TEATRUL MAGHIAR DE STAT
„CSIKY GERGELY” TIMIȘOARA

2018

Manager: Balázs Attila

Referitor la solicitările Dvs. prin adresa nr. SC.2018- 28856/04.12.2018, vă comunicăm
punctual următoarele:
1. Privind punctul 1. vă comunicăm următoarele:
a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama, anexă prezentei aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 565/21.11.2013 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, 159/2011, cu
următoarele funcţii de conducere:
•

Director-Balázs Attila

•

Director Adjunct Artistic-vacant

•

Director Adjunct Tehnic-ing. Markovszky Katalin

•

Contabil Şef-ec.Borugă Adrian

b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely potrivit contractului de
management nr. SC 2017- 29847/28.11.2017.
2. privind punctele 2. şi 3. vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor pe anul
2018 precum şi obiectul de activitate ale acestora, după cum urmează:
.
Nr.
Crt.

Denumirea
birolului/serviciului/
compartimentului
componenţa

1.

Serviciu Secretariat
Artistic, Marketing şi
Impresariat:
-şef serviciu
-consultant artistic
-secretar literar
-secretar P.R.
-secretar artistic
-grafician
-artist plastic
-impresar artistic
-referent vânzător
bilete

Număr angajaţi în Nume prenume –
subordine
şefului şi
denumirea
funcţiei
14
şef serviciu
Roșca Vesna

Obiectul de activitate al
birolului/serviciului/
compartimentului

Asigură
funcţia
de
documentare
urmărind
tendinţele din domeniu
precum şi funcţia de
promovare a imaginii
Teatrului,
accentuarea
rolului şi renumelui pe
plan local, regional şi
internaţional

2.

Compartiment
Audit
Public
Intern:
-coordonator
auditor
public
intern
-auditor
public
intern

2

Posdarie Carmen
- Petronela
Coordonator
auditor public
intern

3.

Birou
Administrativ de
Specialitate:
-şef birou
-consilier juridic
-referent resurse
umane
-referent achiziţii
publice
-referent secretar
-referent arhivar
-referent
de
specialitate
de
securitate și sănătate
în muncă

7

Horvath Iuliana
Şef birou

Contribue la o cât mai
bună şi efectivă gestionare
a fondurilor publice astfel
încât, prin aportul adus la
cultura organizaţională să
poată fi realizat un
management efectiv si
eficient ale Teatrului.
Asigură organizarea şi
desfăşurarea activităţilor
de audit.
Asigură legalitatea tuturor
documentelor emise de
către
compartimentele
funcţionale.
Asigură
îndeplinirea
prevederilor legale în
organizarea şi desfăşurarea
concursurilor
pentru
anga-jarea
şi
promovarea în funcţii a
salariaţilor precum şi în
adoptarea deciziilor de
desfacere a contractelor de
muncă
Asigură întocmirea şi
evidenţa
programului
Revisal,
dosarelor
personale
Înregistrează, arhivează
toate documentele oficiale
ale Teatrului precum şi
documentele din circuitul
inern
Asigură, răspunde de
deluralarea
desfăşurării
procedurilor de achiziţii
publice conform normelor
legale
Organizarea, coordonarea
și
monitorizarea
activităților de prevenire

și
protecție
privind
securitatea și sănătatea în
muncă,
verificarea
modului în care se aplică
reglementările legislative
în vigoare și normele
referitoare la prevenirea
riscurilor de incendii,
protecția
sănătățiiangajaților
și
proteca
mediului
înconjurător.

4.

Birou
Financiar
Contabil:
-şef birou
-referent casier
-referent financiar
-referent salarizare
-referent magazie
centrală
-referent achizitor

5.

6

Juhasz Monica
Andrea
Şef birou

Asigură întocmirea la
timp şi în conformitate cu
dispoziţiile
legale
a
tuturor documentelor din
circuitul
financiarcontabil, achiziţionarea,
recepţionarea şi păstrarea
bunurilor achiziţionate

42

Şef serviciu
Keresztes
Franciska

Realizează spectacolul de
teatru într-un proces de
creaţie
individualcolectivă
Asigură punerea în scenă
a spectacolelor stabilite,
pentru repertoriul stagiunii
Teatrului

13

Barna Istvan
Şef serviciu

Asigură fabricarea şi
întreţinerea decorurilor şi
al costumelor, a recuzitei
şi a decoraţiilor scenice,
muncile de întreţinere şi

Serviciu
Creaţie
Artistică:
-şef serviciu
-regizor artistic
-scenograf
-actor
-actor
mânuitor
păpuşi
-scenograf
-maestru
corepetitor
- maestru de studii
muzical

6.
Serviciu Întreţinere
Producţie:
-muncitor

din

activitatea specifică
instituţiilor
de
spectacole
sau
concerte
(tâmplar,
lăcătuş, croitor,pictor
executant,cizmar,
tapiţer)
-butafor
-şofer minibus
-şofer minibus
-îngrijitor

reparaţii, transport şi
manipulare de bunuri

7.

Serviciu
Tehnic
Scenă:
-şef serviciu
-regizor
scenă
culise
-operator lumini,
imagine
-operator sunet
-maestru sunet
-maestru lumini
-iluminist scenă

11

Kertesz Eva
Şef serviciu

Asigură asistenţa muncii
de creaţie, sunt partenerii
responsabili ai celor din
Serviciul Creaţie Artistică

8.

Oficiu Organizare
Scenă:
-şef oficiu
-peruchier
-machior
-recuziter
-muncitor
din
activitatea
specifică
instituţiilor
de
spectacole
sau
concerte
(costumier,mânuit
or montator decor)
-controlor bilete
-garderobier
-plasator
Supraveghetor sală

13

Şef oficiu
vacant

Respectă planul de
montare al scenografiei
Răspunde de întreţinerea
şi pregătirea costumelor şi
recuzitelor pentru toate
spectacolelor
Asigură activitatea de
machior-peruchier
Asigură activitatea de
primire a publicului

9.

Formaţie Muncitori:
-şef
formaţie
muncitori
muncitor
din
activitatea specifică
instituţiilor
de
spectacole
sau
concerte

Balázs Attila
Director

12

Şef formaţie
muncitori
Păștilă Gheorghe
Florin

Asigură mânuirea
decorului
Participă la repetiţii,
spectacole şi alte acţiuni
ale Teatrului,atât la sediu,
cât şi în deplasări, turnee
în ţară sau în străinătate

Întocmit,
Horvath Iuliana
șef birou BAS

Propunere de modificare ROF, respectiv a Organigramei şi Statului de Funcţii, înaintată Consiliului
Local al Mun. Timişoara,
nr. SC2017-002544/02.02.2017

4. Sinteza activității din 2018
Evenimente şi proiecte desfăşurate în 2018 împreună cu instituţiile de cultură care se adresează
aceluiaşi grup de beneficiari:
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Parteneriat cu Serviciul de Probațiune Timiș: Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” își propune
să sprijine persoanele aflate în evidența Serviciului de Probațiune Timiș în procesul de reintegrare
socială, să faciliteze interacțiunea dintre persoanele aflate în grupul țintă și alți membri ai
comunității și facilitarea reintegrării lor sociale prin intermediul artelor. Parteneriatul celor două
instituții are ca scopuri, printre altele, facilitarea accesului la cultură pentru publicul care aparține
grupurilor vulnerabile predispuse la marginalizarea socială, dezvoltarea unei percepții favorabile
reintegrării sociale a persoanelor care au comis infracțiuni, sancționate penal, dar care nu sunt
private de libertate.
Participare la proiectul „Teatrul ca rezistenţă" ("Theater as Resistance"), inițiat și dezvoltat în
cadrul programului cultural Timișoara 2021, care îşi propune să cerceteze arhivele teatrelor din
Timişoara, precum şi colecţii private, pentru a analiza viaţa cotidiană a timişorenilor în timpul
regimului comunist (1960-1990), dar şi după Revoluţia din 1989 (1990-2019) din perspectiva
relaţiei lor cu teatrul.
Participare în programul UNITER „Artiştii pentru artişti” prin donarea fondurilor din vânzarea de
bilete la spectacolul “Dansând în noapte” din 9 martie pentru Fondul de Solidaritate Teatrală
Parteneriat cu Institutul Francez Timișoara pentru găzduirea evenimentelor de teatru din cadrul
Lunii Francofoniei (martie 2018)
Parteneriat cu Asociația Femeilor Maghiare în organizarea și implementarea programului Zilelor
Maghiare Bănăţene, evenimente desfăşurate în sălile teatrului și turneu cu spectacolul „Guppi” la
Otelec, Lugoj și Cherestur în 4, 5 și 11 mai 2018

Parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană pentru organizarea programului
„Fo(u)r Public Spaces” în cadrul Festivalului Euroregional de Teatru TESZT
Eveniment de închidere a stagiunii 2017/2018 în colaborare cu Asociația ProTESZT, spectacolul
“Incendii”, în 22 iunie 2018.
Interpretare „Shakespeare, Sonnet 66” cu intrare liberă în cadrul Festivalului Artelor Timişorene
organizat de Primăria Timişoara (4 iunie 2018)
Partenerul principal al Asociației Cultural „Tarisznyas” în desfășurarea proiectului Teatru în aer
liber, care oferă spectacole de teatru în mediul rural din vestul țării.

•
•

•

•

•
•

•

•

Partener al festivalului international de film „Ceau cinema – festival de buzunar” pentru găzuirea
proiecțiilor de film din competiție (iulie 2018)
Parteneriat cu Asociația Proteszt, Club
Sportiv
Municipal,
Universitatea
Politehnica şi Universitatea de Vest
Timişoara pentru organizarea celei de-a
doua ediţii a Actor’s World
Championships, un campionat sportiv
destinat angajaţilor din teatre, 1-2
septembrie 2018.
Parteneriat cu Asociaţia Culturală ArteFactum Timişoara pentru proiectul
„Erendira şi bună-sa”, spectacol regizat
de Kocsardi Levente.
Parteneriat cu Asociația Proteszt pentru
prima ediție Noapte Albă la Teatru
(eveniment de tip „porțile deschise”, 22
septembrie 2018)
Parteneriat cu Asociația ”Varbastya” în organizarea și implementarea programului Zilelor
Culturale Maghiare din Timișoara, 27-30 septembrie 2018
Iniţiator şi coproducător al spectacolului “Burundanga”, regia Csábi Anna, împreună cu Teatrul de
Nord Satu Mare, trupa Harag Gyorgy, care se joacă într-o locație neconvențională din afara
teatrului.
Parteneriat cu Asociația Filmtett din Cluj-Napoca pentru a cincea ediție a festivalului Zilele
Filmului Maghiar, care a avut loc în Sala Studio al Teatrului Maghiar ”Csiky Gergely” între 1011.11.2018.
Parteneriat cu Teatrul pentru Copii şi Tineret pentru organizarea Festivalului Internaţional “Sub
Bagheta lui Merlin” 30 septembrie-7 octombrie 2018, spectacole desfăşurate în sălile teatrului
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 2017-2018:
Program
THALIA,
destinat
montărilor
autorilor clasici
în
viziune
modernă

LYRA, destinat

2017
„Shakespeare, Sonnet 66” regia: Kokan
Mladenović, premiera: 11 ianuarie 2017
„Improvizația de la Versailles sau Casa
Maimuțelor”, după Moliere, regia Sardar
Tagirovsky, premiera: 28 februarie 2017

2018
„Hedda Gabler”, regia Tom
Dugdale, text Henrik Ibsen,
premiera: 21 decembrie 2018

„Shakespeare, Sonnet 66” regia:
Kokan Mladenović (reluare)
„O. márkiné” de H.von Kleist,
„Improvizația de la Versailles
coproducţie cu Trupa Trojka Ungaria,
sau Casa Maimuțelor”, după
regia: Soós Attila, premiera: 3 iunie 2017 Moliere, regia Sardar
Tagirovsky (reluare)
„Opera cerşetorilor”, regia: Kokan „O. márkiné” de H.von Kleist,
Mladenović, (reluare)
coproducţie cu Trupa Trojka
Ungaria, regia: Soós Attila
(reluare)
”Dansând în noapte”– regia:

montărilor
muzicale

“Húzd rá!” – „Zi-i!”, regia: Molnos
András Csaba, (reluare)
„Hair”, regia: Puskás Zoltán, (reluare)

Kocsárdi Levente, text Patrick
Ellsworth, musical compus de
Vlaicu Golcea, premiera: 3
martie 2018
“Húzd rá!” – „Zi-i!”, regia:
Molnos András Csaba,
(reluare)

DRAMA,
destinat
autorilor
contemporani

“Rabenthal” – de Jorg Graser, regia:
Radu Afrim, premiera: 21 decembrie
2017
„Forbidden Books”, scris și regizat de
Szymon Adamczak (coproducție cu
Festivalul Temps d’Images Cluj,
Festivalul TESZT, Fabrica de Pensule și
Asociația Colectiv A din Cluj și Institutul
Adam Mickiewicz din Polonia),
premiera: 12 noiembrie 2017
„EXIT”
(coproducție cu Teatrul Clasic Ioan
Slavici Arad și Teatrul Național Sombor
din Serbia)
regia Schilling Arpad, premiera: 21 mai
2017

TALENTUM
pentru
promovarea
membrilor
trupei

„Burundanga”, regia Csábi
Anna, text Jordi Galceran,
premiera: 23 noiembrie 2018
(coproducție cu Teatrul de
Nord Satu Mare, trupa Harag
György)
„La comun”, regia RaduAlexandru Nica, text Thomas
Vinterberg și Mogens Rukov,
premiera: 8 decembrie 2018

“Rabenthal” – de Jorg Graser,
regia: Radu Afrim (reluare)
„Forbidden Books”, scris și
regizat de Szymon Adamczak
(reluare)
„EXIT”, regia Schilling Arpad
(reluare)
„Dysphoria Show”
„Dysphoria Show”, concept de:
Concept de: Florin Fieroiu
Florin Fieroiu (reluare)
Premieră: 20 aprilie 2017
”Avalanșa” autor: Tuncer
Cücenoğlu, regia: Kedves
”Avalanșa” regia: Kedves Emőke,
Emőke (reluare)
(reluare)
„Guppi” (reluare) regia: Mucsi
”Detalii naive...”, regia: Radu Afrim,
Zoltán.
(reluare)
”Detalii naive, total lipsite de
”Maghiar”, regia: Urbán András,
profunzime din viața și
(reluare)
moartea unor spectatori” regia:
„Moliendo café”, regia: Silviu Purcărete Radu Afrim (reluare)
”Maghiar” regia: Urbán
(reluare)
András
„Guppi” regia: Mucsi Zoltán, (reluare)
(reluare)
”Incendii” regia: RaduAlexandru Nica (reluare)
“Wiener Walzer”
„Buzunarul cu pâine” –
Regia Szász Enikő, premiera: 21
spectacol creat și interpetat de
septembrie 2017
Kiss Attila și Molnos András
Csaba, text Matei Vișniec,
„Deșteptarea primăverii”
premiera: 29 aprilie 2018

Regia Anna Horvath, premieră: 28 aprilie
2017
”Mai spun atât și plec...” – un spectacol
conceput de Magyari Etelka și Levko
Esztella (reluare)
”Ultima mutare”– regia: Kocsárdi
Levente (reluare)
„7 / 7”, spectacol creat și jucat de Baczó
Tünde (reluare)

„Show mask go on” –
spectacol aniversar creat
special pentru a marca 65 de
ani de la înființarea trupei,
scenariu și regia Szász Enikő,
premiera: 15 iunie 2018
Organizarea unei expoziții
retrospective de costume de
teatru
și
recuzită
din
spectacole, precum și a
expoziției de fotografie și afișe
pentru a marca 65 de ani de
activitate (14 iunie 2018)
„Mică neînțelegere cosmică”,
regia Csábi Anna, text Forgách
András premiera: 21
septembrie 2018
„Depravare”, regie Mátyás
Zsolt Imre, text Bartis Attila,
premiera: 27 noiembrie 2018
“Wiener Waltzer”, regia Szász
Enikő (reluare)
„Deșteptarea primăverii”, regia
Anna Horvath (reluare)
”Mai spun atât și plec...” –
spectacol creat și interpretat de
Magyari Etelka și Levko
Esztella (reluare)
”Ultima mutare”– regia:
Kocsárdi Levente (reluare)
„Răsturnare” – one-man show
de Molnár Bence (reluare)

ATHENE,
destinat
spectacolelor
invitate

2 februarie 2017 – „Cel bun, cel rău și **
mă-sii”, spectacol de mişcare nonverbal
al trupei M Studio din Sfântu Gheorghe
15 februarie 2017 – „Soha senkinek”,
spectacol produs de Nézőművészeti Kft.
și MaNNa
25 martie – „ÉDES A TE RIZLINGCSÓKOD”, spectacol muzical al trupei

3 februarie 2018 –
„To_R/Pomana”, spectacol de
mişcare nonverbal al trupei M
Studio din Sfântu Gheorghe
21 februarie 2018 – „Paltonul
de iarnă uitat pe mine”,
spectacol produs de Teatrul
„Tamasi Aron” din Sf.
Gheorghe

TUTUKANTUALÉ

10 martie – „Orașul nostru”,
spectacol coprodus de Centrul
de Cultură Novi Sad și Teatar
34, invitat din Novi Sad, Serbia

4 octombrie 2017 – „KATA
TÖRTÉNET”
Spectacol invitat al Ansamblului
Nagyvárad
24 noiembrie 2017 – „MOHA ÉS
PÁFRÁNY”
Spectacol invitat al Trupei Lilliput din
cadrul Teatrului Szigligeti din Oradea

25 martie 2018 – „Așteptându-l
pe Godot”, spectacol de
examen al studenților
Academiei de Artă Novi Sad,
Serbia

8 decembrie 2017 - REACTING
CHERNOBYL
spectacol invitat al trupei Váróterem
Projekt din Cluj-Napoca

18 și 19 aprilie 2018 –
„Camera de machiaj”,
spectacol invitat al Studioului
Yorick Tg. Mureș

10 decembrie 2017 – Concert MÜLLER
PÉTER SZIÁMI ANDFRIENDS

6 mai 2018 – „Acasă”,
spectacol invitat al Atelierului
de Dans „Duna” Budapesta
20 noiembrie 2018 –
„To_R/Pomana”, spectacol de
mişcare nonverbal al trupei M
Studio din Sfântu Gheorghe

THESPIS, secţia “Scufița roșie” (reluare) –regia: Bereczki
de păpuşi
Csilla

6 decembrie 2018 –
„Efemeridele de Tisa”,
spectacol de păpuși al
Asociației Barboncás din
Szeged
“Crăiasa zăpezii”, regia Traian
Savinescu, bazat pe H.C.
Andersen, premiera: 15 aprilie
2018
„Ursulețul Winnie Puh”, regia
Kedves Emőke, text A. A.
Milne, premiera: 17 octombrie
2018

EPIDAUROS,
28 august - 2 septembrie 2017 Workshop
educarea şi
de mişcare scenică pentru actori ţinut de
menţinerea în
Adamovich Ferenc.
formă a artiştilor
din teatru
EUROPA,

Festivalul

Euroregional

de

“Scufița roșie” regia: Bereczki
Csilla (reluare)
20 – 23 mai 2018 Workshop de
mişcare scenică pentru actori
ţinut de Toula Limnaios.

Teatru Festivalul

Euroregional

de

proiecte de
anvergură

(TESZT) –21-28 mai 2017

Teatru (TESZT) –20-27 mai
2018

OLYMPIA
relaxare, sport

2-3 septembrie 2017
Actor’s World Championships,
campionat sportiv pentru angajaţii
teatrelor (ciclism, tenis de masă, tenis de
câmp, scrimă, atletism, streetball, fotbal,
ştafetă)

1-2 septembrie 2017
Actor’s World Championships,
campionat sportive
internațional pentru angajaţii
teatrelor (ciclism, tenis de
masă, tenis de câmp, scrimă,
atletism, streetball, fotbal)

NUMĂR DE SPECTACOLE ȘI SPECTATORI
Luna

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai (inclusiv TESZT)
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Spectacole la sediu
ale
invitate
trupei
12
7
2
14
6
2
7
20
5
6
6
10
1
5
2

Număr spectatori la
sediu
876
515
811
508
2463
420
404
461
775
470

Spectacole
în
deplasare
1
3
4
5
2
2
1
5
1
-

Procent ocupare săli la fiecare reprezentație a spectacolelor noastre jucate la sediu ():

Un eveniment deosebit în decursul anului 2018 a fost aniversarea a 65 de ani de la înființarea primei
trupe de teatru profesioniste maghiare în Timișoara. În foaierul teatrului, a fost vernisată expoziția
retrospectivă „65 de ani de momente memorabile”, cuprinzând obiecte de decor și costume folosite
în spectacole în îndelungata activitate a teatrului, precum și fotografii. Afișele autocolante au
cuprins imagini din fiecare stagiune începând din anul 1953 până în prezent. Expoziția a fost
deschisă pentru public până în 21 iunie 2018. În 16 iunie, în Sala Studio, a avut loc proiecția
înregistrării spectacolului de mare succes „Lorenzaccio” regizat de V. I. Frunză, din 1998. Proiecția
a avut intrare gratuită pentru public. Spectacolul aniversar „The Show Mask Go On” a avut loc în
16 iunie, fiind regizat și conceput de Szász Enikő. Conceptul a fost de a intepreta fragmente din mai
multe spectacole aflate în repertoriu de-a lungul timpului, folosind costumele respective. Intercalat,
au fost proiectate fragmente din alte spectacole. Un moment important al galei a fost omagiul adus
foștilor angajați care au decedat. Gala s-a terminat cu acordarea de titlu de membru onorific al
teatrului pentru patru colaboratori sau foști angajați ai teatrului, în semn de prețuire pentru sprijin –
Krausz Kuti István (fost actor), Szekernyés János (critic de artă, istoric), Szekernyés Iren (membru
în consiliul artistic, fost angajat) și Fall Ilona (actriță veterană încă în activitate). Evenimentul festiv
pentru marcarea evenimentului a avut loc în 15-16 iunie, ca un prilej pentru reîntâlnire cu foști
colegi, spectator fideli, personalități ale domeniului teatral, cu accent pe reflectarea momentelor
luminoase și a actorilor care au avut contribuții însemnate la menținerea Teatrului pe scena culturală
a regiunii.
Festivalurile din ţară şi străinătate la care au participat spectacolele teatrului în 2018
o
Festivalul HolnapUtán, Oradea (22 martie 2018): spectacolul “Deșteptarea primăverii”
în regia lui Horvath Anna
o
Zilele Sfântu Gheorghe (24 aprilie 2018): două reprezentații spectacolul „Wiener
Walzer”, regia Szász Enikő
o
Festivalul Internațional Euromarionete Arad (3 mai 2018): două reprezentații „Scufița
roșie”, regia Bereczki Csilla
o
Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara TESZT (20-27 mai 2018): „Rabenthal”,
regia Radu Afrim și „Dansând în noapte”, regia Kocsárdi Levente
o
Festivalul Artelor Timișorene (4 iunie 2018): spectacolul „Shakespeare, Sonnet 66”,
regia Kokan Mladenović
o
Festivalul Internațional Bitola Shakespeare Festival, Macedonia (25 iunie 2018):
spectacolul „Shakespeare, Sonnet 66”, regia Kokan Mladenović
o
Festivalul Internațional Thealter Szeged, Ungaria (9 august 2018): spectacolul
„Shakespeare, Sonnet 66”, regia Kokan Mladenović
o
Festivalul Internațional Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara București (19
octombrie 2018): spectacolul „Exit”, regia Schilling Árpád
o
Festivalul IFESZT Odorheiu Secuiescu (21 octombrie 2018): spectacolul „Avalanșa”,
regia Kedves Emőke
o
Festivalul Naţional de Teatru (23 și 24 octombrie 2018, București): participare cu
„Rabenthal”, Radu Afrim
o
Festivalul „Sub bagheta lui Merlin” (4 octombrie 2018, Timișoara): „Crăiasa zăpezii”,
regia Traian Savinescu

Alte deplasări ale spectacolelor teatrului în 2018:
• Teatrul Szkéné din Budapesta, Ungaria: 25 martie 2018 două reprezentații „Avalanșa”,
regia: Kedves Emöke
• Teatrul Thalia din Budapesta, Ungaria: 18 aprilie 2018 „Deșteptarea primăverii”, regia:
Horvath Anna
• Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, 27 ianuarie 2018: „Exit”, regia Schilling Árpád
• Subotica, Serbia: 13 martie „Maghiar”, regia: Urbán András
• Turneu cu spectacolul „Guppi” la Otelec, Lugoj și Cherestur în cadrul Zilelor Maghiare
Bănățene (mai 2018)
• Sinagoga din Szeged, Ungaria, 2 iunie 2018, „Mai spun atât și plec”...
• Teatrul de Vară Esztergom, Ungaria: 20 și 21 iulie 2018: „Incendii” în regia lui R. A.
Nica
• Teatrul Național Sombor, Serbia: 1 octombrie 2018 „Exit”, regia: Schilling Árpád
• Colegiul „Csiky Gergely" Arad: 9 noiembrie 2018, spectacol educațional „Răsturnare”
de Molnar Bence
• Teatru de Nord Satu Mare: 23 noiembrie și 6 decembrie 2018, „Burundanga”, regia:
Csábi Anna
Premii obținute de actorii și trupa teatrului în 2018:
- „Cea mai bună muzică", spctacolul „Crăiasa zăpezii” compozitor Cári Tibor, Festivalul „Sub
bagheta lui Merlin”
- Premiile Pro Cultura (Consiliul Județean Timiș): Markovszky Katalin, Simo Emese
- Premiile Galei Excelenței (Primăria Timișoara): Benedek Levente, Albert Alpár, Vuia Ovidiu

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri și cheltuieli

Pe 2017 (Lei)

Total venituri:
alocații bugetare:
venituri proprii:
Cheltuieli totale:
personal, din care:
*contracte muncă
*contracte civile, drepturi autor, etc.
materiale:
de capital:

Pe 2018 (Lei)
8405567

8306363

7860358
545209
7845092
5462927
4443349
1019578
2099120
283045

7833047
473316
8294059
5634892
5355666
279226
1977485
681682

Tabel comparativ de cheltuieli în perioada raportată 2017/2018
2017
Denumirea proiectului
SHAKESPEARE, SONNET
66
IMPROVIZAȚIA DE LA
VERSAILLES
DYSPHORIA SHOW
DEȘTEPTAREA
PRIMĂVERII
EXIT
WIENER WALZER
TESZT 2017
CARAVANA
CULTURALĂ
FORBIDDEN BOOKS

RABENTHAL

Devizul
estimat

218898,00
230797,00
246372,00
66802,00
180068,00
71705,00
821132,00
15000,00
21810,00

Gradul de acoperire din surse
atrase/venituri proprii a
cheltuielilor instituției (gradul de
autofinanțare)
• venituri proprii realizate din
218497,00
vânzare de bilete și pliante
324389 lei
205714,00
• venituri proprii realizate din
alte activități ale instituției
229202,00
87828 lei
• venituri realizate din prestări
62498,00
de
servicii culturale în cadrul
145343,00
parteneriatelor cu alte autorități
66075,00
locale
(donații,
BGA publice
776671,00 51540 sponsorizări)
CJT 65416 lei
• venituri din anii precedenți
13876,00 13876
Devizul
realizat

149417,00 150182,00

Din
care
surse
atrase

128442 lei
Gradul de creștere a veniturilor
proprii în totalul veniturilor: 6,5%
Ponderea cheltuielilor de personal
din totalul cheltuielilor: 69% din
care cheltuieli salariale: 81%

Denumirea
proiectului
URSULEȚUL
WINNIE PUH
DANSAND IN
NOAPTE
CRAIASA
ZAPEZII
TESZT 2018

GALA 65 ANI
BUZUNARUL CU
PAINE
MICA
NEINTELEGERE
COSMICA
SPECTACOLE PE
DRUM (TURNEU)
OLIMPIADA
ACTORI
DEPRAVARE
BURUNDANGA
LA COMUN
HEDDA GABLER

Gradul de acoperire din surse
atrase/venituri proprii a
2018
cheltuielilor instituției (gradul
de autofinanțare)
Devizul
Devizul
Din care
• venituri proprii realizate din
estimat
realizat
surse atrase vânzare de bilete și pliante
368662,00 lei
94081,00 92991,00
• venituri proprii realizate din
alte activități ale instituției
229995,00 247655,00
20798,00 lei
• - venituri realizate din prestări
121162,00 119413,00
de servicii culturale în cadrul
700000HUF parteneriatelor cu alte autorități
614297,00
BGA
publice
locale
(donații,
300000HUF sponsorizări)
BGA
64310,00 lei
8072,00 Lei • venituri din anii precedenți
24021,00
CJT
61282,00 lei
17824,00

19410,00

17902,00

9857,00

36266,00
37287,00
113475,00
Premiera
decembrie

19060,00
34587,00
CJT
2000,00
20813,00 PROTESZT
27692,00
28585,00
105264,00
Premiera
decembrie

Gradul de creștere a veniturilor
proprii în totalul veniturilor:
5,7%
Ponderea
cheltuielilor
de
personal
din
totalul
cheltuielilor: 68%
din care cheltuieli salariale:
95%

Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu
menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate
Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru
următoarea perioadă de raportare a managementului
(Lei)
2019/2018
2017
2018
2019
Cheltuieli
totale:
7845092
8294059
11461700
138.19%
136.18%
* personal
5462927
5634892
7674000
135.77%
*materiale
2099120
1977485
2685000
161.76%
*de capital
283045
681682
1102700
Infrastructură, spaţii utilizate de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely cu sediul în Timişoara, str.Mărăşeşti nr. 2, jud. Timiş,
funcţionează în Palatul Cultural din Timişoara – monument istoric, corp „vechi”, proprietatea
Primăriei Municipiului Timişoara şi Corp nou – A1,A2,B, proprietatea Municipiului Timişoara clădire
adiacentă corpului vechi.
1. Palatul Cultural – corp vechi
Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin HCL nr. 24/23.02.1999, H.C.L. nr.
97/03.05.2001 şi H.C.L. nr. 189/31.05.2011 modificată prin HCL nr. 369/25.10.2011, Protocolul
privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii Palatului Culturii din Timişoara nr. SC0995415/23.04.1999; Contract de împrumut de folosinţă – Comodat nr. 01/14.12.2011, dreptul de
folosinţă gratuită a clădirii Palatul Cultural din Timişoara în favoarea Operei Naţionale Române
Timişoara, Teatrului Naţional Mihai Eminescu Timişoara, Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely şi
Teatrului German de Stat Timişoara.
Obiectul Contractului de împrumut de folosinţă – Comodat nr. 01/14.12.2011este cedarea de către
comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a clădirii Palatului Cultural din Timişoara, înscris în
CF nr. 127057 cu nr. top 249, pe 29 de ani.
2. Corp nou – A1,A2,B, clădire adiacentă corpului vechi
În Corpul nou funcţionează în prezent, câte un atelier de tapiţerie, croitorie, magazia centrală –
spații exclusive ale Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely și depozitul de decor - comun cu Teatrul
German de Stat Timişoara, liftul de marfă, respectiv atelierul de pictură şi casa scării în folosinţa
comună a celor 4 instituții din clădire.
Spații
scene
spaţii de primire pentru public (holuri,
garderobe, cafenea proprie etc.)

Nr.
2
6

suprafaţa
suprafeţe scene,
cumulat
suprafaţă totală,
cumulat

mp
161.9
366,3

3

ateliere

9

birouri

5

spaţii depozitare

suprafaţă totală,
cumulat
suprafaţă totală,
cumulat
suprafaţă totală,
cumulat

228.34
146,99
427,82

DOTĂRI ale SCENELOR
nr. locuri spectatori (capacitate)
suprafaţa sălilor (toate spaţiile)
dimensiunile scenei (lăţime x adâncime)
cotă faţă de nivelul sălii (cm)
pod tehnic la scenă (da/nu)

Sala mare
126
438,25
8x10
0
da

Sala Studio
50
114,48
5x4
0
nu

Cele două săli de spectacole: sala mare – în folosință comună cu Teatrul German de Stat
Timișoara- şi sala studio sunt spaţii alternative pentru spectacole, ele sunt folosite şi ca spaţii
pentru diferite programe proprii sau spaţii gazdă.
REPARAȚII, INVESTIȚII/DOTĂRI ÎN 2018
REPARAȚII ÎN 2018
Executare zugrăveli, reparaţii, finisaje zona coridor Sala Studio, coridor administrativ: februarie –
aprilie 2018
INVESTIȚII/DOTĂRI
Dotări noi pentru Serviciul Secretariat Artistic Marketing Impresariat
- Imprimantă profesională pentru realizare bannere și afișe publicitare
- Server de stocare în rețea
Dotări noi pentru Serviciul Tehnic Scenă
- Videoproiector DLP 3D,FHD 1920*1080*50001
- Laptop 17.3” NVIDIA GEFORCE tastatură iluminată
- Laptop cu touch screen 15.5”
- Reflector MOVING HEAD-ELATION ARTISTE PICASSO – 3 bucăți
- Reflector AUDIENCE BLINDER ELATION CUEPIX – 2 bucăți
- Reflector PAR 2 RGBW ZOOM – 10 bucăți
- Reflector S4 25-50 ZOM PROFILE 750W – 5 bucăți
- Reflector VARYTEC LED RGB 150W – 1 bucată
- Electropalan GM4 – 1 bucată
- Licență Office Home and Business 2016
- Sistem comunicare
- Microfon wireless

Dotări Serviciul Întreținere Producție
- Foarfecă de tablă - BOSCH GSC 2.8
- Fierăstrău staționar pentru metal –BOSCH
- Fierăstrău cu bandă MAKITA LB 12007
Activitate transport persoane:
- Autoutilitară Mercedes Sprinter 519 KA CDI 19+1+1 locuri

5. OBIECTIVE MAJORE PE 2019

Proiectele viitoare din cadrul programelor:
1. În cadrul programului Thalia se va juca în fiecare stagiune o piesă din repertoriul clasic cu
mizanscena unui regizor cu experienţă. Nivelul de pregătire al trupei este destul de ridicat și se
menține constant, de aceea i-am contatctat pentru colaborare pe regizorii renumiți si pe plan
internațional, ca Silviu Purcărete, Victor Ioan Frunză, Kokan Mladenovići, Andrei Șerban, Csiki Zsolt
etc.
2. În peisajul teatral timișorean trupa Teatrului Maghiar ocupă un loc de frunte în interpretarea
pieselor muzicale. În cadrul programului Lyra vom alege în stagiunea următoare o piesă muzicală care
este aşteptată de fiecare dată cu mare interes de către publicul nostru.
3. În cadrul programului Drama vom fi atenţi în permanenţă la cele mai noi apariţii în domeniul
teatral şi dorim să răspundem la provocările lansate de dramaturgii contemporani. În prima parte a
anului, Csábi Anna va prezenta spectacolul-lectură „După ploaie”, text Sergi Belbel, proiect finanțat de
Fondul Național de Cultură Ungaria. În sensul parteneriatului cu Serviciul de Probațiune, regizorul
Victor Dragoș va realiza un spectacol-lectură cu persoane care sunt în evidența acestui serviciu,
folosind ca text „Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec (montat în teatrul nostru în 2018).
4. Programul Thespis, dedicat teatrului de animaţie, va continua şirul poveştilor clasice pe lângă
câte o montare inovatoare pe stagiune. Printre regizorii ce urmează a fi invitaţi în anii următori sunt
Nagy Regina, Bereczki Csilla, Vidovszky Gyorgy, iar în a doua parte a anului 2019 vom prezenta
prima coproducție cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara – „Hainele cele noi ale
împăratului”.
5. Iniţiativele din interiorul trupei îşi vor găsi un loc în repertoriu datorită programului Talentum.
Molnar Bence, Kocsárdi Levente, Csábi Anna sunt doar câțiva actori din trupă care și-au exprimat
dorința de monta spectacole la teatru în perioada următoare.

6. În cadrul programului Epidauros, la fiecare început de stagiune am ţinut un workshop de
mişcare dedicat actorilor din trupă și oaspeților interesați. Pentru 2019 au fost invitați regizorul Kristóf
Szabó din Germania și coregraful și regizorul Marco Chenevier din Italia. Tot în acest program sunt
incluse și activitățile cu caracter social, didactic, educațional.
7. Programul Athene este o poartă deschisă pentru spectacole în limba maghiară sau nonverbale
care nu sunt altfel accesibile publicului timișorean. Pentru prima jumătate a lui 2019 am invitat
spectacolele „Încolo și dincolo” (Ungaria), „UN_dead” spectacol de păpuși pentru adulți despre
Lugosi Bela (Ungaria), „Baloane de săpun” (Oradea), „Lift” (Sfântu Gheorghe).
8. Principalul obiectiv al programului Europa este Festivalul Euroegional de Teatru TESZT, care
şi-a consolidat locul în peisajul evenimentelor importante din oraş şi din regiune. Este posibilă
continuarea colaborării cu Asociația Capitală Culturală Europeană 2021 pentru spectacolele din aer
liber cu intrare liberă, în cadrul TESZT 2019. Tot în cadrul pogramului Europa va fi implementat
proiectul european „Someone from Home” (finanțat prin programul Europa Creativă, referință
595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3) – un spectacol internațional de dans contemporan ce
urmează a fi coprodus cu Centrul de Cultură Studențească Novi Sad, Derida Dance Sofia și Silk
Fluegge Linz. Implementarea proiectului se finalizează la sfârșitul anului 2019. Valoare totală:
109.833,73 euro.
9. În cadrul programului Olympia vom organiza a treia ediție a Actor’s World Championships,
competiția sportivă a celor care lucrează în domeniul teatral, inițiativă începută în anul 2017. Creșterea
numărului de participanți și instituții implicate de la prima la a doua ediție este un indicator al
interesului și necesității unui astfel de eveniment.
Teatrul ia parte la acţiuni cu caracter social (spectacole caritabile, ocrotirea mediului, etc.), ţine
legătura cu domeniul educațional și sprijină activitățile organizațiilor maghiare din oraș și a școlilor
maghiare. O instituţie publică trebuie să fie şi să rămână al publicului în sensul cel mai larg al
cuvântului, astfel că și în 2019 vom participa la marcarea următoarelor evenimente importante:
Zilele Filmului Maghiar
Ziua Internațională a Maghiarilor de pretutindeni (15 martie)
Ziua Internațională a Teatrului
Noaptea Teatrelor Deschise
Ziua Internațională a Teatrului de Animație
Ziua Dramaturgiei Maghiare
Ziua Poeziei Maghiare

PROPUNERE SERVICIU COREGRAFIE
Din dorinţa de a ne implica mai mult în comunitate şi de a răspunde nevoilor şi oportunităţilor în
materie culturală, urmărim şi merităm să participăm constructiv în reţeaua Timişoara Capitală
Culturală Europeană 2021 prin iniţierea şi formarea, în cadrul Teatrului Maghiar de Stat “Csiky
Gergely”, a Serviciului Coregrafie care va avea ca obiectiv, pentru toţi timişorenii şi pentru persoane
din alte părţi, organizarea şi oferirea de spectacole pentru atragerea atenţiei, creşterea interesului şi a
numărului de spectatori, dar şi pentru îmbunătăţirea vieţii culturale timişorene. În acest sens a fost
înaintată o adresă Consiliului Local Timișoara.
Astfel, Serviciul Coregrafie s-ar compune din 13 dansatori, 1 coregraf, 2 operatori lumini, 2
operatori sunet, 1 recuziter, 4 muncitori din cadrul activităţilor specifice spectacolelor dintre care: 1
costumier şi 3 muncitori montatori de decor, precum şi 3 instrumentişti. Acest serviciu ar fi condus de
un Şef Serviciu Coregrafie (regizor scenă şi dans) şi va deservi atât spectacolelor Serviciului
Coregrafie, cât şi celorlalte spectacole organizate de Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, la
sediu, dar şi în turnee.

Privitor la posturile de dansatori din cadrul Serviciului Coregrafie, aceștia sunt necesari pentru
proiecte, programe spectacole teatrale ce anulează bariere lingvistice, cu structură şi estetică în arealul
mişcării şi coregrafiei, urmând direcţiile estetice ale teatrului contemporan şi neconvenţional prin
mijloacele sale de exprimare potrivit Proiectului de management anexă la SC 2012/13652/06.06.2012.
Dansatorii se vor ocupa în principal cu realizarea activităților pre-spectacol, executarea dansurilor
clasice, dansurilor de societate, dansurilor contemporane, dansurilor de caracter etc. Vor lua parte la
spectacole de dans și de balet organizate de Serviciul Coregrafie, dar și la spectacolele de teatru. De
asemenea, dansatorii se vor îndeletnicii și cu studiul spectacolelor de dans și de balet în scopul de a-și
face o idee cu privire la spectacolul de dans sau de balet, conform rolului dat (să cunoască pașii și
figurile, întreaga intrigă a spectacolului sau baletului, atmosfera acestuia). Serviciul Coregrafie se
preocupă de îmbunătățirea prestației profesionale a tuturor dansatorilor indiferent de vechimea în
muncă sau tipul de dans pe care îl abordează fiecare dansator în parte asigurând omogenitatea
grupului.
Coregraful va avea un rol esențial în conceperea dansurilor, a momentelor coregrafice sau a
spectacolelor integrale de dans ori de balet. Totodată, acesta va dansa ca solist, cu partener sau ca
membru al trupei de dansatori. În mod deosebit acesta pregătește coregrafia spectatolelor integrale de
balet; realizeaza coregrafie pentru divertisment în spectacole de teatru; realizează coregrafia pentru
diverse evenimente organizate de Teatru; se documentează din punct de vedere literar, muzical sau
coregrafic în vederea realizării coregrafiei; asigură menținerea calității nivelului profesional al artiștilor
interpreți și face propuneri pentru configurarea repertoriului instituției. Operatorii lumni vor avea rolul
de a elabora planul de lumini și planul de proiecție, asigurând iluminarea scenei, precum și manevrarea
reflectoarelor și a altor surse de lumină. Operatorii sunet vor avea misiunea de a asigura Serviciului
Coregrafie sonorizarea spectacolelor la sediu și în deplasare. Recuziterul se îngrijește de recuzita
necesară în spectacole și repetiții. Costumierul asigură întreținerea, curățarea și pregătirea costumelor
și încălțărilor din dotare. Acestora li se vor alătura cele trei posturi de muncitori montatori de decor,
care contribuie la executarea elementelor de decor. Iar, instrumentiștii din cardul Serviciului
Coregrafie vor avea rolul de a interpreta în manieră instrumentală lucrări muzicale aparținând
diverselor genuri de muzică, întregind tabloul artistic coregrafic.
Promovarea personalulului este imperios necesară și va putea fi posibilă prin transformarea
următoarelor posturi:

Nr.
crt.

Denumirea
Nr. Niv.
funcţiei
Gr/tr
post stud.
existente

Denumirea
Structura din
funcţiei
Niv.
Gr/tr
Nr.post
care fac parte
transforstud.
mate

1

actor

1

S

II

actor

1

S

IA

2

referent

2

M

I

referent

2

M

IA

Serviciu
Creaţie
Artistică
Biroul
Financiar
Contabil

REFUNCȚIONALIZAREA CINEMATOGRAFULUI ARTA
În contextul asumării de către Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a unui rol major în
cadrul programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 şi ca urmare a dezvoltării
mijloacelor artistice şi tehnice necesare producerii spectacolelor de teatru în conformitate cu strategia

repertorială, spaţiile de care dispune în acest moment Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” sunt
întru totul insuficiente pentru activitatea de repetiţie, producţie şi spectacole.
Astfel, în urma preluării de către Primăria Municipiului Timişoara a spaţiilor care au funcţionat
drept cinematografe, în 2018 a intrat în administrarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”
Timișoara, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 25 de ani o cotă parte a imobilului și a grădinii de vară
a cinematografului ARTA amplasat în Timişoara, pe adresa Str. Nicolae Văcărescu nr.18, cu
posibilitatea de a-l refuncţionaliza şi de a-l reinsera în circuitul cultural al oraşului, actualmente
dezafectat şi abandonat de peste 20 ani. În condițiile respectării dreptului de proprietate, imobilul va fi
administrat și gospodărit într-un sistem unitar, în sensul exploatării sale conform destinației. Astfel
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, conform contractului de administrare încheiat cu
Municipiul Timișoara va putea utiliza acest spațiu pentru: difuzarea de film cinematografic,
desfășurarea de activități/spectacole de teatru, teatru de păpuși și marionette, animație ca ramură a
teatrului de păpuși, spectacole de dans (clasic, modern, contemporan, etc.), spectacole de muzică,
workshop-uri, conferințe, activități culturale adresate publicului larg, cât și comunității maghiare,
desfășurarea de activități/spectacole în aer liber.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara a făcut deja toate demersurile necesare
pentru accesarea de fonduri pentru posibilitatea realizării cu adevărat a acestui obiectiv. Astfel, in
cursul lunii decembrie 2018 s-a depus documentația necesară către Bethlen Gabor Allapkezelo Zrt.
Ungaria pentru accesarea unui fond de 80.000.000 HUF din care se dorește realizarea proiectului de
arhitectură, împreună cu proiectul DALI și tema de proiectare, proiectul de rezistență, obținerea de
avize în acest sens, proiectul AC electrice sanitare, încălzire și ventilații, studiu geotehnic, ridicare
topografică, documentații avizări, acorduri, autorizație, devizier, PSI, expertiză, reparații și completări
structură acoperiș corp stradă și corp sală, ignifugare, învelitoare țiglă ceramică, lăteți, reparații și
completări tavan sala mare, jgheaburi, burlane, sisteme de evacuare a apelor pluviale, hidroizolații. De
asemenea s-a luat în calcul supervizarea proiectului cerut de către finanțator, dirigintele de șantier,
scrierea și coordonarea desfășurării proiectului, decontarea și contabilizarea proiectului, precum și
materialele publicitare în acest sens.
Spaţiul care urmează a fi refuncţionalizat şi reamenajat va avea următoarele încăperi
corespunzătoare funcţiunii sale culturale:

Caracteristicile aproximative pe care le presupune acest proiect ar fi următoarele:
Destinaţia
Dimensiuni/Suprafaţă Înălţime
Spaţiu de joc şi de Min. Cca. 30x30 m
Min. Cca. 8 m
public

Spaţiu de joc tip Min. Cca. 6x20 m
studio

Min. Cca. 6 m

Spaţii de repetiţie 3
Spaţiu depozitare
decor
Cabine
pentru
Actori - 10
Spaţiu
primire
public

Min. Ccca 3x4 m

Cca 4 m

Obs.
Să nu fie încărcat
arhitectural
cu
stâlpi
care
să
obstrucţionetze
accesul şi vederea
Această sală va
funcţiona şi ca sală
de
proiecţii
cinematografice
-

Cca. 200 mp

Cca. 4 m

-

Cca. 160 mp

Cca. 2,5 m

-

Cca. 200 mp

-

de Cca. 200 mp

-

Acesta va include
garderoba
pentru
public şi un spaţiu
de servicii de tip
cofetărie
Realizarea acestui
spaţiu va ajuta şi
procesul
de
producţie
al
spectacolelor de la
sediul central, unde
nu există spaţii
adecvate
de
producţie.
-

Ateliere
producţie

Amenajare scenă
şi spaţiu pentru
public în grădina
de vară

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

De asemenea, spaţiul presupune:
Acces auto şi camion;
Existenţa unei surse de alimentare cu energie electrică 350CW/380V;
Posibilitatea de montare a unei vitrine de afişaj pe frontul stradal de dimensiuni 3x3 m;
Apă curentă, canalizare şi amenjarea de grupuri sanitare pentru personal şi public;
Sistem de încălzire.

Gradul avansat de degradare a clădirii nu reprezintă un impediment, deoarece spaţiul va suporta
transformări specifice pentru destinaţia de spaţiu de creaţie, redimensionări şi recompartimentări
pentru refuncţionalizare şi instalare de echipamente specifice (pasarele, ştăngi, suporţi, fosă de scenă).
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Dansând sprinten prin mlaştina justiţiei
ANDREEA LUPU

E straniu cum o colecţie de sentimente sincere, promisiuni şi datorii împlinite pot duce la nedreptăţi copleşitoare. Îţi vine a crede fie că
universul nu se descurcă aşa de bine la păstrarea echilibrului, fie că lumea pur şi simplu nu are sens. Problema reală apare însă când
dreptatea eşuează în ograda ta, când totul începe să doară şi devine personal. Din această privinţă, una dintre reuşitele spectacolului
Dancer in the Dark, montat de Kocsardi Levente la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara, este faptul că transformă
cazul „Selma” într-o poveste plină de forţă şi vulnerabilitate şi că aduce totul foarte, foarte aproape de spectator. Cine e Selma? O
femeie care şi-a dorit mai mult decât orice să-şi ţină copilul în braţe. De asta a ales să-l nască. Dar odată cu dragostea, i-a dăruit şi o
boală. Acum trebuie să repare lucrurile. Urmând un parcurs înţeles doar de ea, făcându-şi datoria de mamă fără nicio ezitare, Selma nu
se lasă oprită de nimic. Dansează printre obstacole cu o graţie inocentă şi seducătoare, transformă lumea într-un musical: e singurul ei
colac de salvare. Într-un musical nu se întâmplă niciodată nimic rău şi toată lumea e fericită. Nu există nimic mai înfricoşător decât
absenţa muzicii - nici măcar sistemul judiciar imperfect, putreda pseudodemocraţie americană sau fuga sălbatică după bani cu care
trebuie să se confrunte zi de zi.
Selma nu prea vede. Şi nici nu are ce să vadă, aşa crede ea. Dansează step, joacă într-o trupă de teatru de amatori, iubeşte ritmul, ar
face orice pentru ritm. Şi ritmul maşinăriilor de la fabrica unde lucrează înseamnă tot muzică pentru ea, chiar şi atunci când e în tura de
noapte şi-ar trebui să fie atentă să nu se rănească. Doar în închisoare nu există ritm, deţinuţii nu mărşăluiesc. Cu pasiunea asta în inimă,
cu un simţ al datoriei neclintit, cu demnitate, eleganţă şi adoraţie pentru fiul ei, fără timp pentru iubiţi şi mereu cu zâmbetul pe buze,
Selma e gata să facă orice pentru a-i oferi lui Gene şansa de a-şi vedea la rândul său copiii.Vi se pare cunoscută Selma? Dacă da,
înseamnă că cel mai probabil aţi văzut filmul Dancer in the Dark al lui Lars von Trier. Dramaturgul american Patrick Ellsworth i-a adaptat
scenariul pentru musical. Spectacolul din Timişoara, a cărui coloană sonoră a fost compusă de Vlaicu Golcea (câştigător al premiului
UNITER pentru muzică de teatru în 2009), rămâne fidel filmului, dar, în acelaşi timp, creează un univers scenic profund particular şi
memorabil.
Odată ce pătrundem în sală, întâlnim un spaţiu neobişnuit, amplu, halucinant de amplu, populat de elemente scenografice ale căror
armonie stilistică şi funcţionalitate sunt uşor de reperat. Abia după începerea spectacolului, ne dăm seama că publicul, aşezat pe latura
lungă, se confruntă cu o perspectivă semnificativ diferită faţă de cea cu care e obişnuit, fiind provocat pe alocuri să acorde atenţie unor
planuri diferite, cu atât mai mult cu cât imaginile proiectate live pe imensul panou din dreapta scenei dezvăluie fascinanta viaţă
interioară a Selmei.
Povestea se desfăşoară fluid, captivant, spaţiile se schimbă pe neaşteptate. Aşa îţi dai seama cât de bine funcţionează decorul semnat
de Mihai Donici: o stradă liniştită se transformă brusc în haosul de la fabrică, apoi totul e absorbit de imaginaţia sprintenă a visătoarei
Selma, într-un nou moment de musical. În scenele coregrafice, actorii dau dovadă de o foarte bună coordonare şi spirit de echipă, iar
asta oferă o dinamică aparte dansurilor concepute de Cristina Lienfeld. De altfel, întregul spectacol e marcat de jocul dozat cu măsură,
profund, sensibil, fără excese, actorii aflându-se în acord asemenea unui mecanism bine uns. Se distinge mai ales actriţa Magyari
Etelka, în rolul Selmei - pe lângă plasticitatea corporală deosebită, surprinde printr-o combinaţie captivantă de fragilitate şi forţă,
evidentă cu precădere în a doua parte a poveştii. Întreg spectacolul e construit, de altfel, în baza unei acumulări progresive de tensiune.
Asta face ca finalul intens să contrasteze vizibil cu ritmul lent din primele minute - când se conturează raporturile dintre personaje şi
există riscul ca publicul să-şi piardă atenţia. Ea este recuperată însă imediat ce conflictul începe să capete formă şi greutate. Dancer in
the Dark e un spectacol care combină plăcut critica socială, introspecţia şi explorarea unor diferite metode de expresie teatrală; e un
spectacol complex, organic, echilibrat, cu un limbaj scenic propriu, în care momentele muzicale vin să dezvăluie dorinţe ascunse şi
puncte nevralgice.
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Mircea Morariu

Mai bizar ca orice bizarerie
O spun de la început. Spectacolul cu piesa „Rabenthal“ a dramaturgului german Jōrg Graser, foarte puţin sau
chiar deloc cunoscut la noi (oricum, avem de-a face cu o premieră pe ţară) este unul dintre cele mai bizare de
pe fişa de creaţie a regizorului Radu Afrim. DE ACELASI AUTOR Cehov – o lume scoasă din ţâţâni Ce se va
întâmpla pe mai departe? Splendoarea şi mizeria curtezanelor din fruntea Ministerului Justiţiei... Ceea ce trebuie să o recunoaştem - reprezintă o performanţă fiindcă numai de bizarerii nu ne putem plânge atunci când
vine vorba despre ceea ce a montat ori montează iconoclastul regizor. Adulat de unii, negat, chiar detestat de
alţii, oricum, dincolo de voinţa unora sau altora, una dintre cele mai bine conturate prezenţe din categoria
directorilor de scenă români ajunşi deja la vârsta deplinei maturităţi. Nu cred însă că exclusiv bizareria izvodită
din amestecul de lucruri absolut noi şi din cele care constituie deja mărci de identificare ale felului în care îşi
imaginează şi edifică teatrul Radu Afrim plasează într-un loc aparte spectacolul cu Rabenthal. Bestiarul,
obsesia familiei, apariţia personajelor tarate, inserţia scenelor de cabaret, mizerabilismul bine controlat, recursul
la măşti şi la peruci contează şi în cazul de faţă. Numai că, deşi înscenat pe un text deloc comod, aceasta în
ciuda ori, poate, chiar datorită apartenenţei sale categoriale la comedia neagră, text frecvent scurtcircuitat, chiar
aruncat în aer de bogăţia de imagini şi de metafore care îşi au partea lor indiscutabilă în ceea ce înseamnă
valoarea estetică a montării, Rabenthal mi se pare una dintre culmile creaţiei regizorale a lui Radu Afrim. Un
fapt ce intervine – să fie oare vorba doar despre o coincidenţă? - cu foarte puţină vreme înainte ca Afrim să
regizeze la Teatrul Naţional din Bucureşti (acolo unde a mai montat în urmă cu câţiva ani Năpasta), o adaptare
proprie după romanul Pădurea spânzuraţilor. Un indiciu clar că jurămintele (să ne reamintim că în urmă cu ceva
vreme Radu Afrim declara ritos că nu va mai reveni în veci la clasici) sunt făcute doar spre a fi călcate.
În Rabenthal totul sau aproape totul este perfect gândit. Iată de ce cred că până şi celui mai cusurgiu critic îi va
fi dificil să detecteze gratuităţi. Uite, fiindcă Afrim se joacă iar, cu teatrul cu actorii, cu noi, desigur, la modul
superior, doresc să mă joc şi eu aşa că vreau eu să fac eu pe cusurgiul. De aceea spun că apariţia animăluţelor
nu mi se părea neapărat obligatorie deoarece am impresia că ajungeau peştii reali, vii, dar şi cei din plastic,
creaţi de fantezia scenografei Irina Moscu, ca şi cei semi-umani, adică o sirenă (masculină!!!) interpretată de un
actor aflat într-un acvariu. În rest, nimic în plus, totul matematic construit. Rigoare de geometru, cum se zice. Un
prim semn individualizator. Vedem o serie de oameni, de felurite condiţii sociale. Adică un bogătaş, aşa cum e
Rabenthal, care se căsătoreşte din cine ştie ce capriciu cu o oarecare Helena, o fată modestă despre care nu
are, de altminteri, referinţe prea bune, şi face nunta într-un local deopotrivă ciudat şi mizer, un bucătar pretins
specializat în felurite mâncăruri de peşte, despre care aflăm mai apoi că ar fi un fel de picaro modern. O bizară
soprană ajunsă la o vârstă anunţat matusalemică, cu toate că pe scenă apare o actriţă tânără. Un chelner parcă
din gumilastic, un maestru de ceremonii care se încovoaie. Toţi aceştia fac ceea ce au anunţat în prolog (aş
zice spaţiu de instalare, dar mă tem să nu par prea savant şi nici nu vreau să mă repet) două păpuşele. Se
joacă de-a viaţa şi, mai ales, de-a moartea. Culmea, jocul cu moartea le iese cel mai bine. Este perfect. Numai
că perfecţiunea are costuri. Înseamnă moartea adevărată. A lui Rabenthal, a Helenei, a lui Valentin Boscik,
bucătarul. Cel care a gătit sau nu mâncarea pe bază de peşte Puffer. Care mor cu toţii din pricina unui
malentendu imens fiindcă aşa stau lucrurile îndeobşte într-o comedie neagră. Aceasta după ce s-au prins într-o
comedie bufă, inventată, autoasumată, s-au jucat cu frişcă, s-au înşelat, s-au traficat reciproc, şi-au bătut joc
unul de altul, s-au dat în spectacol, au comis lucruri gratuite numai şi numai spre a se arăta altfel decât ceilalţi.
Rabenthal este cel de-al doilea spectacol pus în scenă la Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara de Radu Afrim.
Intervine la aproape doi ani după ce regizorul a montat acolo Detalii naïve, total lipsite de profunzime din viaţa şi
moartea unor spectator. Un spectacol pe un text propriu în care apăreau aproape toţi componenţii trupei. De
data aceasta, Radu Afrim a optat pentru un spectacol cu o distribuţie restrânsă, preferându-i, cred, pe actorii

care au dovedit un plus de aderenţă la stilul lui de lucru. Aceasta se vede, la fel cum se vede şi câştigul adus de
experienţa anterioară. Nu, de data aceasta, la acest capitol, nici cel mai cusurgiu critic nu cred că ar mai putea
formula reproşuri. Am enunţat astfel al doilea argument. Aşa că nu mă mai joc deloc şi spun cu mâna pe inimă
că Tokai Andrea, o Helenă dezlănţuită, Csata Zsolt, în domnul Rabenthal , un rol de compoziţie realizat până la
cele mai mici detalii, Borbély Emilia în soprana Annette Beaulac, Vass Richard în Chelnerul, parcă desprins din
„marele mut“, Lukács Szilárd în Pospischill, Mihály Csongor şi Molnár Bence, în mai multe roluri de mici
dimensiuni bine diferenţiate sunt cu totul remarcabili. Iar Bandi András Zsolt în Valentin Boscik, bucătarul
specializat în peşte, cu nenumăratele lui trăiri, care reale, care simulate, este absolut excepţional.
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