurat în cadrul proiectului Între! Conjunctură digitală
pentru dialog cultural, inițiat și produs de către Asociația pentru Teatru Liviu Rebreanu în
colaborare cu TNTGM. Maratonul Ro.Drama consta într-o serie de spectacole lectură din
dramaturgia românească din perioada 1865-1918 difuzate în live streaming timp de 24 de ore
fără întrerupere.
În cadrul acestui demers au fost incluse spectacolele „Răzvan și Vidra” de Bogdan
Petriceicu Hașdeu, „O noapte furtunoasă” şi „Năpasta”, texte aparținând lui Ion Luca
Caragiale. Continuam cu scrierile istorice „Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila şi „Apus de soare”
de Barbu Ștefănescu Delavrancea, treceam prin Mihai Sorbul – „Patima roșie” – și ne-am oprit
la Camil Petrescu – „Jocul ielelor”.
Sesiunea consta în difuzarea live pe pagina de Facebook și pe site-ul Teatrului,
respectiv pe canalul de YouTube al Companiei Liviu Rebreanu a acestui maraton de spectacole
lectură pregătit de trupa de actori împreună cu studenții de la Actorie ai Universității de Artă
Târgu Mureș.
De asemenea, au fost transmise discuții pe temele majore ale textelor și a contextului
istoric în care acestea au fost scrise, discuții ce sunt specifice repetițiilor pentru un spectacol
de teatru, deschizând astfel accesul publicului în interiorul laboratorului de creație.
A avut loc și un dialog cu doi specialiști: Miruna Runcan (scriitor, critic de teatru, profesor la
Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai) și Anca Hațiegan (scriitor,
profesor la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai, licențiată în
Teatrologie și doctor în Filologie).
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Astfel, timp de 24 de ore nonstop, live, am avut 6 scriitori importanți pentru istoria
dramaturgiei românești – 7 texte lecturate – întreaga trupă de actori a Teatrului Național
Târgu-Mureș – Compania Liviu Rebreanu, studenți la actorie, regie şi teatrologie a Universității
de Arte Târgu Mureș şi specialiști în domeniul teatrologiei.
Proiectul dedicat Zilei Culturii Române a mai cuprins o sesiune de Atitudini –
corespondențe ale unor personalități ale culturii române, compusă din 13 video-uri/pastile
(difuzate în perioada 16-28 ianuarie), precum și un program intitulat Dialog între generații prin
care au fost realizate 3 întâlniri cu șase dintre regizorii care au marcat domeniul teatral din
România. Întâlnirile au avut loc în următoarele formule și tematici aferente:
– Cristian Ban și Alexandru Dabija – Planurile subterane ale teatrului popular (29 ianuarie)
– Adi Iclenzan și Theodor-Cristian Popescu – Misiunea regizorului. Teatrul viitorului (30
ianuarie)
– Leta Popescu și László Bocsárdi – Universul interior al artistului și universul scenic (31
ianuarie)
În aceeași linie de gândire, programele de voluntariat au contribuit la integrarea în
comunitate a demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu spectatorii și cu
creatorii de spectacole.
6. ImpAct.Teatru pentru tineri
„ImpACT.Teatru pentru tineri” urmărește promovarea unui tip de învățare alternativă prin
încurajarea folosirii analizei comparative pornind de la un demers artistic. Este un proiect
educativ în totalitate non-formal și are menirea de a aduce tinerii în relație cu ei înșiși, cu
societatea contemporană, dar și cu actorii, regizorii, literatura, teatrul, cultura și nu în ultimul
rând să îi ajute să se înteleagă pe ei și să îi ajute să dezvolte competențe noi (gândire critică,
curaj, informație, etc.).
Proiectul se desfășoară în 5 licee din Târgu Mureș: Colegiul Național Unirea, Colegiul
Național Papiu, Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu, Liceul Economic Transilvania și
Liceul Vocațional de Artă. Elevi din clasele a IX a, a X a și a XI a, au beneficiat în perioada mai
– noiembrie de activități diverse care să îi apropie de literatură și de teatru.
Dacă la clasele a IX a am abordat teme precum adolescența, familia, prietenia, iubirea,
aventura ponind de la opere precum: Maitreyi (Mircea Eliade), Cei trei muschetari (Alexandre
Dumas), Prietenii și Iubiri Celebre – Mihai Eminescu & Veronica Micle, Cireșarii (Constantin
Chiriță) și Graffiti. Fotografii de familie (Alina Nelega), iar la clasele a X-a și a XI-a am discutat
pe baza operelor pe care le au în programa școlară: Harap Alb, Hanul Ancuței și Moara cu
noroc.
Au fost un număr de 37 de clase implicate (aproximativ 1100 elevi), care au avut un total
de 148 de întâlniri (4 întâlniri/clasă).
Aceiași elevi au benefeciat și de lecturi și dezbateri pornind de la textele: O scrisoare
pierdută, Steaua fără nume, Constantin și Avioane de hârtie.
Toate aceste activități s-au desfășurat în cadrul orelor de Limba și literatura română.
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În afară orelor de română, pe baza înscrierilor, în perioada iunie-septembrie, am organizat
6 ateliere de lectură și teatru, unde am abordat romanele: Ion, Enigma Otiliei, Ultima noapte
de dragoste, întâia noapte de război și Moromeții, unde au participat aproximativ 120 elevi.
O altă activitate a proiectului (septembrie-octombrie) a fost laboratorul de teatru cu
adolescenți din fiecare liceu selectat și cu o grupă creată special dintre voluntarii Teatrului
Național Târgu-Mureș. Astfel, 30 de adolescenți s-au întâlnit cu 6 actori, formând 6 grupe de
lucru, unde au avut în vedere activități de dezvoltare personală.
În cadrul proiectului, elevii doritori beneficiază în luna octombrie și/sau noiembrie de
vizionarea spectacolelor Constantin și O scrisoare pierdută, urmată de o discuție cu echipa
artistică a acestora.
Proiectul promovează și implementează un tip de educație prin literatură - lectură și prin
metodele terapiei prin teatru: improvizația, jocuri de dezvoltare personală, mimă, jocuri de
rol, scenarii etc., în rândul adolescenților, care să îi ajute la o mai bună înțelegere a universului
în care trăim, a lumii în care paradigmele istoriei au un caracter repetitiv.
7. ImpAct. Joc și Învățare
Ne propunem o serie de activități menite să apropie și să schimbe în bine atitudinea
adolescențiior față de literatură și să-i familiarizeze cu tipul de lucru, atmosfera și noțiunile
specifice teatrului, a mijloacelor actuale de expresie. Targetul îl reprezintă elevii din clasele
terminale din liceele târgumereșene, cu care vom aborda romanele din programa școlară și
care sunt materie obligatorie pentru bacalaureat: Ion, Enigma Otiliei, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război și Moromeții
Liceele implicate în acest demers sunt: Colegiul Național Unirea, Colegiul Național
Pedagogic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu, Grupul Școlar Avram Iancu,
Liceul Tehnologic Ion Vlasiu și Liceul Vocațional de Artă.
Numărul de clase care beneficiază de acest program este de 15 (60 de întâlniri – câte
4/clasă), însemnând un număr aproximativ de 450 elevi din ultimul an de liceu.
După parcurgerea atelierelor de lucru din cadrul orelor de română, elevii doritori pot
viziona spectacolul O scrisoare pierdută, după care va urma o dezbatere cu echipa artistică.
Proiectul a început în luna septembrie și va continua până la final de noiembrie/început
de decembrie.
8. Centrul de Cercetare Teatrală
Fiind un teatru cu statut de Teatru Național am pus accent și pe programe de
prelucrarea istoriei teatrului, arhivarea permanentă a activității noastre, programe
educaționale, sociale, am acordat în mod asumat sprijin reprezentanților societății civile. Am
colaborat cu instituții școlare, medicale, cu fundații și asociații, reprezentanți ai societății
civile, asociații culturale, autorități locale. La baza colaborării am ținut cont de interesele
teatrului. La baza inițierii activităților noastre extrascenice a stat educarea publicului,
conservarea trecutului, atragerea populației. Am colaborat cu alte instituții în scopul creșterii
vizibilității Teatrului, a încrederii în instituție și a fidelizării publicului spectator.
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Începând cu anul 2014, în cadrul Teatrului Național și-a început activitatea Centrul de
Cercetare Teatrală. Acest Centru reprezintă, de fapt, transformarea Arhivei Teatrului într-un
Centru activ, dinamic, inițiator de evenimente. Marea majoritate a documentelor – de la
înființare și până în zilele noastre – au fost digitalizate, extrase din acestea fiind publicate pe
pagina de internet a Teatrului. În afara păstrării și arhivării valorilor teatrale, Centrul de
Cercetare și-a propus și organizarea de expoziții comemorative, aniversări și conferințe.
Expoziții virtuale In memoriam: în perioada 2017-2021 Centrul de Cercetare Teatrală
creează expoziții virtuale pentru păstrarea vie a memoriei personalităților marcante ale
scenei mureșene sau pentru amintirea unor spectacole reprezentative. Peste 130 de
expozitii virtuale sub denumirea In Memoriam au fost realizate în perioada 2017-2021, în
memoria foștilor colegi: Mihai Gingulescu, Constantin Anatol, Valentino Dain, Harag György,
etc.
Lansări de carte: au fost lansate peste 20 de cărți, mai ales de specialitate: Gigi Căciuleanu,
Alina Nelega, Hausvater, Gáspárik Attila etc.
9. Evenimente legate de Centenarul Marii Uniri
Proiectul Român vs. Maghiar. Interferențe culturale româno-maghiare în teatru
după 1918 – evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri
Un punct important din strategia propusă pentru anul 2018 l-a constituit seria de
evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri.
În perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 la Teatrul Naţional Târgu-Mureş s-a
desfăşurat proiectul Român vs. Maghiar. Interferenţe Culturale româno-maghiare în teatru
după 1918. Din cauza faptului că proiectul iniţial a fost conceput pentru o perioadă de doi ani,
iar finanţarea primită de către instituţie a fost mai mică decât suma solicitată, care trebuia
folosită până la sfârșitul anului 2018, am fost nevoiţi să renunţăm la câteva puncte din
activităţile proiectului.
Scopul proiectului a fost iniţierea unui dialog de lungă durată asupra efectelor Marii
Uniri, precum şi reactivarea culturii traducerii textelor de teatru din cele două limbi, respectiv
română şi maghiară.
În stadiul pregătitor am inventariat traducerile şi piesele jucate din limba română în
limba maghiară şi din limba maghiară în limba română pe scena teatrului târgumureșean.
Pentru inventarierea acestora, am angajat în regim de colaborare două persoane cu normă
întreagă în perioada 01.11.2018.-31.12.2018. Pentru promovarea textelor şi a spectacolelor
am achiziţionat site-ul: http://teatrulacentenar.ro/ am încărcat informaţii despre piesele
autorilor maghiari jucaţi la secţia română, respectiv piesele autorilor români jucaţi la secţia
maghiară, Totodată, arhiva teatrului aparţinând Centrului de Cercetare şi Documentare poate
fi accesată pe site-ul Teatrului.
Cercetarea pentru site–ul http://teatrulacentenar.ro/ și munca îndelungată asupra
digitalizării documentelor și probarea veridicității datelor s-a materializat într-o expoziție care
a avut vernisajul în 14 decembrie 2018, la ora 18:00, în foaierul Sălii Mari. Expoziția cuprinde
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materiale și fotografii din arhivă care reprezintă câteva dintre cele mai importante producții
românești pe texte maghiare și producții maghiare pe texte românești.
Totodată s-a început şi o inventariere şi identificare a textelor contemporane, din
cadrul cărora s-au ales două piese care au fost montate pe scena teatrului: Intenţii rătăcite de
Réka Dálnoky, montată de către Compania Liviu Rebreanu şi Ţara Zânelor de George Ştefan
montată de către Compania Tompa Miklós. Premierele spectacolelor au avut loc în data de 15
decembrie 2018, în Sala Mică, la ora 17:00, respectiv Sala Mare, de la ora 20:00.
Ţara Zânelor porneşte de la un fapt real: o familie mixtă din Târgu-Mureş în care
blestemul neînţelegerilor inter-etnice dintre români şi maghiari loveşte mai multe generaţii,
presărându-le destinul atât cu iubire, cât şi cu ură. În acelaşi timp, se pune întrebarea: ce e
mai dureros, faptul că propria ta fată îl iubeşte pe fiul celui care te-a băgat în temniţele
comuniste şi ţi-a distrus viaţa sau că viitorul tău ginere face parte dintr-un alt grup etnic?
Textul lui George Ştefan îşi propune să ofere o altă dimensiune eternului conflict inter-etnic
româno-maghiar, punând în prim-plan mai degrabă caracterul profund uman al situaţiei şi mai
puţin cel politic.
Intenţii rătăcite de Réka Dálnoky
Cercetătorul elvețian Johann Schumacher conduce, de mai bine de zece ani, o
cercetare privind motivul conflictelor dintre români și maghiari. Cercetarea lui constă în
experimente inedite, dintre care câteva vor fi prezentate și spectatorilor. Spectatorii vor avea
parte de experiențe amuzante, atât științifice, cât și spirituale. Iar dacă nu sunt atenți, ei înșiși
pot deveni cobai în această satiră interactivă.
Piesa Intenții rătăcite a fost desemnată câștigătoare la concursul de dramaturgie O
sută de ani în casa scărilor, lansat de Fundația Communitas.
În luna septembrie s-a început organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale cu
titlul: Identitate şi Alteritate. Teatrul ca spaţiu al confluenţelor româno-maghiare. În data de
13 septembrie 2018 am lansat apelul la contribuţii, în cadrul căruia aşteptam lucrări ştiinţifice
care vizau tematici de istorie, creaţie, identitate, traduceri, teorii, cu privire la confluenţele
artistice teatrale între cultura română şi cea maghiară ori creaţii artistice individuale care au
influenţat într-un fel sau altul cultura română şi/sau maghiară. Apelul a fost trimis către teatre
şi universităţi din România şi Ungaria. La acest apel am primit următoarele titluri:
Lucrarea de deschidere a fost a domnului SORIN CRIŞAN: Aspectele neştiute despre
Marea Unire. Rolul Artiştilor, scriitorilor în străinătate.
BERKI TÍMEA: A román színház ügye Magyarországon a 19. század második felében.
Egy képes családi lap diskurzusa - Cazul teatrului românesc în Ungaria în a doua jumătate a
secolului 19. Discursul unei reviste de familie ilustrate
NOVÁK ZOLTÁN: Kisebbség-és kultúrpolitika Romániában 1945-1989 - Politica
minorității și a culturii 1945-1989
VÁRY FLORENTINA: Efectul contemporan al raportării la celălalt: român vs. maghiar.
Studiu de caz asupra Teatrului Național Târgu-Mureș în perioada 2008-2018 - A másikhoz való
viszonyulás kortárs hatása: román vs. magyar. Esettanulmány a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházról a 2008-2018-as időszakban
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BODÓ A. OTTÓ: Hatások és áthallások, avagy Román-e a színház, ha magyar? Influențe și interferențe, sau Este teatrul românesc, dacă e maghiar?
CORNEL SIGMIREAN: Confluențe, interferențe româno-maghiare în Budapesta la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea - Román-magyar összefonódások és
kölcsönhatások Budapesten a XIX. század végén és a XX. század elején
CRISTACHE NICOLAE: Kovács György
SZABÓ RÉKA: Vlad Mugur würzburgi és kolozsvári Cseresznyéskertjeinek rendezői
példányai - Exemplarele regizorale ale lui Vlad Mugur pentru „Livezile de vișini” din Würzburg
și Cluj-Napoca
GÁSPÁRIK ATTILA: A színház a titkosszolgálat fókuszában 1918 után - Teatrul în vizorul
serviciilor secrete după 1918
Conferinţa a avut loc în data de 15 decembrie 2018, la Hotel Continental din TârguMureş.
În același timp cu organizarea conferinţei, am iniţiat demersurile pentru organizarea
Clubului Directorilor, în data de 15 decembrie 2018. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a
aduce la Târgu-Mureș directorii de teatre (fie ele naţionale sau nu), pentru a discuta despre
menirea instituţiilor de teatru din România şi a identifica noi posibilităţi de colaborare în viitor.
Pentru acest eveniment am trimis invitaţii la directorii a 21 de teatre. La întâlnirea din Clubul
Directorilor au putut fi prezenţi următorii conducători de instituție: Florin Toma, Radu
Horghidan (Teatrul Fani Tardini Galați), Costea Bogdan (Teatrul Ioan Slavici Arad), Ioana Silvia
Bogăţean (Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia), Ovidiu Caiţa (Teatrul de Nord Satu Mare) şi
Balint Victoria (Teatrul Regina Maria Oradea).
În cadrul acestei întâlniri, cei prezenţi au stabilit bazele pentru colaborări noi în viitor.
Ca urmare a acestei întâlniri, în luna aprilie a anului 2019, a avut loc un schimb de spectacole
între Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi Teatrul Regina Maria din Oradea. De asemenea, trupa
de improvizație a Teatrului de Nord Satu Mare a participat tot în luna aprilie la Aniversarea a
10 ani de existență a spectacolului CAMPIONATUL DE IMPROVIZAȚIE al Companiei Liviu
Rebreanu. Totodată, s-a discutat realizarea unei co-producții între Compania Liviu Rebreanu a
Teatrului Național Târgu-Mureș și Teatrul Ioan Slavici Arad, o co-producție ce ar urma să aibă
premiera în cadrul Festivalului de Teatru Nou Arad la o dată aleasă de comun acord.
Efectele proiectului:
● Două piese montate pe scena Teatrului care se joacă în continuare cu mare succes
● Un site pentru arhivare
● Achiziţionarea tehnicii de arhivare
● Noi colaborări cu alte teatre din România
10. Spectacole invitate și parteneriate:
● 10.03.2017 – Parteneriat cu Asociaţia Lindenfeld, prin programul educaţional:
„Ajungem MARI” - primirea accesului şi ghidarea copiilor beneficiari în programul
educaţional „Ajungem MARI” şi activităţi educative
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● 01.04.2017 – Festivalul Judeţean de Teatru Şcolar în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean 26.05.2017
● 15.07.2017 – Concursul de dramaturgie eurOpinions, în parteneriat cu Teatru 3G
● 01.06.2017 – În parteneriat cu Asociaţia Divers, IBM şi Radio Târgu-Mureş am
organizat ateliere de artizanat pentru copii
● 12.11.2017 – Dezbatere cu privire la spectacolul Macbeth în cadrul Conferinței
școlilor doctorale organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
● 19.12.2017 – Repetiție cu public – Pierre Lenoir – dedicat liceenilor din TârguMureş –
în parteneriat cu liceele
● 15.01.2018 – Ziua Culturii Române în parteneriat cu Fundatia Studium
● 22.01.2018 – Ziua Culturii Maghiare în parteneriat cu Fundaţia Studium
● 01.03.2018 – Spectacolul: O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărire. – în parteneriat
cu CNSL Frăţia
● 14.03.2018 – Spectacolul: Floriile unui geambaş - în parteneriat cu CNSL Frăţia Program pentru educarea publicului matur
● 17.03.2018 – Concursul Judeţean de Teatru – în parteneriat cu ISJ Mureş - program
pentru educarea publicului matur
● 03.03.2018 – În parteneriat cu ISJ Mureş – Festivitatea de deschidere a Concursului
Judeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”
● 22.04.2018 – Ziua Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş – Curăţarea malului
Mureşului
● 13.05.2018 – Parteneriat cu Jazz& Blues Club Tg. Mureş – Concertul de încheiere a
festivalului INTERNATIONAL YOUTH JAZZ COMPETITION & FESTIVAL a fost susţinut în
Sala Mare a Teatrului
● 11.06.2018 – Expoziţie foto în foaier - În parteneriat cu Fotoclub Marx József şi
Asociaţia Chakra în cadrul Săptămânii Limbii şi Culturii Rome
● 10.03.2019 – Concert REBORN – AG Weinberger, Sala Mare – eveniment găzduit
● 14.04.2019 – „ÎMPREUNĂ CURĂȚĂM” – participare la evenimentul social de
strângere de gunoi de pe malul Mureșului, campanie inițiată de Radio Târgu-Mureș
● 18.05.2019 – evenimente organizate în cadrul Nopții Muzeelor (spectacole, întâlniri
cu publicul după spectacole, repetiții cu public, vizitarea culiselor) – ambele
companii, toate sălile
● 27.08.2019 – expoziție „BAUHAUS 100” în cadrul evenimentului Vâltoarea
Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit
● 27.08.2019 – lansare de carte „ERDÉLYI TRILÓGIA” de Bánffy Miklós, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit
● 13-17.11.2019 – BREASLA CĂRȚII MAGHIARE – târg internațional de carte, spectacole,
lansări de carte, expoziții, evenimente pentru tineret, toate sălile – eveniment
găzduit
● 27.08.2019 – lansare de carte „ERDÉLYI TRILÓGIA” de Bánffy Miklós, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit
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● 19-22.09.2019 – BOOKFEST – Salon Internațional de Carte, foaierul Sălii Mari –
eveniment găzduit
● 13-17.11.2019 – BREASLA CĂRȚII MAGHIARE – Târg Internațional de Carte,
spectacole, lansări de carte, expoziții, evenimente pentru tineret, toate sălile –
eveniment găzduit
● 01-17.12.2019 – „ÎMPACHETEAZĂ UN ZÂMBET” – campanie de strângere de donații
pentru Asociația Împreună pentru Copiii cu Cancer, inițiat de Teatrul Național TârguMureș
● 07.12.2019 – „ZÂMBIM ÎMPREUNĂ CU MOȘ NICOLAE” – eveniment pentru copii
organizat de Asociația Divers, foaierul Sălii Mari – eveniment găzduit
● 12.12.2019 – „30 DE ANI DE DEMOCRAȚIE, 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIE” –
spectacolul Asociației Tabla de Șah, Sala Mare – spectacol găzduit
● 21.01.2020 – „Lázáry René Sándor estéje“ - ZIUA CULTURII MAGHIARE - eveniment
găzduit
● 12.06.2020 – GALA PREMIILOR BIOEEL - eveniment în transmisie TV live în
parteneriat cu Erdély TV
● 12-15.11.2020 – TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DIN TÂRGU-MUREȘ – târg
internațional de carte, spectacole, lansări de carte, expoziții, evenimente pentru
tineret, toate sălile – eveniment găzduit
● Decembrie 2020 – Serviciul de ambulanță Samaritanus - PROGRAM DE VOLUNTARIAT
cu actorii Teatrului Național Târgu-Mureș
● 20-12.2020 – „Amit eggyel a legkisebbek Közül tesztek, velem teszitek” – campanie
de strângere de donații pentru Asociația Szivárvány din Filpișu Mare, inițiată de
Teatrul Național Târgu-Mureș
● 22.02.2021 – Lectură în format livestreaming „Insultați Belarus(ia)” de Andrei
Kurejcik în cadrul programului Worldwide Reading Project
● 11.04.2021 – „Írd meg magad” concurs de poezie pentru elevii de liceu cu ocazia Zilei
Poeziei Maghiare - în colaborare cu revista literară Látó
● 17.04.2021 – Curăţarea malului Mureşului de Ziua Pământului, împreună cu Radio
Târgu Mureş
● 10.05.2021 – „Curat” de Ansamblul „Háromszék” – eveniment găzduit
● 15.05.2021 – TRANSYLVANIAN SYMPHONIC TALES de Koszika and the HotShots band
– eveniment găzduit
● 12.06.2021 – NOAPTEA MUZEELOR - evenimente organizate în cadrul Nopții
Muzeelor (spectacolul „Trei titanici mici” și „Pacsirtaszó” , întâlniri cu publicul,
vizitarea culiselor) – Ambele Companii
●
19.06. 2021 – Lansare de carte Alexander Hausvater: „Penumbra”, „Aici, radio
Eros”, „Dor călător” și „Ludi”, prezentat de scriitoarea Alina Nelega
● 26.06.2021 – Parteneriat cu Zilele Târgumureșene – spectacolul pentru copii
„Pacsirtaszó” szereplése – Cetatea Medievală
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● 12.07.2021 - Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – gazdă
eveniment
● 14-15.08.2021 – Parteneriat cu Festivalul Szféra
● 27.08.2021 – două spectacole „Szerelmünk, Kalotaszeg” în cadrul evenimentului
Vâltoarea Mureșeană – eveniment găzduit
● 28.08.2021 – spectacolul „Marica grófnő” în cadrul evenimentului Vâltoarea
Mureșeană, Târgu-Mureș – eveniment găzduit
● 07.09.2021 – Vecsei H. Miklós și prietenii: „Párbeszéd sötétben”, spectacol muzical
bazat pe operele de viață ale lui Sándor Csoóri – eveniment găzduit
● 10.09.2021 – Ansamblul Folcloric de Stat Maghiar: „Körtánc” – eveniment găzduit
● 29.09-03.10.2021 – Parteneriat cu Festivalul Internațional de Film de Scurt-Metraj
Alter-Native, ediția 29
● 08.10.2021 – Spectacolul „Tragedia omului” de Silviu Purcărete – eveniment găzduit
● 10.10.2021 – Spectacolul Balul Bobocilor – Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian –
eveniment găzduit
● 14.10.2021 – Spectacolul Balul Bobocilor – Colegiul Național „Unirea” – eveniment
găzduit
● 11-14.11.2021 – TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DIN TÂRGU-MUREȘ – târg
internațional de carte, spectacole, lansări de carte, expoziții, evenimente pentru
tineret, toate sălile – eveniment găzduit
11. Programe și proiecte educative:
● 10.03.2017 – Parteneriat cu Asociaţia Lindenfeld, prin programul educaţional:
„Ajungem MARI” - primirea accesului şi ghidarea copiilor beneficiari în programul
educaţional „Ajungem MARI” şi activităţi educative
● 20.03.2017 – Semifinală concurs „Sărbătoarea Poeziei” – regiunea Ardeal
● 01.04.2017 – Festivalul Judeţean de Teatru Şcolar în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean
● 27.05.2017 – Iniţierea programului „Activităţi pentru copii în timpul spectacolelor” 5.
15-21 mai 2017 – Săptămâna Națională a Voluntariatului
● 01.06.2017 – În parteneriat cu Asociaţia Divers, IBM şi Radio Târgu-Mureş am
organizat ateliere de artizanat pentru copii
● 27.06.2017 – Lansare de carte: „Marosvásárhelyi Állami Színház 1961-1978” de Éva
Ferencz, Franciska Keresztes
● 12.11.2017 – Dezbatere cu privire la spectacolul Macbeth în cadrul Conferinței
școlilor doctorale organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
● 02.12.2017 – Program pentru educarea publicului matur în cadrul spectacolului
Frumos
● 05.12.2017 – Ziua Internaţională a Voluntariatului sărbătorită la Teatrul Naţional
Târgu-Mureş
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● 19.12.2017 – Repetiție cu public – Pierre Lenoir – dedicat liceenilor din TârguMureş –
în parteneriat cu liceele
● 12.01.2018 – Lansare de carte: Melania Ursu: În cazul ăsta mă retrag într-o romanţă!
● 20.02.2018 – Gala Culturală a Romilor – Expoziţie foto în foaier
● 28.02.2018 – Parteneriat cu Asociaţia Pro Christo, aducerea a 32 de copii de la
Centrul de Prevenire TBC la spectacolul Cartea Junglei
● 01.03.2018 – Spectacolul O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărire – în parteneriat
cu CNSL Frăţia
● 14.03.2018 – Spectacolul: Floriile unui geambaş - în parteneriat cu CNSL Frăţia Program pentru educarea publicului matur
● 17.03.2018 – Concursul Judeţean de Teatru – în parteneriat cu ISJ Mureş - program
pentru educarea publicului matur
● 3.03.2018 – În parteneriat cu ISJ Mureş – Festivitatea de deschidere a Concursului
Judeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”
● 11-13.04. 2018 – Ziua poeziei maghirare – Mi-aș dori să fiu bogat / De szeretnék
gazdag lenni - spectacol de poezie în regia lui Gáspárik Attila
● 22.04.2018 – Ziua Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş – Curăţarea malului
Mureşului
● 24.04.2018 – Lansare de carte în foaier – Gáspárik Attila: Teátrális világunk
● 19.05. 2018 – Întâlnire cu publicul tânăr și dezbatere cu privire la spectacolul
Împăratul muștelor/A legyek ura de William Golding în regia lui Vidovszky György,
coordonat de Szuszámi Zsuzsa și Vidovszky György
● 05.12.2018 – Lansare de carte: Ferencz Éva: Életem a színház – Kőszegi Margit
Emlékalbun
● 08.12.2018 – Ziua Internaţională a Voluntariatului sărbătorită la Teatrul Naţional
Târgu-Mureş
● 14.04.2019 – „ÎMPREUNĂ CURĂȚĂM” – participare la evenimentul social de
strângere de gunoi de pe malul Mureșului, campanie inițiată de Radio Târgu-Mureș
● 18.05.2019 – evenimente organizate în cadrul Nopții Muzeelor (spectacole, întâlniri
cu publicul după spectacole, repetiții cu public, vizitarea culiselor) – ambele
companii, toate sălile
● 27.08.2019 – expoziție „BAUHAUS 100” în cadrul evenimentului Vâltoarea
Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit
● 27.08.2019 – lansare de carte „ERDÉLYI TRILÓGIA” de Bánffy Miklós, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit
● 29.08-01.09.2019 – evenimentul „UN NUME” – organizat de Compania Liviu
Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș, toate sălile
● 19-22.09.2019 – BOOKFEST – salon internațional de carte, foaierul Sălii Mari –
eveniment găzduit
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● 13-17.11.2019 – BREASLA CĂRȚII MAGHIARE – târg internațional de carte, spectacole,
lansări de carte, expoziții, evenimente pentru tineret, toate sălile – eveniment
găzduit
● 26.11.2019 – „PASĂREA RETRO...” – spectacol și întâlnire cu publicul, special
conceput pentru studenții Facultății de Pedagogie a Universității Babeș-Bolyai,
departamentul din Tg. Mureș, Sala Mare – Compania Tompa Miklós
● 01-17.12.2019 – „ÎMPACHETEAZĂ UN ZÂMBET” – campanie de strângere de donații
pentru Asociația Împreună pentru Copiii cu Cancer, inițiat de Teatrul Național TârguMureș
● 07.12.2019 – „ZÂMBIM ÎMPREUNĂ CU MOȘ NICOLAE” – eveniment pentru copii
organizat de Asociația Divers, foaierul Sălii Mari – eveniment găzduit
● 12.12.2019 – „30 DE ANI DE DEMOCRAȚIE, 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIE” –
spectacolul Asociației Tabla de Șah, Sala Mare – spectacol găzduit
● 24.12.2019 – „SĂ NE JUCĂM DE-A MOȘ CRĂCIUN!” – eveniment pentru copii realizat
de actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mică

● 22.01.2020 – „Olvass fel Marosvásárhelyért!“ - ZIUA CULTURII MAGHIARE
● 21.01.2020 – „Lázáry René Sándor estéje“ - ZIUA CULTURII MAGHIARE - eveniment
găzduit
● 07-10.03.2020 – SHOWKEYS - microstagiune - Compania Tompa Miklós
● 10.03.2020 – LANSARE DE CARTE - Vörösmarty Mihály: Csongor și Tünde - Showkeys
● Aprilie 2020 – Transmisiunea spectacolelor din arhiva Companiei Tompa Miklós
● 11.04.2020 – ZIUA POEZIEI MAGHIARE - eveniment online
● Aprilie - mai 2020 – MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE- proiect educativ online
● 01.06.2020 – „Mese rajzzal“ - ZIUA COPIILOR - eveniment online
● 04.06.2020 – EXPOZIȚIE - „In memoriam Harag György“ - foaierul Teatrului Național
din Târgu-Mureș
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● 12.06.2020 – GALA PREMIILOR BIOEEL - eveniment în transmisie TV live în
parteneriat cu Erdély TV
● 21.09.2020 – ZIUA DRAMATURGIEI MAGHIARE - eveniment în spațiu deschis
● 12-15.11.2020 – TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DIN TÂRGU-MUREȘ – târg
internațional de carte, spectacole, lansări de carte, expoziții, evenimente pentru
tineret, toate sălile – eveniment găzduit
● Decembrie 2020 – Serviciul de ambulanță Samaritanus - PROGRAM DE VOLUNTARIAT
cu actorii Teatrului Național Târgu-Mureș
● 05.12.2020 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE VOLUNTARIAT - eveniment online
● 20-12.2020 – „Amit eggyel a legkisebbek Közül tesztek, velem teszitek” – campanie
de strângere de donații pentru Asociația Szivárvány din Filpișu Mare, inițiat de Teatrul
Național Târgu-Mureș
● 12.2020 – „ADVENTI CSODAHÁZIKÓ” – eveniment pentru copii realizat de actorii
Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
● 17.01.2021 – „TÉLI CSODAHÁZIKÓ” – eveniment pentru copii realizat de actorii
Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
● 31.01.2021 – „TÉLI CSODAHÁZIKÓ” – Carnaval – eveniment pentru copii realizat de
actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
● 21.02.2021 – „TÉLI CSODAHÁZIKÓ” – eveniment pentru copii realizat de actorii
Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
● 22.02.2021 – Lectură în format livestreaming „Insultați Belarus(ia)” de Andrei
Kurejcik în cadrul programului Worldwide Reading Project
● 14.03.2021 – „TAVASZI CSODAHÁZIKÓ” – 15 martie – două spectacole pentru copii
realizat de actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
● 27.03.2021 – Transmiterea Mesajului actriței Helen Mirren cu ocazia Zilei
Internaționale a Teatrului
● 11.04.2021 – „Írd meg magad” concurs de poezie pentru elevii de liceu cu ocazia Zilei
Poeziei Maghiare - în colaborare cu revista literară Látó
● 11.04.2021 – „TAVASZI CSODAHÁZIKÓ” cu ocazia Zilei Poeziei Maghiare – eveniment
online pentru copii realizat de actorii Companiei Tompa Miklós
● 17.04.2021 – Curăţarea malul Mureşului de Ziua Pământului, împreună cu Radio
Târgu Mureş
● 06.05.2021 – Certificare în acordarea primului ajutor – la curs au participat actori de
la Teatrul Național Târgu-Mureș
● 01,16.06.2021 – „PACSIRTASZÓ” – spectacol muzical pentru copii realizat de actorii
Companiei Tompa Miklós, Sala Mare respectiv Teatrul de Vară – eveniment caritativ
în ajutorarea Fundației Regenboog Curcubeu
● 12.06.2021 – NOAPTEA MUZEELOR - evenimente organizate în cadrul Noptea
Muzeelor (spectacolul „Trei titanici mici” și „Pacsirtaszó” , întâlniri cu publicul,
vizitarea culiselor) – Ambele companii
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●

19.06. 2021 – Lansare de carte Alexander Hausvater: „Penumbra”, „Aici, radio
Eros”, „Dor călător” și „Ludi”, prezentat de scriitoarea Alina Nelega
● 26.06.2021 – Parteneriat cu Zilele Târgumureșene – spectacolul pentru copii
„Pacsirtaszó” szereplése – Cetatea Medievală
● 22.09.2021 – „100% Reloaded” – ZIUA DRAMATURGIEI MAGHIARE - deschidere de
stagiune a Companiei Tompa Miklós cu: conferință de presă, spectacol interactiv
pentru liceeni, promovarea abonamentelor, comemorare la statuia Aranka György,
vizitarea culiselor, quiz

● 30.09.2021 – „ŐSZI CSODAHÁZIKÓ – Mese, mese, mátka” – eveniment pentru copii
realizat de actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mare
● 11-14.11.2021 – TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DIN TÂRGU-MUREȘ – târg
internațional de carte, spectacole, lansări de carte, expoziții, evenimente pentru
tineret, toate sălile – eveniment găzduit
12. Evenimentul UN NUME. GRZEGORZ JARZYNA
Teatrul Național Târgu-Mureș a găzduit în perioada 28 august-2 septembrie 2019
evenimentul UN NUME. Grzegorz Jarzyna, organizat de către Asociația Pentru Teatru Liviu
Rebreanu. Regizor de teatru și operă, director al TR Warszawa (Teatr Rozmaitości), Grzegorz
Jarzyna este un reper important al regiei de teatru contemporane. Prezența acestuia la TârguMureș, prezentările scenice și video ale spectacolelor sale, susținerea workshop-urilor cu
actorii celor două secții ale Teatrului Național Târgu-Mureș, întâlnirea cu grupul de artiști
invitați, conferințele și dialogurile publice, toate acestea au constituit un eveniment cultural
de marcă cu un impact puternic. Dialogul final public între Grzegorz Jarzyna și Theodor-Cristian
Popescu a fost înregistrat, generând material pentru revistele de specialitate și pentru o
viitoare carte. Programul a început în data de 28 august când în Sala Mare a Teatrului Național
Târgu-Mureș a avut loc selectarea participanților la workshop (8 actori ai Companiei Liviu
Rebreanu, 4 actori ai Companiei Tompa Miklós), în prezența grupului de artiști invitați din țară,
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actori și studenți ai Universității de Arte. În data de 29 august, la Sala Mare a debutat prima zi
de workshop în cadrul căruia Grzegorz Jarzyna împreună cu coregraful Ivan Estegneev au
început programul cu actorii selectați în urma castingului. Ziua a continuat la Sala Mică cu
proiecția spectacolului Tropical Craze, urmată de un scurt expozeu al lui Grzegorz Jarzyna. Ziua
s-a încheiat cu reprezentația Virtual Reality a spectacolului G.E.N. Ziua de 30 august a început
cu workshop-ul desfășurat la Sala Mare, acesta fiind urmat de proiecția spectacolului
Macbeth, urmată de un scurt expozeu Grzegorz Jarzyna. Ziua s-a încheiat cu o nouă
reprezentație Virtual Reality a spectacolului G.E.N. Cea de-a treia zi de workshop a început la
Sala Mare, programul fiind completat de proiecția spectacolului No Matter How Hard We
Tried, urmată de un scurt expozeu Grzegorz Jarzyna. Ca în fiecare seară, a avut loc o nouă
reprezentație Virtual Reality a spectacolului G.E.N. Data de 1 septembrie a fost dedicată
ultimei părți a workshop-ului susținut de Grzegorz Jarzyna împreună cu coregraful Ivan
Estegneev, programul continuând cu un dialog public susținut de Theodor Cristian Popescu și
Grzegorz Jarzyna. Seara a continuat cu conferința susținută de Roman Pawłowski despre TR
Warszawa și Grzegorz Jarzyna. Proiectul a avut parte de o colaborare eficientă cu partenerii
implicați (Primăria Municipiului Târgu-Mureș, Ministerul Culturii, UNITER) și cu sponsorii.
Implementarea proiectului UN NUME. GREGORZ JARZYNA a avut ca rezultate: stimularea
participării în număr cât mai mare a tinerilor la manifestările culturale interactive, promovarea
valorilor sociale, a respectării demnității umane și a drepturilor universale ale omului,
eliminarea tuturor formelor de discriminare etnică, culturală, lingvistică, religioasă, rasială și
sexuală. Beneficiarii direcți ai workshopului desfășurat timp de patru zile în Sala Mare a
Teatrului Național Târgu-Mureș au fost cei 16 actori (de la compania română și cea maghiară),
cei aproximativ 400 de participanți care au vizionat activitățile incluse în workshop (invitați
actori, regizori, scenografi, coregrafi, studenți, profesori ai Universității de Arte din TârguMureș, angajați ai Teatrului Național Târgu-Mureș). De asemenea, cei 100 de spectatori ai
proiecțiilor în concept Virtual Reality ale spectacolului G.E.N., precum și cei aproximativ 350
de spectatori prezenți la proiecțiile spectacolelor No Matter How Hard We Tried, Macbeth și
Topical Craze au avut ocazia de a lua contact cu genul de spectacol polonez propus de regizorul
GREGORZ JARZYNA. Totodată, cei aproximativ 250 de spectatori prezenți la Dialogul public
susținut de GREGORZ JARZYNA și regizorul Theodor Cristian Popescu, precum și la Conferința
Teatrul viitorului susținută de directorul artistic al TR Varșovia, Roman Pawlovski, au putut
înțelegere direcțiile artistice, precum și inovațiile propuse de teatrul polonez.
13. „Un actor, o părere despre teatru”
În prima jumătate a anului 2021 a fost lansat programul de pregătire
profesională Un actor, o părere despre teatru, dedicat actorilor Companiei Liviu Rebreanu.
Programul va presupune o serie de întâlniri lunare pe scena Sălii Mari în cadrul cărora, pe rând,
câte un actor sau actriţă le va vorbi colegilor despre experienţa lor artistică de până în prezent,
despre ethosul lor teatral, convingerile artistice şi viziunea faţă de meseria lor. Întâlnirile vor
miza pe naturaleţe şi spontaneitate, vizând deschiderea unor dialoguri care să faciliteze atât
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aprofundarea unor idei noi despre arta actorului, cât şi consolidarea relaţiilor profesionale
între membrii trupei Liviu Rebreanu. Actorii se vor cunoaşte mai bine atât pe ei înşişi, cât şi pe
colegii lor plecând de la exprimarea părerii lor despre teatru, a ceea ce-i defineşte ca artişti şi
oameni.
Seria de întâlniri ale programului Un actor, o părere despre teatru a fost deschisă de
către Elena Purea joi, 15 aprilie, la ora 11.00, pe scena Sălii Mari și a fost urmată o lună mai
târziu de o întâlnire cu actorul Andi Gherghe.
F) PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI, CU O ESTIMARE A
RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A
VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE
F. 1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Capitol de
Buget estimat
Indicatori
venit/ Titlul de
2022
cheltuieli
-leiTOTAL VENITURI,
25.000.000
din care:
Venituri proprii
1.000.000
Subvenții pentru instituții 43.09
24.000.000
publice
TOTAL CHELTUIELI, din
67.10
25.000.000
care:
Cheltuieli de personal
10
19.800.000
Bunuri și servicii,
20
4.987.000
din care:
Cheltuieli de întreținere
1.989.000
Cheltuieli de producție
2.998.000
SAPHN
59
213.000
Veniturile proprii se preconizează a fi realizate din următoarele activități:
 Venituri din bilete și abonamente
 Alte venituri (festivaluri, proiecte, etc.)
Valoarea veniturilor proprii este estimată doar în contextul în care ne putem desfășura
activitatea în condiții de normalitate, fără restricții, și este sub nivelul veniturilor proprii
realizate înainte de pandemie, deoarece va trece o perioadă destul de lungă până când
publicul va reveni fără teamă în sălile de spectacole.
În anul 2022, cheltuielile de întreținere vor suferi o majorare considerabilă ca urmare a
creșterii prețurilor la energia termică și electrică și, bineînțeles, în urma creșterii salariului
minim pe economie, care generează costuri suplimentare la toate celelalte servicii cu
caracter funcțional.
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În proiectul de buget de mai sus, pentru anul 2022 nu au fost cuprinse cheltuieli de
capital (reamenajarea și dotarea clădirii) care devin deja strict necesare pentru a ne putea
continua activitatea. În viitorul foarte apropiat vom fi nevoiți să identificăm locuri alternative
în care să jucăm spectacole, căci condițiile actuale reprezintă un pericol atât pentru angajații
instituției, cât și pentru publicul spectator. Ne bazăm pe faptul că veți analiza situația noastră
și că împreună vom găsi soluții.
F. 2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Pentru următorii ani este greu de estimat numărul spectatorilor de teatru, atât timp
cât există mai mulți factori ce influențează prezența acestora în sălile de spectacole.
În primul rând, este vorba dacă pandemia de COVID-19 va fi oprită sau dacă aceasta va
continua. Dacă vor mai fi impuse restricții care să limiteze accesul acestora sau dacă vor avea
cale liberă. Este o situație care nu depinde de politica noastră de marketing, ca urmare nu
putem preconiza ce ne rezervă viitorul.
În cel de-al doilea rând, trebuie luate în considerare și planurile Ministerului Culturii în
ceea ce privește susținerea financiară pentru reamenajarea și dotarea clădirii teatrului. Dacă
instituția intră în reparații capitale totale, atunci și numărul de beneficiari va fi în concordanță
cu posibilitățile noastre de a găsi locuri alternative în care să jucăm spectacolele. În cazul în
care reconstrucția va fi etapizată, există posibilitatea ca numărul de beneficiari să se majoreze
considerabil față de varianta anterioară, dar tot va fi sub nivelul celor din perioada 2017-2019,
când ne desfășuram activitatea în condiții de normalitate.
Cert este că, indiferent de situație, Teatrul Național Târgu-Mureș va depune toate
eforturile pentru a crește numărul de consumatori de teatru, atât în spațiile online, cât și în
spații alternative sau, ideal, în propriile săli de spectacole.
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F.3.1. Program minimal realizat 2017

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

PROGRAM

DIALOG
PESTE TIMP

DRAMATUR
GIA
REALULUI

RESTITUIRI

PRIMA
ȘANSĂ
(TEATRU DE
RISC)

Scurtă descriere
a programului

Denumire
proiect

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi
diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de
Artă şi educarea studenţilor prin
dezvoltarea practică a măiestriei;
Scopul:
- producerea de spectacole de
teatru contemporan, în legătură
directă cu realitatea;
- introducerea modelului de lucru cu
dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă
Acest program are ca scop
redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj
teatral contemporan.

- co-producerea de spectacole în
spații neconvenționale și
alternative;
- colaborarea cu Universitatea de
Artă;
- atragerea unor noi categorii de
public;
- formarea artiștilor tineri;
- testarea unor texte noi, unor
estetici noi, unor noi forme de
teatru: teatru aplicat, teatru-forum,
teatru educațional
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Maestrul și Margareta,
după Mihail Bulgakov,
regia Bocsárdi László

Buget prevăzut
pe program
(lei)

730.000

Macbeth, de W.
Shakespeare, regia
Keresztes Attila

188.155

290.000

Uite cine s-a întors, de
Timur Vermes, regia
Theodor Cristian Popescu

Kripli, de Martin
McDonagh, regia Rareș
Budileanu

268.375

273.470

Vizita bătrânei doamne, de
Friedrich Dürrenmatt,
regia Mohácsi János

Supernove, de Alexandra
Pâzgu, regia Radu
Alexandru Nica

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

142.350

147.650

220.000

Floriile unui geambaș, de
Sűtő András, regia
Sebestyén Aba

79.545

140.455

100.000

Tatăl meu, preotul, de
Gabriel Sandu, regia Leta
Popescu

100.000

5.

CLUBUL DE
DRAMATUR
GIE
(bimestrial)

6.

7.

SPECTACOL
E
PENTRU
TINERET

TEATRU ÎN
PLUS

- crearea unui public pentru
spectacole-lectură;
- dialogul direct cu beneficiarii;
- testarea viabilității textelor noi,
internaționale și românești;
- colaborarea cu Universitatea de
Artă;
- preluarea de către programul
DRAMATURGIA REALULUI a unor
texte care și-au dovedit
funcționalitatea.

- atragerea la teatru a categoriei de
vârstă cuprinsă între 10-18 ani;
- prezentarea de spectacole pentru
tineret, cu tehnici vizuale mai puțin
obișnuite;
- colaborarea cu Teatrul Ariel
Acest program va uni acele
evenimente teatrale sau muzicale
invitate care reprezintă o valoare
teatrală care merită a fi prezentată
într-un Teatru Național.
Evenimentele sunt unice care
implică personalul teatrului, dar nu
sunt spectacole jucate în serie.

25.000
Prezentări scenice,
spectacole-lectură,
conferințe și ateliere de
dramaturgie/actorie
românești și internaționale
(etapă intermediară
FABULAMUNDI)

Cartea junglei, după
Rudyard Kipling, regia
Oana Leahu

25.000

190.000

Love is…, de Andreea
Radu, regia Roxana Marian

176.575

13.425

45.000

Spectacole invitate

TOTAL

45.000

1.600.000

1.600.000

F.3.2. Program minimal realizat 2018

Nr.
crt.

1.

2.

Scurtă descriere
a programului

PROGRAM

DIALOG
PESTE TIMP

DRAMATUR
GIA

Denumire
proiect

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi
diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de
Artă şi educarea studenţilor prin
dezvoltarea practică a măiestriei;

Legyek ura, regia
Vidovszky György
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470.000

Ivanov, regia Claudiu
Goga

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)
174.100

176.800

Teroare, regia Bobi
Pricop
Beție/ Részegek, regia
Radu Afrim

Scopul:

Buget
prevăzut
pe program
(lei)

119.100

600.000

165.690

REALULUI

3

4.

5.

RESTITUIRI

- producerea de spectacole de teatru
contemporan, în legătură directă cu
realitatea;
- intoducerea modelului de lucru cu
dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă

Acest program are ca scop
redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj
teatral contemporan.

TEATRU PE
PORTATIV

Marea provocare a teatrului din
Târgu Mureș este găsirea unei forme
de teatru cu accent mult mai mare pe
teatrul muzical.

TEATRU ÎN
PLUS

Acest program va uni acele
evenimente teatrale sau muzicale
invitate care reprezintă o valoare
teatrală care merită a fi prezentată
într-un Teatru Național.
Evenimentele sunt unice care implică
personalul teatrului, dar nu sunt
spectacole jucate în serie.

Navigatorul, regia
Cristian Juncu
Floor covering
(Mocheta), regia Sorin
Militaru
Capu’ de bizon, regia
Theodor Cristian
Popescu
Albina din capul meu,
regia Theodor Cristian
Popescu
Le misanthrope, regia
Bodolay Géza
Dl. Urmuz scrie pagini
bizare, regia Gavriil
Pinte
Și caii se împuscă,nu-i
așa?, regia Mădălin
Hâncu

154.945

130.780

21.570

127.015

300.000

130.300

72.570

127.130

210.000
Călăul necunoscut, regia
Gásparik Attila

Showcase Compania
Tompa Miklos

210.000

999999999
90.000

PJOTRUSKA, regia
Kinkses Elemer

TOTAL

58.195

31.805

1.700.000

1.700.000

F.3.3. Program minimal realizat 2019

Nr.
crt.

1.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Denumire
proiect

DIALOG
PESTE TIMP

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi
diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de Artă
şi educarea studenţilor prin
dezvoltarea practică a măiestriei;
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Buget prevăzut
pe program
(lei)

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

140.000
D'ALE CARNAVALULUI,
de I.L.Caragiale,
regia Adi Iclenzan

140.000

DRAMATUR
GIA
REALULUI

2.

3.

RESTITUIRI

PRIMA
ȘANSĂ
(TEATRU DE
RISC)

4.

Scopul:
- producerea de spectacole de teatru
contemporan, în legătură directă cu
realitatea;
- introducerea modelului de lucru cu
dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă
Acest program are ca scop
redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj
teatral contemporan.

Marea provocare a teatrului din Târgu
Mureș este găsirea unei forme de
teatru cu accent mult mai mare pe
teatrul muzical.

150.000

A PATKANYOKȘOBOLANII,
de Gerhart Hauptmann,
regia Zsoter Sandor

HAZATERES DANIABOÎNTOARCEREA ÎN
DANEMARCA,
de Kiss Csaba,
regia Kiss Csaba

150.000

170.000
170.000

7.000
TOATE MI SE ÎNTÂMPLĂ
NUMAI MIE,
de Mihai Ignat,
regia Laura Moldovan

TOTAL

7.000

467.000

467.000

F.3.4. Program minimal realizat 2020

Nr.
crt.

1.

2.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

DIALOG
PESTE TIMP

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi
diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de
Artă şi educarea studenţilor prin
dezvoltarea practică a măiestriei;

DRAMATUR
GIA
REALULUI

Denumire
proiect

Scopul:
- producerea de spectacole de
teatru contemporan, în legătură
directă cu realitatea;
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Villa Dolorosa,
de Rebekka Kricheldorf,
regia: Theodor- Cristian
Popescu

Buget prevăzut
pe program
(lei)
222.000

152.160

Nóra,
de Henrik Ibsen,
regia: Keresztes Attila
Niște fete,
de Neil LaBute,
regia: Laura Moldovan

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

69.840

233.000
43.500

- introducerea modelului de lucru cu
dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă

Ultima oră,
de Mihail Sebastian,
regia: Nicolae Mihoc
Spectacol surpriză 5,
regia: Radu Afrim

Kasimir și Karoline,
de Ödön von Horváth,
regia: László Bocsárdi

3.

RESTITUIRI

Acest program are ca scop
redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj
teatral contemporan.

38.800

150.700

345.000
139.260

Piros fű,
de Boris Vian,
regia: Fehér Balázs Benő

90.825

Dostoievski-Trip,
de Vladimir Sorokin,
regia: Horațiu Mihaiu

34.475

Csongor és Tünde,
de Vörösmarty Mihály,
regia: Kányádi György
TOTAL

80.440

800.000

800.000

F.3.5. Program minimal realizat trimestrul III 2021

Nr.
crt.

1.

PROGRAM

DIALOG
PESTE TIMP

Scurtă descriere
a programului

Denumire
proiect

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi
diseminarea tehnicilor, metodelor
şi limbajelor teatrale canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de
Artă şi educarea studenţilor prin
dezvoltarea practică a măiestriei;
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Buget
prevăzut
pe program
(lei)

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

128.000

Trădare,
de Harold Pinter,
Regia Bobi Pricop

128.000

2.

3.

4

DRAMATUR
GIA
REALULUI

PRIMA
ȘANSĂ
(TEATRU DE
RISC)

RESTITUIRI

Scopul:
- producerea de spectacole de
teatru contemporan, în legătură
directă cu realitatea;
- introducerea modelului de lucru
cu dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă
-co -producerea de spectacole în
spații neconvenționale și
alternative
-colaborarea cu Universitatea de
Artă
-atragerea unor noi categorii de
public
-formarea artistilor tineri
-testarea unor texte noi, unor
estetici noi, unor noi forme de
teatru aplicat, teatru-forum, teatru
educational
Acest program are ca scop
redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj
teatral contemporan.

Lucruri nespuse,
de Leta Popescu și
Maria Manolescu,
Regia Leta Popescu
Întoarcerea, de Laurențiu
Blaga, Regia Adi Iclenzan

0
(în lucru)

30.000

TEATRU POPULAR
- 3 spectacole pentru
exterior

Nora (Indoor),
de Henrik Ibsen,
Regia Keresztes Attila

5

CLUBUL DE
DRAMATUR
GIE

6

SECTACOLE
PENTRU
TINERET

- atragerea la teatru a categoriei de
vârstă cuprinsă între 10-15 ani;
Căsuța cu miracole/
- prezentarea de spectacole pentru Csodaházikó,
tineret, cu tehnici vizuale mai puțin Regia Benő Kinga
obișnuite.

23.730

50.000
50.000

10.000

Spectacol de poeziiTANDORI DEZSO,
Regia Keresztes Attila

0
(în lucru)

10.000
10.000

410.000
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2.160
(în lucru)

7.990

PECKA al II-lea,
Regia Albu István

-creearea unui public pentru
spectacole-lectură;
- dialogul direct cu beneficiarii;
-testarea viabilității textelor noi,
internaționale și romănești;
-colaborarea cu Universitatea de
Artă
- preluarea de către programul
DRAMATURGIA REALULUI a unor
texte care și-au dovedit
funcționalitatea

TOTAL

182.000

221.880

CONCLUZII
În consecință, considerăm că am efectuat un mandat de succes, mai ales pe plan
profesional. Teatrul Național Târgu-Mureș și-a consolidat poziția în viața teatrală locală,
națională și din regiune și, dacă pandemia nu ne-ar fi frânat activitatea, am certitudinea că
puteam obține performanțe mult mai mari pe plan european. Chiar și așa, am fost prezenți cu
spectacole în formă fizică în 6 țări și, în regim online, pe întregul mapamond. Una dintre
destinațiile noastre a fost New York, unde am fost prezenți cu mai multe spectacole în cadrul
seriei de teatru digital RCI Digital Stage inițiate și coordonate de către ICR New York.
Totodată, am stabilit noi funcții ale unui Teatru Național.
Pe lângă crearea, păstrarea și punerea în circulație a valorilor teatrale, am desfășurat
o vastă activitate didactică, de formare a identității locale. Am depus un efort considerabil în
beneficiul diasporei române pentru a-și păstra cultura.
Am pus un accent major pe „înverzirea” activității Teatrului, oferind posibilitatea
angajaților de a se deplasa cu bicicleta la instituție și schimbând becurile cu becuri economice.
Am refolosit elementele de decor și costumele din spectacolele pe care nu le-am mai jucat.
Am participat în permanență la ecologizarea mediului înconjurător. Am participat la foarte
multe activități de promovare a sportului în masă și chiar la acțiuni de împădurire.
Pentru motivarea colegilor actori am creat mai multe premii interne: „Premiul Aplauze”,
„Premiul Bioeel” și „Premiul Voluntarilor”.
În concluzie, cu inimă deschisă și minte limpede, putem preda tot ceea ce înseamnă
Teatrul Național Târgu-Mureș unui nou mandat de manager general.
Târgu-Mureș
2021.10.11. orele 16:12

Prof. Dr. Gáspárik Attila Csaba

89

ANEXE
ANEXA nr. 1

Apariții în presa de specialitate și cronici teatrale
Una dintre cele mai eficiente modalități de a construi imaginea Teatrului este dezvoltarea
relației de colaborare cu presa. În perioada 2017-2021, Teatrul Național Târgu-Mureș a avut
o legătură strânsă cu mass-media datorită unei comunicări eficiente și productive, iar acest
lucru se reflectă în numărul aparițiilor în presa online care a crescut exponențial în fiecare
an, ajungând la peste 2.141 de articole în limbile română și maghiară.

Compania “Tompa Miklós”
Apariții media în anul 2017
Nr. total apariţii
Nr. articole generale (relatări, interviuri, știri,
evenimente)
Apariții legate de premiere
Apariții media în anul 2018

299
128

Nr. total apariţii
Articole generale (relatări, interviuri, știri)
Apariții legate de premiere
Apariții media în anul 2019
Nr. total apariţii
Articole generale (relatări, interviuri, știri)
Apariții legate de premiere
Apariții media în anul 2020
Număr total apariții în presă
Articole generale (relatări, interviuri, știri)
Apariții legate de premiere
Apariții media în anul 2021
Număr total apariții în presă
Articole generale (relatări, interviuri, știri, evenimente)
Apariții legate de premiere
Total apariții în presă:

214
25
189

Platforme media
90

171

209
61
148
362
170
192
565
250
315
1649

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

e-nepujsag.ro
jatekter.ro
maszol.ro
szinhaz.org
szekelyhon.ro
szinhaz.online
Krónika
punctul.ro
szabadsag.ro
szinhaz.hu
transindex.ro
kultura.hu
marosvasarhelyiradio.ro
zi-de-zi.ro
liget.ro
theater.hu
art7.hu
adevarul.ro
fidelio.hu
helikon.ro
pontmaros.ro
credidam.ro
revizoronline.com
agenda.liternet.ro
allevents.in
news.ro
agerpres.ro
mizu.ro
erdon.ro
nepszava.hu
papageno.hu
deszkavizio.hu
dilemaveche.ro
hirnavigator.hu
prae.hu
stayhappening.com
tiszatajonline.hu
bucurestifm.ro
bukarestiradio.ro
erdelyinaplo.ro
gondola.hu
gondola.hu
hatarontuliszinhazak.hu
hirstart.hu
latoblog.blog.hu

300
177
117
100
67
58
40
29
28
27
26
24
24
24
21
18
17
12
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
91

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

magyarteatrum.hu
port.hu
webradio.hu
3szek.ro
7iasi.ro
ardealnews.ro
barkaonline.hu
bookhub.ro
dri.gov.ro
dunszt.sk
erport.ro
esemeny.ro
europalibera.org
f21.hu
index.hu
jodemenysegfoka.blog.hu
kritizorok.com
kultkocsma.hu
lato.ro
magyarszo.rs
miscareaderezistenta.ro
origo.hu
outinmures.ro
radioromaniacultural.ro
stiri.infomures.ro
szeged.hu
szon.hu
cseppek.hu
demokrata.hu
dramaturg.hu
ellenfeny.hu
erdely.ma
erdelyfm.ro
esemenymenedzser.hu
fnt.ro
formula-as.ro
gyulaivarszinhaz.hu
hamuesgyemant.hu
haon.hu
happeningnext.com
hir.ma
infoactual.ro
izaszinhazbanjart.hu
jokaiszinhaz.hu
kezdi.info

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
92

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

kisalfold.hu
kisvardaifesztival.blogspot.com
kulter.hu
kutszelistilus.hu
magyaradas.ro
magyarhirlap.hu
magyaridok.hu
moldova.europalibera.org
nemzetiszinhaz.hu
observatorcultural.ro
orszagut.com
potszekfoglalo.hu
radiochisinau.md
revistatribuna.ro
scena9.ro
szekelyfold.ma
szoljon.hu
temesvaros.ro
thalia.hu
tudas.hu
tvrmoldova.md
ugytudjuk.hu
ujvarad.ro
yorick.ro
ziarelive.ro
168ora.hu
7est.ro
a1.ro
afisha.md
amfiteatru.com
artandgo.hu
balatoninap.eu
bdpst24.hu
behir.hu
budaorsinaplo.hu
campus.szabadsag.ro
contributors.ro
corbiialbi.ro
cornandsoda.com
criticailapok.hu
critical-stages.org
cultura.sibiu.ro
curteaveche.ro
demedia.hu
dionuszoszmagazin.blogspot.com

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
93

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

divadelni-noviny.cz
duol.hu
dyntabu.blogspot.ro
editura.liternet.ro
egyfeszt.ro
euroastra.blog.hu
europafm.ro
evangelikus.hu
evensi.com
felonline.hu
frissmedia.hu
hargitanepe.ro
hetiujszo.ro
hirklikk.hu
hirtv.hu
hook.hu
horiaghibutiu.ro
iroszovetseg.ro
kapos.hu
kaposvariprogramok.hu
kavaszinhaz.hu
kecskemetinap.hu
kekharisnyak.com
kekharisnyak.wordpress.com
kisujsag.ro
klubradio.hu
kollokvium2019.figura.ro
kolozsvariradio.ro
komlosattila.blogspot.ro
kritikusceh.hu
litera.hu
ma7.sk
magnificat.ro
magyarorszagom.hu
marosmuzeum.ro
mediafax.ro
mediaklikk.hu
mediapiac.com
modernism.ro
msn.com
msnews.ro
muresazi.ro
muzeulmures.ro
noileg.ro
ntnews.ro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

nyugatijelen.com
pauldutu.eu
pauza-online.ro
pestihirlap.hu
picpanzee.com
poszt.hu
praga.balassiintezet.hu
programturizmus.jegy.hu
putereaacincea.ro
radioconstanta.ro
radiomures.ro
reggeliujsag.ro
reporterglobal.ro
revista22.ro
revistateatrala.radioromaniacultural.ro
romanialibera.ro
showpass.ro
sibfest.ro
stirilocale24.ro
sugopeldany.hu
suplimentuldecultura.ro
szaszregen.ro
szfe.hu
teol.hu
timisoaraazi.ro
ujnepszabadsag.com
unbtc.ro
u-szeged.hu
vasarhely.ro
visitharghita.com
web0.nepszava.hu
xmagazin.hu
zaol.hu
ziarulmetropolis.ro
zilesinopti.ro
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXA nr. 2

Evoluția consumului cultural în perioada 2017-2021

Publicul spectacolelor de teatru este format preponderent din persoane cu un nivel de
educație superioară și medie, din zona urbană, cu un stil de viață activ, și un nivel de venit
mediu spre superior.
În general, participarea la activitățile culturale este scăzută și apare diferențiat în funcție de
nivelul de educație al participanților: cu cât ultimul nivel de studii terminat de participanți este
mai înalt, cu atât frecvența de participare la activitățile culturale este mai mare. Conform
Barometrului de consum cultural, la nivelul anului 2017, „procentul persoanelor cu educație
superioară care au participat în ultimul an la o piesă de teatru este cu 32% mai mare decât
procentul înregistrat în rândul respondenților cu educație scăzută”.1 Acest procent este de
34% pentru anul 2018. În anul 2019 procentul persoanelor care merg cel puțin o dată pe lună
la teatru este de 5%.
În ceea ce privește diferențierea pe categorii de vârstă, majoritatea publicului spectator de
teatru este de peste 50 de ani, numărul tinerilor între 18-25 de ani fiind într-o ușoară creștere.
Pandemia Covid-19 a avut un impact devastator asupra sectorului cultural la nivel mondial.
Obligativitatea distanțării sociale, iar mai apoi a închiderii totale a activităților culturale cu
public prezent în sală, a avut un important efect asupra producerii și prezentării de spectacole
culturale, teatrele resimțind din plin aceste restricții. Din cauza restricțiilor impuse în perioada
de pandemie (suspendarea tuturor activităților cu public prezent în sală, restricționarea
numărului de spectatori, a duratei spectacolelor – ce a cauzat ca unele spectacole foarte iubite
de public, dar cu o durată mai lungă, să nu poată fi fi jucate etc.) oamenii au devenit apatici,
retrași, temându-se pentru sănătatea lor, mulți dintre ei evitând sau renunțând în totalitate
să frecventeze spații închise, cu un număr mai mare de spectatori.

1

Carmen Croitoru și Anda Becuț Marinescu (coord.): Barometrul de consum cultural 2017. Cultura în pragul
centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu și practici culturale, Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală (INCFC), Editura Universitară, 2018.
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În anul 2020, perioada de vârf a pandemiei, 78% dintre respondenți au declarat că indiferent
de situația generată de Covid-19, NU ar fi mers la teatru în spații închise, și doar 6% ar fi mers
la teatru în spații închise în aceleași condiții, iar numărul persoanelor care NU ar fi mers la
teatru în spații deschise fiind de 57%, doar 12% dintre cei chestionați ar fi mers la teatru în
spații deschide indiferent de situația generată de Covid-19. În ceea ce privește categoriile de
sexe, există o diferență minimă între respondenți: 74% dintre femei și 69% dintre bărbați NU
ar fi participat la un spectacol de teatru în spațiu închis indiferent de evoluția pandemiei, și
doar 11% dintre femei, respectiv 14% dintre bărbați ar fi participat la un spectacol de teatru
în spațiu închis indiferent de evoluția pandemiei.2
Conform datelor statistice publicate de către Institutul Național de Statistică în publicația
Activitatea unităților cultural-artistice3 pentru anii 2017-2020, se poate observa o creștere
constantă a reprezentațiilor susținute de teatrele din România și a numărului de spectatori
care au asistat la acestea, cu un vârf în anul 2019.
Odată cu intrarea în pandemie numărul reprezentațiilor susținute de teatre a scăzut la o
treime, iar numărul spectatorilor s-a diminuat cu peste 77% față de anul precedent.
Anul

Instituții și

Număr teatre (dramatice,

Număr

Număr

companii de

animație, muzicale, de

reprezentații

spectatori

spectacole și

estradă și operetă)

-mii persoane-

concerte
2017

160

77

16.280

2.696

2018

178

85

17.578

3.566

2019

175

82

17.618

3.596

2020

167

83

6.965

825

2

Carmen Croitoru și Anda Becuț Marinescu (coord.): Tendințe de consum cultural în pandemie, ediția I,
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC)
3
Sursa: www.insse.ro
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În ceea ce privește utilizarea internetului, conform aceluiași studiu, doar 26% dintre
respondenți au utilizat internetul pentru a vizionare spectacole/concerte etc. înregistrate sau
transmise în direct. Diferența dintre femei și bărbați nu e semnificativă.
Din păcate, nici Teatrul Național Târgu-Mureș nu a avut o evoluție diferită față de tendința
națională. Totuși, chiar dacă numărul de reprezentații în format fizic a fost de o treime față de
anul precedent, scăderea numărului de spectatori a fost de doar 57,5%, mult mai mică față de
nivelul național.
Anul

Număr reprezentații

Număr

(inclusiv spectacole

spectatori

invitate)
2017

270

98

49.602

2018

305

53.543

2019

300

44.861

2020

131

19.053

20214

În schimb, în decursul anului 2020, TNTGM, prin cele două companii ale sale, a avut o
constantă și importantă activitate în mediul online (Facebook, Instagram, Canal YouTube),
produsele noastre artistice fiind urmărite de un număr de 215.089 de persoane.

4

Până la data elaborării raportului 30.09.2021
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