În 2020, până pe 10 martie, am avut 14 989 de spectatori, totalizând venituri în valoare de
428.337 lei.
Pe parcursul anului 2010, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut un număr de 24 759 de
spectatori, totalizând venituri în valoare de 266.952 lei.
Cifra anului 2020: 1409 zile de concediu medical

PREAMBUL

Motto: „Forța unei instituții se dovedește în timpul perioadei de criză.“
PhD Lina Anastassova

Data de 10 martie 2020 mi-a rămas în memorie ca cea mai tristă zi din întreaga mea
carieră artistică. Urma să susţinem o nouă reprezentaţie a spectacolului „Șobolanii“, sala era
arhiplină, aveam invitaţi şi critici din străinătate, iar la începutul spectacolului a trebuit să urc
pe scenă şi să comunic decizia Ministerului Culturii de suspendare a evenimentului din cauza
izbucnirii pandemiei de coronavirus. Pentru mult timp acel moment a semnalat pentru mine
sfârşitul „Epocii de Aur“ a teatrului, punctul în care activitatea noastră s-a divizat în două
etape: înainte de pandemie şi după pandemie.

Începând cu luna martie am fost puşi într-o situaţie în raport cu care nu am avut nici
experienţă şi nici bibliografie. Ca măsuri de bază, am încercat să menţinem credibilitatea
instituţiei, dialogul cu publicul şi, în primul rând, siguranţa angajaţilor şi a spectatorilor. Dacă
vrem să caracterizăm anul 2020 printr-un singur cuvânt, acesta e: ONLINE. Această noţiune
intră, însă, în conflict cu sensul teatrului. În acest an am simţit cel mai puternic că teatrul
înseamnă întâlnire, înseamnă contact personal. Teatrul este un act cultural care are la bază
actorul şi publicul şi nu poate exista în absenţa acestora. Fiind penultimul an de mandat, am
vrut să doborâm recordurile de beneficiari şi de încasări. După un ianuarie de succes, din
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păcate, totul s-a schimbat. Cu toate acestea, am fost nevoiţi să ne adaptăm contextului şi să
funcţionăm pe plan virtual. Efortul conducerii Teatrului Naţional Târgu-Mureş a vizat
menţinerea unui moral ridicat pentru artiştii care, trecând în regim de telemuncă, aveau nevoie
să simtă importanţa şi responsabilitatea activităţii lor şi să nu fie dezamăgiţi. Experienţa
rezultată a fost unică şi cu totul nouă: la finalul anului am acumulat sute de înregistrări ale
activităţii noastre, de colaborări cu instituţiile de învăţământ locale şi de interacţiuni variate cu
publicul.
În încercarea de a căuta modalităţi sigure de a păstra însufleţirea în artişti, în angajaţi
şi în public, am redescoperit o nouă dimensiune a teatrului, pe care vrem să o folosim şi în
viitor: teatrul în aer liber.
A fost un an de succes şi din alt punct de vedere: am putut răspândi mesajele noastre
peste graniţa oraşului, a ţării şi a continentului. Graţie mediului online am străbătut oceanele
şi am purtat dialoguri fructuoase cu diaspora românească, dar şi cu spectatori curioşi de
activitatea noastră. A fost un an al improvizaţiei: o improvizaţie colectivă, a cărei experienţă o
vom prelucra şi o vom folosi în viitor, menţinând - după întoarcerea la cadrul unei desfăşurări
normale a activităţii - a acestei forme de dialog prin internet care ne permite să cucerim noi
orizonturi.

Partea I
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
A.1. Colaborarea cu instituții,organizații, grupuri informale care se adresează
aceleiași comunități
La începutul anului am avut o colaborare foarte bună din punct de vedere profesional
cu celelalte instituţii culturale din oraş, în primul rând cu Universitatea de Artă din Târgu
Mureş a cărei studenţi au avut posibilitatea de a-şi cultiva talentul în Teatrul nostru. Am
colaborat, de asemenea, cu Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel, Ansamblul Artistic Mureşul
şi cu teatrele independente care funcţionau în acel moment în oraş. După răspândirea virusului
SARS-CoV-2, aceste colaborări s-au restrâns, colegii din celelalte instituții culturale care
aparţineau Consiliului Judeţean Mureş, precum Filarmonica de Stat Târgu-Mureş, şi-au
întrerupt activitatea, fiind trimişi în şomaj tehnic. Relaţia cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Mureş s-a consolidat, Teatrul nostru realizând sute de materiale didactice pentru disciplinele
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Literatura română şi Literatura maghiară cu scopul de a-i sprijini pe profesorii şi pe elevii care
îşi desfăşurau activitatea în online. A fost un experiment extraordinar şi trebuie să menţionăm
că aceste materiale au fost pregătite de către artişti exclusiv din resurse proprii. Succesul în
rândul elevilor şi al profesorilor a fost de nedescris.
Am participat la Târgul Internaţional de Carte Breasla Cărţii Maghiare, tot în format
online.
Tot în acest an am participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale care
au avut loc în mediul online şi nu numai.
În această perioadă am avut numeroase colaborări cu mass media locală, în special cu
posturile de radio şi de televiziune, dintre care amintim Radio Târgu Mureş şi TVR Târgu
Mureş, atât în limba română, cât şi în limba maghiară. O colaborare eficientă s-a derulat şi cu
presa scrisă locală şi naţională.
În această perioadă, din cauza implicării în oprirea răspândirii pandemiei, colaborarea
cu instituţiile locale precum Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean şi Prefectura a fost
mai restrânsă decât în anii precedenţi.
O nouă formă de colaborare locală a constat în sprijinul oferit organizaţiilor cu scop
umanitar. Angajaţii Teatrului au colaborat cu Samaritanus pentru combaterea eficientă a
pandemiei, de exemplu: în curtea interioară a Teatrului a funcţionat un punct de testare
gratuită, clădirea noastră fiind centrală şi uşor de accesat. Actorii Companiilor Liviu Rebreanu
şi Tompa Miklós au contribuit în calitate de voluntari la activitatea Samaritenilor pentru a
ameliora starea de spirit a celor bolnavi prin serviciu telefonic de tip call center.
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A.2. Analiză Swot Privind Folosirea Comunicării Prin Social Media
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Cantități mari de informații, astfel
încât să poată fi consumate instant de
utilizatori
Se monitorizează publicul și opiniile
publicului despre instituție
Platformele de social media rezumă
Permite adaptarea rapidă la criticile
formulate online
Se distribuie materiale foto și video
de înaltă calitate, asigurând un
conținut vizual de un nivel ridicat
Numărul apreciatorilor este în
creștere continuă
Instituția poate defini mai exact
grupurile-țintă prin intermediul
acestor platforme de social media

-

-

OPORTUNITĂȚI
-

Instituția nu are cel puțin un angajat
pe secție care se ocupă doar de social
media (creare conținut în mai multe
limbi, coordonarea producției
materialelor foto-video, campanii,
reclame plătite, analizarea publicului,
analizarea diferitelor statistici) – cu
cât ne axăm mai mult pe acest tip de
comunicare, cu atât ar trebui să fie
mai mare echipa
Nu se folosește pe deplin posibilitatea
de a realiza reclame plătite pe
platformele de social media
Nu se profită din plin de datele de
statistică oferite de aceste platforme

AMENINȚĂRI
-

Platforme eficiente de comunicare,
fiind upgradate încontinuu de către
operatorii de sistem
Se pot organiza campanii online bine
direcționate și pe mai multe platforme
în paralel
Prin monitorizarea datelor care intră,
instituția poate reacționa proactiv la
situații sau oportunități
Se pot obține parteneriate online cu
alte instituții/companii
Creare de profil pe noi platforme
apărute (cum ar fi Tik Tok, Snapchat,
Tumblr, Pinterest, etc.)

-

-

Din cauza upgradării continue,
impactul acestor platforme va cădea
în cazul în care nu se fac periodic și
încontinuu cursuri de formare pentru
angajați
Din cauza upgradării periodice a
acestor platforme, dispar funcții care
se arătau a fi benefice pentru instituție
(de exemplu: free tagging)
Evoluarea mai rapidă pe acest plan a
concurenței
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A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
În 2020 am avut parte pe plan local de un început de an fulminant: veniturile şi
numărul de spectatori totalizaţi în primele două luni le-au egalat pe cele din întregul an 2010.
Tot în 2020 am avut cele mai multe participări la festivaluri naţionale şi internaţionale. Am
ajuns în premieră într-un festival din SUA, la New York, ca invitaţi speciali ai seriei de teatru
online RCI Digital Stage, cu spectacolul Beţie, în regia lui Radu Afrim. Începând cu luna
martie am pus accentul pe prezenţa online a activităţii noastre. Am identificat categoriile ţintă
şi am produs conţinuturi personalizate. Rezultatele, judecând după numărul de utilizatori, sunt
semnificative. Conform ratingurilor oferite de trafic.ro, Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, cu
ambele secţii, se află între primele 10 instituţii de cultură din ţară.
Pe Facebook, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a atins pragul de la care îşi poate
monetiza conţinutul. A reprezentat o nouă provocare, iar experienţa câştigată ne va ajuta în
viitor pentru a atinge o notorietate mai mare.
Prin programele noastre pe internet am ajuns la diaspora românească de pretutindeni şi
am încercat să sprijinim menţinerea şi consolidarea identităţii naţionale. Compania Tompa
Miklós s-a axat mai ales pe vorbitorii de limbă maghiară din afara judeţului Mureş răspândiţi
pe teritoriul României, vorbitorii de limbă maghiară stabiliţi în străinătate şi, nu în ultimul
rând, maghiarii de pe teritoriul Ungariei.
Compania Liviu Rebreanu a vizat târgumureşenii stabiliţi în alte oraşe, pentru a
disemina identitatea locală şi a o păstra vie pretutindeni.
Statisticile şi datele impactului se regăsesc în alte capitole. Experienţa acumulată în 2020 ne
va ajuta în dezvoltarea imaginii Teatrului în viitor şi după încheierea pandemiei.
A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari:
Până în data de 10 martie, am lucrat în baza unei strategii dezvoltate pe parcursul
anilor în ceea ce priveşte portretul beneficiarului. Trebuie să amintim că în intervalul 1
ianuarie - 10 martie numărul spectatorilor a fost egal cu cel din întreg anul 2010 (înainte de
mandatul conducerii actuale). În tot acest interval de timp am reuşit să cunoaştem şi să
dezvoltăm profilul spectatorului. Din 10 martie încoace, situaţia de criză creată de pandemie
ne-a forţat să identificăm un tip de profil nou a viitorului spectator. Am avut în acest sens
două căi: spectatorul fizic care se prezintă la spectacolele în aer liber ori în spaţiu închis, cu
capacitate de 30%, şi un tip de spectator care beneficiază de serviciile noastre online. Această
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recunoaştere a profilului spectatorului nu a avut nici un precedent în istorie. Nu am avut
modele de preluat şi nici surse de inspiraţie, totul a fost făcut de la 0, având în vedere şi
continuitatea activităţii în teatru, evitând astfel consecinţe dramatice în ceea ce priveşte starea
artiştilor şi a celor care deservesc scena. Nici gripa spaniolă din 1918 nu ne-a sugerat soluţii
referitoare la spectacole fiindcă în urmă cu 102 ani s-a oprit toată activitatea artistică. Noi am
conştientizat încă din prima clipă că prin continuarea activităţii putem avea un impact benefic
asupra stării sufleteşti a beneficiarilor şi a artiştilor. După o experienţă de 8 luni putem spune
că beneficiarul online este mobil, activ, are cunoştinţe tehnice de bază, poate depăşi structurile
formelor teatrului clasic şi are vârsta cuprinsă între 20 şi 45 de ani. Aceşti spectatori au fost
primii pe care i-am vizat, după care am depus un efort considerabil să ne apropiem de cei cu
vârsta mai înaintată pentru a le dezvolta abilităţile informatice, în scopul de a accesa şi a
savura spectacolele noastre.
Spectatorii care ne-au vizitat când pandemia a atins o curbă descendentă au fost mai
ales tinerii curajoşi, îndrăzneţi, care timp de două ore, fără pauză, acceptă să poarte mască de
protecţie după ce, în prealabil, şi-au dezinfectat mâinile şi le-a fost luată temperatura prin
termoscanare.

În scopul cunoaşterii tuturor tipurilor de beneficiari am comunicat pe plan intern
folosind toate formele cunoscute de comunicare prin internet: Zoom, Google Meet, Skype,
Whatsapp, Facebook etc.
Cea mai importantă măsură luată în această perioadă în care activitatea artistică a fost
desfăşurată preponderent virtual a vizat dezvoltarea comunicării indirecte cu publicul nostru.
O modalitate extrem de eficientă în acest sens a fost reprezentată de reţelele de
socializare, unde avem în momentul de faţă la Compania Liviu Rebreanu peste 14.711 de
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urmăritori, respectiv la Compania Tompa Miklós 15.158 de urmăritori. Aceste statistici
oscilează, dar în ultimele luni au fost în creştere constantă. În momentul de faţă avem peste
65.000 de urmăritori ai fiecărei Companii.
Aceste reţele ne-au ajutat să definim vârsta publicului căruia ne adresăm şi astfel am
încercat să realizăm activităţi cu un conţinut corespunzător acestor grafice şi, astfel, să
atragem un număr cât mai mare de spectatori atât în sălile de teatru, cât şi online.
În toamna anului 2020 (începutul anului şcolar), actorii Teatrului Naţional au demarat
proiectul Teatru la tine în şcoală adresat elevilor de liceu, mai exact absolvenţilor de clasa a
XII-a, având ca scop prezentarea, lecturarea şi dialogul deschis cu liceenii pe baza operelor
literare cerute la examenul de bacalaureat. Acest proiect s-a desfăşurat cu elevii liceelor din
Târgu-Mureş. Având în vedere perioada imprevizibilă a pandemiei, proiectul s-a desfăşurat în
felul următor: în prima parte, prin prezenţa fizică a actorilor în clasele de studiu ale liceelor
sau în curtea instituţiilor de învăţământ, respectiv când restricţiile impuse nu au permis
interacţiunea fizică între actor şi elev şi cadre didactice, partea doua a proiectului a fost
mutată online, în întâlniri realizate prin platforma Zoom.
Proiectul a avut un impact puternic în rândul liceenilor, ajutându-i să înţeleagă operele
dintr-un alt punct de vedere, dar şi prin suscitarea interesului pentru Teatru şi pentru
participarea la activităţile Teatrului în calitate de voluntari.
În luna septembrie, actorii Companiei Tompa Miklós au realizat proiectul #edenkert
pentru Ziua Dramaturgiei Maghiare. Proiectul a fost desfăşurat în aer liber, pe malul
Mureşului, pentru absolvenţii claselor de liceu. Acest proiect, la fel ca şi proiectul anterior, a
avut ca scop contactul şi dialogul cu elevii prin prezentarea şi lecturarea unor opere literare
prezente în programa şcolară, dar şi transpunerea operelor în limbaj artistic.
Adolescenţii şi tinerii au un impact puternic atât pe reţele de socializare, adică în
comunicarea indirectă, cât şi în întâlnirile cu actorii prezenţi pe scena Teatrului.
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În luna august, la Târgu-Mureş s-a deschis mall-ul Shopping City unde Teatrul
Naţional a fost prezent cu spectacolul Campionatul de improvizaţie. La eveniment a fost
prezent un număr de 110 spectatori. O mare parte dintre aceştia nefiind cunoscători de teatru,
am reuşit cu acest prilej să familiarizăm un public nou cu echipa artistică a Companiei Liviu
Rebreanu. Un impact la fel de puternic l-au avut spectacolele jucate la Teatrul de Vară din
Târgu-Mureş în lunile iulie-august.
În prima parte a anului, având nevoie de o readaptare a activităţilor pe care le
desfăşurăm, am decis ca actorii să fie prezenţi în casele spectatorilor prin intermediul
YouTube şi Facebook, încercând să ne adresăm tuturor segmentelor de vârstă. Astfel, actorii
au interpretat diverse roluri în cadrul unor fabule transpuse în clipuri video (seria Fabulatoria).
Un alt eveniment cu mare impact la public a fost emisiunea live Din vorbă-n vorbă, unde
actorii Companiei Liviu Rebreanu intrau în direct cu spectatorii în fiecare sâmbătă a
săptămânii şi, timp de aproximativ o oră, răspundeau provocărilor şi întrebărilor adresate de
aceştia.
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A5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
În anul 2020, am identificat mai precis grupurile-țintă ale activităților noastre. Cea mai
rapidă, mai eficientă și mai onestă modalitate de evaluare este verificarea numărului de bilete
vândute la diferite categorii de spectacole, urmare a modului în care am gândit și desfășurat
programul minimal propus în proiectul de management.
Am observat, astfel, că în Sala Mare, cu o capacitate de aprox. 595 de locuri, este
eficient să producem spectacole care se apropie de genurile divertismentului și care atrag
familii: comedii (Take, Ianke și Cadâr, Fazanul), sau texte ale literaturii dramatice
românești/maghiare sau universale (D`ale carnavalului, Întoarcerea în Danemarca, Un dușman
al poporului), prelucrări în cheie modernă ale unor texte clasice (Villa Dolorosa), dar și piese
ale unor dramaturgi îndrăgiţi (Ultima oră de Mihail Sebastian). Aici, publicul care vine la
spectacol este foarte divers, reunind spectatori de la cei foarte conservatori, până la tineri și
copii.
În Sala Mică, având o capacitate de până la 106 locuri, ne-am adresat unui public
dinamic şi am produs în general spectacole de studio, din zona de texte noi, dramaturgie
contemporană, cu un caracter mai aplicat, problematizând și explorând dilemele omului
contemporan (Toate mi se întâmplă numai mie, Detectorul de minciuni, Săraci, Constantin,
Șobolanii, Raskolnikov, Absint, Nişte fete, Hoţii), dar și spectacole de poezie (Mi-ar plăcea să
fiu bogat - în mai multe ediții şi Poezii pentru toată lumea, în cadrul Breslei Cărţii Maghiare).
Spectacolele adresate tinerilor sunt foarte importante pentru noi şi constituie deja o
tradiţie în repertoriul curent. Astfel, în anul 2020 s-au realizat spectacolele de tineret Piatră,
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hârtie, foarfecă şi Csongor şi Tünde, piesă aflată în programa şcolară. Aceste spectacole au
drept scop pătrunderea în școli şi aducerea în discuţie a unor tematici calibrate pe realitatea
tinerilor și s-au bucurat de un mare succes la publicul școlar.
În ceea ce priveşte publicul-ţintă online, ne-am concentrat foarte mult pe tineret,
oferind numeroase programe care i s-au adresat, în perioada în care nu am putut susţine
activitate la sediu. Spectacolele din arhivă puse la dispoziţie pe paginile de YouTube ale
ambelor Companii au vizat toate categoriile de vârstă, fiind vorba de producţii diverse, de
genuri diferite, prezentând o varietate de estetici, pentru toate gusturile.

A.6. Profilul beneficiarului actual:
Teatrul Naţional Târgu-Mureş continuă să abordeze şi să se adreseze diferitelor medii
din care fac parte atât oameni de afaceri, intelectuali, pedagogi, studenţi şi elevi, cât şi oameni
având cunoştinţe restrânse despre teatru. În continuare încercăm să abordăm fiecare dintre
mediile mai sus menţionate într-un mod adecvat, oferind o varietate largă de spectacole şi
evenimente pe placul şi gustul fiecăruia.
Dinamismul cu care încercăm să dezvoltăm un dialog cu publicul Teatrului Naţional
Târgu-Mureş este de asemenea apreciat. Scopul şi premiza noastră este mai departe un teatru
4D bazat pe Dialog, Deschidere, Dinamism şi Didactică.
Voluntarii ambelor companii sunt un grup de tineri dornici să îşi lărgească orizonturile
artistice şi să îşi dezvolte abilităţile de socializare şi nu numai. Aceşti tineri sunt recrutaţi din
liceele târgumureşene precum şi din zonele rurale, unde sunt mulţi tineri dornici să activeze în
domeniul artistic. Tinerii care vizează să activeze într-un astfel de mediu de obicei sunt cei
care doresc să îşi clădească o carieră în domeniul teatral. Sunt foarte calculaţi, au obiective de
viitor, sunt dedicaţi şi dornici să înveţe, aceste calităţi fiind indispensabile la voluntari. Acest
proiect de voluntariat tinde să ajute liceenii să îşi dezvolte abilităţile de comunicare, de
integrare în societate, toleranţă şi, nu în ultimul rând, răbdarea. Într-o lume din ce în ce mai
individualizată, acest grup de copii învaţă cum se lucrează în echipă.
Pentru motivarea lor sunt recompensaţi cu diferite evenimente, de exemplu Ziua
Internaţională a Voluntarului, când se decernează diplome de merit în cadrul unui spectacol,
oferirea Premiului Voluntarilor în care aceştia decid cine este actorul/actriţa preferată a
stagiunii respective.
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Ziua Internaţională a Voluntarului
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Decernarea Premiului Voluntarilor

Anul fiind îngreunat de pandemie, întâlnirile şi evenimentele au fost restrânse în sfera
online. Întâlnirile din viaţa de zi de zi au devenit întâlniri virtuale pe platforma Zoom.
Legătura creată în acest grup nu s-a dizolvat în mediul virtual ci, dimpotrivă, a devenit mai
solidă.
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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;
Începând cu martie 2020 politicile și strategiile culturale au fost profund marcate de
situația fără precedent creată de pandemie și măsurile luate pentru prevenirea răspândirii
acesteia. În urma declarării Stării de Alertă, apoi instituirea Stării de Urgență, precum și a
măsurilor de interdicție impuse şi de distanțare socială am trecut la muncă la domiciliu
(telemuncă), încercând să păstrăm legătura cu publicul prin accentuarea prezenței online a
teatrului și prin realizarea unor proiecte specifice publicate pe paginile Facebook și YouTube
ale 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 activității profesionale către beneficiari
Baza activității Teatrului Național Târgu-Mureș este crearea spectacolelor și vânzarea
acestora. În afară de acestea TNTGM are o vastă activitate care implică voluntarii celor două
Companii, programe educative, sociale și de caritate. Având un public fidel, acțiunile noastre
extra-teatrale se orientează spre un potențial public teatral. Oraşul dispune de o comunitate
solidă şi expansivă a unor teatre independente, care propun un repertoriu diferit de al nostru,
iar evenimentele noastre vizează apartenenţii acestei comunităţi.
În cadrul acestor evenimente – Ziua Culturii Naționale, Ziua Culturii Maghiare,
Unirea Principatelor Române, Ziua Mondială a Teatrului, Ziua voluntarilor – 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 interesat de activitățile
teatrale, am arătat că oamenii din teatru sunt printre ei și participă la evenimente sociale care
nu au neapărat legătură cu actul teatral.
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În perioada raportată actorii celor două companii au repetat de 6.002 ori (în online pe
platforma zoom după închiderea teatrelor, respectiv la sediu până la închiderea teatrelor – 10
martie – și în perioadele în care rata de infectare permitea acest lucru – august-septembrie,
decembrie). În lunile august-septembrie ambele Companii au susținut o serie de spectacole în
aer liber în curtea interioară a instituției, respectiv în Teatrul de Vară, aflată în subordinea
Primăriei Tg-Mureș.
Datorită situației cauzate de pandemia Covid-19, după închiderea tuturor activităților
cu public (10 martie 2020), Teatrul Național Târgu-Mureș s-a reorientat în căutarea unor noi
căi de aș fideliza publicul și a câștiga public nou. Astfel în această perioadă am mutat mare
parte a activității noastre în online, pregătind și distribuind o serie de materiale preînregistrate,
difuzarea gratuită a unui număr de 62 spectacole din arhiva Teatrului (Compania Liviu
Rebreanu – 30, Compania Tompa Miklós - 32), pregătirea materialelor didactice pentru școli,
recitaluri de poezie, premiere online ale unor spectacole, demararea proiectului privind Istoria
dramaturgiei românești (Ro.Drama), demararea refacerii în totalitate a site-ului instituției în
trei limbi (română, maghiară, engleză) devenind astfel o bogată sursă de informare pentru
cercetătorii din domeniul teatral etc.
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Actorii Companiei Liviu Rebreanu au pregătit prin resurse proprii o serie de
materiale filmate ce au fost distribuite online pe canalul YouTube și pagina de Facebook ale
Companiei: momente de lecturi din doi autori speciali, prezentarea de poeme ale poeților
târgumureșeni, prezentarea unor fabule mai puțin cunoscute de către public, transmisie live pe
pagina de Facebook cu prezența unui actor/actrițe; sondaje de opinie pe pagina de Faceook a
Companiei. Toate aceste activități au fost urmate de un dialog online cu beneficiarii noștri.
Proiectul Teatru la tine în școală – desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru
Teatru Liviu Rebreanu și Inspectoratul Școlar Județean Mureș – 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.
La sfârșitul lunii octombrie a fost 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 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.
Dincolo de propunerile integrate în programul de activitate online, s-a avut în vedere
și promovarea activităților independente ale actorilor TNTGM, popularizarea produselor
pe care aceștia le-au generat în această perioadă.
Compania Tompa Miklós a organizat microstagiunea SHOWKEYS cu scopul de a
lărgi vizibilitatea profesională pe plan național și internațional a teatrului. Microstagiunea
consta în prezentarea unui șir de spectacole semnificative din repertoriul Companiei, unor
specialiști invitați din țară și din Ungaria. În cadrul acestui eveniment publicul târgumureșean
a avut oportunitatea de a urmări sau reviziona producțiile teatrale cele mai importante ale
Companiei Tompa Miklós. Fiecare spectacol a fost urmat de dezbateri, contribuindu-se astfel
la formare unui dialog direct între creatori, public și specialiști, asigurându-se traducere
simultană în/din limbile română și maghiară. În cadrul acestei activități a avut loc lansarea
primei traduceri în limba română al clasicului poem dramatic Csongor și Tünde de
Vörösmarty Mihály în prezența director general Attila Gáspárik, a scriitorului Béla Markó,
președintele filialei Mureș a Uniunii Scriitorilor din România, și a traducătorului Kocsis
Francisko, scriitor și redactor la revista „Vatra”
Actorii Companiei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, au pregătit
prin resurse proprii o serie de materiale didactice auxiliare de limba și literatura maghiară
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pentru elevii claselor 5-8 care au fost încărcate pe un canal YouTube special dedicat acestor
elevi.
În decursul lunilor de pandemia actorii au făcut recomandări de cărți, fiecare dintre
ei prezentând într-un scurt material filmat, cărțile preferate. Această activitate a fost urmată de
o serie de recitaluri de poezie înregistrate și distribuite pe pagina de Facebook a Companiei.
Din cauza întreruperii activității obișnuite în teatru, actorii celor două Companii au
completat activitățile profesionale și cu activități independente: crearea unui canal YouTube
ce promovează lectura, citirea de povești online, ținerea unor jurnale personale din timpul
pandemiei etc.
Întreaga activitate a celor două Companii ale Teatrului Național Târgu-Mureș a avut
ca suport o campanie de promovare în rândul mass media locale, regionale și naționale,
campanie materializată în comunicate de presă, articole, știri TV şi radio. În acest sens, în
perioada analizată, au fost trimise către presă un număr de 161 de comunicate și materiale de
promovare, din care 40 în perioada pre-pandemie și 121 din 10 martie și până la finele anului
2020.
În decursul anului 2020 au fost susținute un număr total de 127 spectacole, dintre care
84 până la 10 martie, respectiv 39 susținute în timpul perioadei de pandemie (3 dintre acestea
fiind difuzate online). Numărul total de spectatori a fost de 18.652 persoane, dintre care
14.989 înainte de 10 martie, respectiv 3.663 persoane (inclusiv bilete cumpărate pentru
spectacolele online) după această dată și până la finele anului. Majoritatea spectacolelor
susținute după 10 martie au avut loc în spații exterioare.
S-au desfășurat repetiții la șapte spectacole, dintre care două au avut premiera cu
publicul în sală, trei au avut premiera online, iar celelalte două au trebuit să fie reprogramate
pentru anul 2021 din motive de sănătate. Au fost filmate și distribuite pe Facebook cinci
spectacole dedicate în special copiilor (unul de Ziua copilului - 1 iunie, celelalte patru în
duminicile de Advent dinaintea Crăciunului).
În anul 2020 Teatrul Național Târgu-Mureș a avut un număr total de 6 deplasări din
care 5 prezențe la festivaluri, la care se mai adaugă încă cinci prezențe în festivaluri online.
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Canalele de comunicare ale TNTGM
Compania Liviu Rebreanu
Pagina web www.teatrunational.ro
Pagină Facebook www.facebook.com/tntgm
Pagină instagram www.instagram.com/teatrul.national.tg_mures
Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyxzwhJj5ZiGWMc_--fY20Q
Compania Tompa Miklós
Pagina web www.nemzetiszinhaz.ro
Pagina Facebook www.facebook.com/tompamiklos
Pagină instagram https://www.instagram.com/tompamiklostarsulat/
Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnHCJtjusqoqXmdN9up2Wpg
B.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Direcțiile activităților Teatrului nostru nu s-au schimbat după implementare și sunt
următoarele: local, regional, național şi internațional, direcții pe care le-am menținut și după
măsurile impuse de Starea de Alertă şi Starea de Urgenţă, respectiv tranziţia la realizarea unor
proiecte online. Prin creșterea calității spectacolelor am atins și am susținut numărul
publicului mult peste nivelul național, am atras și atragem în continuare - datorită prezenței
online crescute - spectatori noi, nu doar din Târgu-Mureş şi din judeţ. Rezultatele atinse pe
plan local s-au reflectat și în prezența la festivaluri, prin intermediul căreia a crescut reputația
activităţii noastre și, ca efect pozitiv, a crescut și interesul evenimentelor internaționale. După
închiderea sălilor de spectacole am reușit să menținem interesul publicului prin folosirea
platformelor digitale, respectiv pagina web, pagina Facebook și canalul YouTube ale
Teatrului, prin atragerea unor vizitatori din municipiu, din regiune, din țară și din străinătate.
În continuare, Teatrul nostru se consideră a fi un centru cultural care, pe termen lung, produce
spectacole cu accent pe creațiile noii dramaturgii, găzduieşte lansări de carte, concerte,
expoziții, producții media etc. Atragem în continuare pentru aceste evenimente fonduri
suplimentare bugetului alocat, din surse precum: proiecte, sponsorizări, prin creativitate
artistică și muncă, pentru a converti resursele financiare în produse culturale.
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C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:
C.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată;
Teatrul Naţional Târgu Mureş a funcţionat în anul 2020 având la bază un număr de
184 posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 165 de funcţii de execuţie şi o structură
organizatorică formată din 2 direcţii generale, 5 direcţii, 5 servicii, 6 formaţii de muncitori, 13
compartimente.
Managerul Teatrului Naţional Târgu-Mureş a dispus măsurile necesare pentru
elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. În vederea monitorizării,
coordonării şi îndrumării metodologice, a implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern/managerial, managerul a emis decizia privind componenţa grupului de lucru, aceasta
fiind actualizată de câte ori a fost nevoie.
În vederea implementării tuturor standardelor de control intern/managerial, a fost
elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
Teatrului Naţional Târgu Mureş pentru anul 2020.
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Nu a fost cazul
C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere:
Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş a fost înfiinţat prin decizia
managerului și funcționează în baza Regulamentului Consiliului Administrativ înregistrat sub
nr.999/30.03.2012.
În cursul anului 2020, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu Mureş s-a
întrunit în 10 şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei și
pentru care au fost întocmite procese verbale.
C.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare);
În anul 2020 dinamica resurselor umane a fost determinată de o fluctuație redusă de
personal, datorită situației epidemiologice existente.
Conform prevederilor legale în vigoare, formarea profesională se face în baza unei
planificări anuale aprobate de directorul general al instituției, acolo unde apare o nevoie de
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formare profesională solicitată de către conducătorii locurilor de muncă sau la solicitarea
angajatului. În anul 2020 au participat la cursuri de formare profesională 23 de persoane
dintre care 21 au absolvit cursul de servant pompier, iar 2 persoane au absolvit cursul - șef
serviciu privat 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, aprobat
prin Ordinul nr. 2093 / 15.02.2018, desfășurându-se în bune condiţii, nefiind depusă nici o
contestație.
În perioada anului 2020 au fost promovate 7 persoane care îndeplineau condițiile
prevăzute de lege, respectiv promovarea s-a făcut prin transformarea propriului post din Statul
de funcții într-un nivel imediat superior, după cum urmează:
- Actor grad profesional I,S –în Actor grad profesional IA,S -1 post
- Actor grad profesional II,S –în Actor grad profesional I,S -3 posturi
- Sufleur teatru grad profesional I, M – Sufleur teatru grad profesional II, S -1 post
- Referent de specialitate grad prof II, S - Referent de specialitate grad prof I, S -2 posturi
C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției,
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor
În ceea ce privește măsurile luate pentru gestionarea patrimoniului instituției precum
îmbunătățirea și refuncționalizarea spațiilor, în primul rând, s-a reușit intabularea 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 sală 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. Schimbarea acestui sistem de comunicare era absolut necesară deoarece
sistemul existent era depășit din punct de vedere tehnic, uzat și aproape imposibil de folosit,
acesta fiind cel de la inaugurarea clădirii Teatrului Național (1973).

20

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.
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Cele două scene (cea de la Sala Mare și ce 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 inventariat
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.
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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 realizare mai multe activități de
service aparatură, întreținere instalații, realizare circuite noi.

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.
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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, refuncţionalizarea spațiilor putem prezenta următoarele aspecte:
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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
protecție a personalului din atelierele de producție;
4. În anul 2020 s-a efectuat igienizarea (zugrăvirea) completă a atelierului de
tâmplărie;

5. Totodată, a fost efectuată igienizarea 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.
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.
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.
Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Flexibilitate ridicată în ceea ce privește execuția

- Posibilitatea apariției unor timpi morți („gol

decorurilor, costumelor și a elementelor de recuzită

de producție”), în funcție de calendarul de

necesare noilor spectacole

premiere al instituției

- Remedierea rapidă a elementelor de decor, recuzită,
costume

deteriorate

accidental

în

timpul

reprezentațiilor

- Existența unor tehnologii și aparaturi depășite
și învechite
- Atât în atelierul de tâmplărie cât și în cel de

- Lipsa unor cheltuieli aferente eventualului transport

lăcătușerie utilajele au peste 50 de ani

al elementelor de decor, recuzită, costume ce ar fi

vechime fiind nesigure în procesul exploatării

realizate în afara instituțiilor

- Mașinile de cusut din atelierul de croitorie

- Flexibilitate și timp redus de intervenție în ceea ce
privește modificările și adaptările decorurilor și
costumelor

sunt vechi și uzate
- Inexistența spațiilor de depozitare decoruri și
recuzită

- Realizarea rapidă a elementelor de recuzită conform
cerințelor artistice
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

- Este recomandabilă o retehnologizare a tuturor

-

atelierelor existente în procesul de producție

Din

cauza

vechimii

aparaturii

tehnologice existente în ateliere pot
apărea

- Apariția unor utilaje noi ar aduce de la sine o

în

calendarul

producțiilor

profesionalizare a angajaților implicați în procesul
de producție

întârzieri

-

Vechimea aparaturii tehnologice aduce
de la sine o inadecvare cu noile

- Școlarizarea și adaptarea la noile tehnologii a

tehnologii folosite tot mai mult în

personalului implicat în procesul de producție

producția teatrală
- Existența locației de pe Strada Câmpului cu o
suprafață de teren pe care ar putea fi construit un

-

Vechimea aparaturii scade nivelul de
siguranță al celor care sunt încadrați în

nou depozit pentru decoruri și recuzită

procesul de expoloatare/producție;
-

Vechimea

și

uzura sistemului

de

lightdesign și a logisticii de scenă care
în

scurt

timp

va

putea

genera

imposibilitatea de a susține spectacolele

C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea autorităţii sau ale
altor organisme de control, în perioada raportată.
În perioada raportată au avut loc controale de la Inspectoratul Teritorial de Muncă,
A.J.P.S. Mureş.
O parte din deficienţele semnalate prin procesele verbale au fost remediate, urmând ca
celelalte deficienţe consemnate în procesele verbale să se clarifice prin instanță.
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D) Evoluția situației economico- financiare a instituției:
D.1. Analiza datelor financiare
BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

COD

DENUMIRE INDICATOR

TOTAL VENITURI (I+ II)

Buget

Buget

aprobat

realizat

2020

2020

%

21.185.000

20.495.889

96,75%

1.409.000

725.889

51,52%

835.000

400.440

47,96%

835.000

400.440

47,96%

574.000

325.449

56,70%

574.000

325.449

56,70%

19.776.000

19.770.000

99,97%

43.09.00 Subvenții pentru instituții publice

19.776.000

19.770.000

99,97%

67.03.04 TOTAL CHELTUIELI (I+ II)

21.185.000

20.495.889

96,75%

17.600.000

17.594.000

99,97%

16.984.000

16.978.000

99,96%

15.713.000

15.712.984 100,00%

I. VENITURI PROPRII
33 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII
ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
33.19.00 Venituri din serbări şi spectacole şcolare,
manifestări culturale, artistice şi sportive
36 DIVERSE VENITURI
36.50.00 Alte venituri
43 II. SUBVENȚII DE LA ALTE
ADMINISTRAȚII

10 I. CHELTUIELI DE PERSONAL
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.01.01 Salarii de bază
10.01.13 Indemnizaţii de delegare

18.000

16.060

89,22%

10.01.16 Alocații pentru locuință

581.000

580.450

99,91%

10.01.17 Indemnizații de hrană

672.000

668.506

99,48%

252.000

252.000 100,00%

10.02 Cheltuieli salariale în natură
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10.02.06 Vouchere de vacanță
10.03 Contribuții
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
20 II. BUNURI ȘI SERVICII

252.000

252.000 100,00%

364.000

364.000 100,00%

364.000

364.000 100,00%

3.392.000

2.708.889

79,86%

1.209.000

1.118.644

92,53%

20.01.01 Furnituri birou

5.000

4.895

97,90%

20.01.02 Materiale pentru curățenie

3.000

2.585

86,17%

460.000

420.536

91,42%

20.01.04 Apă, canal și salubritate

29.000

22.525

77,67%

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

15.000

15.000 100,00%

20.01 Bunuri și servicii

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.06 Piese de schimb

5.000

4.194

83,88%

20.01.07 Transport

15.000

11.758

78,39%

20.01.08 Poștă, telecomunicații,radio,tv,internet

80.000

79.377

99,22%

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter

47.000

41.461

88,21%

550.000

516.313

93,88%

Reparații curente

24.000

19.426

80,94%

Medicamente și materiale sanitare

22.000

17.567

79,85%

20.04.02 Materiale sanitare

11.000

7.638

69,44%

20.04.04 Dezinfectanți

11.000

9.929

90,26%

81.000

75.976

93,80%

20.05.01 Uniforme şi echipament

51.000

46.345

90,87%

20.05.30 Alte obiecte de inventar

30.000

29.631

98,77%

14.000

5.536

39,54%

funcțional
20.01.30 Alte bunuri și servicii pt. întreținere și
funcționare

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.06 Deplasări, detașări, transferări
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20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

7.000

4.106

58,66%

20.06.02 Deplasări în străinătate

7.000

1.430

20,43%

5.000

3.574

71,48%

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare
20.12 Consultanță și expertiză

30.000

20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
20.30.04 Chirii
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
59 X XI. ALTE CHELTUIELI
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap

30.000 100,00%

5.000

305

6,10%

2.002.000

1.437.861

71,82%

72.000

71.990

99,99%

1.930.000

1.365.871

70,77%

193.000

193.000 100,00%

193.000

193.000 100,00%

neîncadrate

Situația veniturilor proprii din perioada 1 ianuarie - 8 martie 2020
Venituri proprii

Venituri proprii

Venituri proprii

de realizat

realizate

realizate

- lei-

- lei-

-%-

346.154

428.337

123,74%
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% din bugetul aprobat
pe anul 2020

30,40%

500000
400000
300000
200000
100000
0

Venituri proprii de
realizat

Venituri proprii
realizate

D.2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă:
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă

Anul 2020, din
care:

Până în
08.03.2020

1.

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

1098,86 lei

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

138.962 lei

0 lei

3.

Număr de activităţi educaţionale

97

14

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

72

15

5.

Număr de beneficiari neplătitori

2723

2377

6.

Număr de beneficiari plătitori

15.929

12.612

7.

Număr de expoziţii

34

4

8.

Număr de proiecte teatrale

19

4

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

400.440 lei

385.045 lei

10.

Venituri proprii din alte activităţi

186.487 lei

43.292 lei

34

298,26 lei

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul 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.
E.1.Viziune;
În anul 2020, în contextul pandemiei de Covid-19, toate instituțiile de spectacole au
fost nevoite să-și redefinească atât tehnicile de creație și de funcționare, cât și relația cu
publicul. Am reușit să ne adaptăm situației create printr-o comunicare activă cu acesta, prin
exploatarea tuturor posibilităților și formelor de interacțiune în funcție de evoluția pandemiei
și a măsurilor de siguranță stabilite de autorităţi.
E.2. Misiune;
Am reușit să menținem conceptul celor 4D propus și în perioada marcată de pandemia
mondială atât prin activitățile noastre online, cât și prin activitățile noastre cu prezența directă
a unui număr restrâns de spectatori conform reglementărilor. Am acordat o atenție deosebită
atât creatorilor, cât și spectatorilor tineri, interculturalității specifice instituției și a regiunii,
precum și a prezenței noastre internaționale chiar și în condițiile dificile. Am încercat să
folosim toate avantajele posibile a trecerii noastre la activitatea online, apoi parțial online prin
atragerea unor grupuri de spectatori care (în primul rând din motive geografice) nu au
beneficiat de activitatea noastră live.
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E.3. Obiective (generale şi specifice);
În anul 2020, echipa Teatrului Național Târgu-Mureș a continuat seria întâlnirilor de
tip dezbatere cu spectatorii săi cu ocazia unor reprezentații şi micro-stagiuni, prilej cu care s-a
dezvoltat un dialog real între echipa artistică a Teatrului, critici, specialiști și spectatori. De
exemplu, cu ocazia microstagiunii SHOWKEYS din martie 2020 au avut loc discuții pe baza
unor tematici importante, precum și a spectacolelor prezentate cu concursul unor moderatori
invitaţi din străinătate. Tot cu această ocazie a avut loc lansarea de carte a primei traduceri în
limba română a poemului dramatic maghiar Csongor și Tünde, realizată de Kocsis Francisko.
Am încercat menținerea acestor întâlniri și dezbateri pe plan virtual pe diferitele platforme
online. De exemplu, selecția poeziilor prezentate de actorii Companiei Tompa Miklós cu
ocazia Zilei Poeziei maghiare a fost realizată în exclusivitate din titlurile propuse de
spectatori.
Cele două Companii au făcut eforturi deosebite pentru a menține contactul permanent
dintre spectatori, iubitori de teatru și Teatru chiar și în perioada în care a fost nevoită să treacă
exclusiv în mediul online. Prin proiectele și evenimentele difuzate pe internet a încercat în
continuare provocarea culturală nu numai a publicului adult, dar și a generațiilor mai tinere.
Alături de evenimentele live transmise online a realizat și diferite proiecte video difuzate pe
diferite canale și platforme, iar în perioada din jurul sărbătorilor de primăvară a oferit acces
gratuit și la un playlist cu 50 de înregistrări de spectacole importante din trecut (Compania
Liviu Rebreanu). Pe lângă acestea Teatrul a pus la dispoziţia celor interesați materialele
bogate care pot fi accesate în arhiva online aflată pe pagina web a instituției: portrete,
comemorări, date despre actorii, regizorii și creatorii de odinioară ai Teatrului, expoziții
virtuale, documente, afișe, caiete de sală, precum și articole și critici apărute în presă. După ce
a fost posibil, teatrul a trecut la o activitate hibridă cu publicul, pe lângă accesul unui număr
restrâns de spectatori permițând și vizionarea online a spectacolelor jucate.
Tot în acest an companiile Liviu Rebreanu și Tompa Miklós ale Teatrului Național
Târgu-Mureș, printr-un proiect comun, au inițiat un parteneriat cu Nationale Szene din
Bergen, Norvegia. Proiectul axat pe tematica distanțării sociale conține activități creatoare cu
artiști și membri ai societății civile realizate nu numai în spațiile teatrale, ci și în diferite spații
urbane. Acest proiect a fost suspendat în faza de planificare din cauza pandemiei și va fi reluat
după ridicarea restricțiilor naționale și internaționale.
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E.4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management;
Principiu:
Strategia formulată în proiectul de management 4D, adică Dialog, Deschidere,
Dinamism, și componenta de eDucație rămâne în continuare la baza activității noastre. Prin
această strategie am reușit să producem spectacole de o înaltă calitate, am crescut în
continuare numărul de spectatori și am reușit și o creștere a vizibilității prin prezența teatrului
la diferite festivaluri și întâlniri de specialitate din țară și străinătate.
Analiza:
Teatrul Național Târgu-Mureș este cea mai mare instituție culturală din municipiu,
având o veche tradiție și un potențial cultural deosebit, calităţi care oferă premizele unei
competiții neconcurențiale cu celelalte instituții și agenți culturali din zonă şi care, totodată,
conferă și o responsabilitate în formarea culturală, responsabilitate accentuată și de statutul de
Teatru Național. În acest scop, pentru a garanta nivelul ridicat impus de acest statut, precum și
de proiectul asumat atât pe plan local, cât și pe cel național și internațional, spiritul inovativ în
activitatea teatrului este esențial, am fost și suntem în permanență în căutare de forme
contemporane, drumuri noi, estetici actuale, precum și de texte dramatice sau dramatizări noi
şi traduceri moderne.
În urma trecerii la activitatea online pentru o perioadă de timp, apoi la o activitate
parțial online în urma măsurilor de prevenție a răspândirii pandemiei de 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 să obţinem

o creștere continuă atât din punctul de vedere al ameliorării calității spectacolelor, cât și în
sporirea vizibilității teatrului și a numărului de spectatori virtuali, păstrând și prin activitatea
online principiul nostru de bază al celor 4D formulat în proiectul de management.
Propuneri:
Pornind de la ideea europeană contemporană Long Life Learning, în anii precedenți am
introdus diferite activități pentru educarea adulților, activități reflectate și prin componenta de
educație formulată, pe care le-am continuat și în acest an. Astfel, am organizat mese rotunde
și cursuri despre teatru menite să ajute în receptarea tendințelor și formelor contemporane.
Am acordat o importanță deosebită acestei componente și în condițiile pandemiei, am păstrat
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dialogul direct cu publicul și în mediul online și am inițiat numeroase proiecte video pe
platformele diferitelor rețele de socializare care au avut drept scop educarea continuă a
spectatorilor.
„Creșterea calității spectacolelor, creșterea numărului de spectatori și creșterea prezenței
teatrului la diferite festivaluri” au fost principii de bază formulate în proiectul de management
pe care l-am urmărit și în cursul acestui an, urmând ca rezultatele concrete să fie vizibile în
analizele amănunțite din prezentul raport anual elaborat pentru anul 2020.

În anii precedenți Teatrul Național Târgu-Mureș a încercat să construiască și să utilizeze
un sistem eficient de voluntariat cu ajutorul unor liceeni în baza unor contracte. La cele două
companii ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş s-a format o grupă coerentă de tineri voluntari
care dau dovadă de pasiune, perseverență, spirit de echipă și implicare activă în evenimentele
noastre.
Am făcut eforturi deosebite pentru a păstra acești tineri voluntari alături de Teatru și în
perioada afectată de pandemie și am primit un răspuns pozitiv din partea lor. Astfel am reușit
implicarea lor în activitățile online ale Teatrului, ne-au ajutat în creșterea prezenței online a
Teatrului şi au participat activ la promovarea în spațiul virtual. Prin elaborarea unor eseuri
despre experiențele trăite de ei în Teatru și cu ajutorul Teatrului au atras atenția publicului
asupra sentimentului de apropiere, a caracterului viu al spectacolului, a importanței efortului
comunitar, a apartenenței la o comunitate etc., sentimente pe care le-a stârnit până acum
Teatrul și pe care le stârneşte într-un mod diferit și în această perioadă foarte grea din punct
de vedere social prin faptul că voluntarii au putut și pot participa în mod direct la activitatea
artistică și de marketing a instituției.
E.5. Strategie şi plan de marketing;
Pe lângă evenimentele pe care le organizăm şi pe care le promovăm în mod direct,
încercăm să ajungem la publicul beneficiar şi prin intermediul mass media (radio, televiziuni
publice, ziare, portaluri online), organizând conferințe de presă, prin intermediul rețelelor de
socializare, dar şi prin afișaj, bannere, prisme şi apariţii în reviste de specialitate.
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
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devină constantă până ce circumstanțele existente o impun. Prin urmare, toate platformele
online ale instituției au devenit, pe lângă promovarea activității artistice, și un spațiu de
creație artistică. 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
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. (VEZI ANEXELE 1, 2 şi 3)
Pe lângă evenimentele pe care le organizăm şi pe care le promovăm în mod direct,
încercăm să ajungem la publicul beneficiar şi prin intermediul mass media (radio, televiziuni
publice, ziare, portaluri online), organizând conferințe de presă, prin intermediul rețelelor de
socializare (Facebook, Instagram), dar şi prin afișaj, bannere, prisme şi apariţii în reviste de
specialitate.
Pentru a promova spectacolele Teatrului Național, pe lângă postarea materialelor de
promovare printate – afișe cu numele spectacolelor, precum și afișarea programelor lunare,
cartoline – avem parteneriate cu posturile de radio locale, precum: Radio Târgu-Mureș, Kiss
FM, Radio Gaga, Radio Erdély FM, toate aceste radiouri având o bună audiență în rândul
comunității. Începând din anul 2019, am încheiat un nou parteneriat cu Shopping City Mall,
cel mai important centru comercial din zonă, care promovează săptămânal activitatea
Teatrului Național.
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Realizarea spoturilor radio se face în incinta Teatrului, la cabina de sonorizare, special
amenajată pentru astfel de activități. La acest proces participă un membru al echipei de
marketing, sonorizatorul, precum și o voce special desemnată din rândul actorilor. Astfel, ne
dorim să facem totul la un nivel cât se poate de profesional. Trimiterea spoturilor spre
posturile de radio de către echipa marketing se realizează cu 5 zile înainte de spectacol sau de
evenimentul pe care dorim să îl promovăm.
Pentru un impact mai puternic în rândul ascultătorilor posturilor de radio, oferim lunar
invitații pentru spectacolele jucate atât la Sala Mare (câte două invitații pe spectacol), cât și
cele de la Sala Mică (câte o invitație pe spectacol), aceste invitații fiind decernate
ascultătorilor prin concursuri realizate de posturile de radio.
În mediul online avem parteneri precum: „Out in Mureș”, „Zile și Nopți”. Aceste
publicații, împreună cu paginile de Facebook pe care le dețin, promovează tot ce ține de
evenimentele realizate pe raza județului Mureș (și nu numai). În acest mod, promovarea este
eficientă și prin demararea concursurilor cu invitații la spectacolele Teatrului Național.
Prezența noastră în cadrul principalelor reţele de socializare este una foarte 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 noastre, reprezentaţiile şi programul lunii, dar şi albume foto,
videoclipuri şi trailere. Ambele Companii au, de asemenea, și un cont pe Instagram cu o
creștere constantă a numărului de followers.
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 două dintre
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
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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 Culturii
Naționale”, „Ziua Culturii Maghiare”, „Ziua Mondială a Teatrului”, Ziua voluntarului etc.
Pentru fiecare lună se realizează materiale video, teasere, trailere care prezintă spectacolele
care urmează a fi jucate pe scenele Teatrului. Acestea rulează pe monitoarele din foaierele
Teatrului Național înaintea intrării publicului în sala de spectacol.
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.
E.6.Programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
COMPANIA LIVIU REBREANU
Activitatea Companiei Liviu Rebreanu dinaintea perioadei de pandemie
(1 ianuarie – 9 martie 2020)
În prima parte a anului Compania Liviu Rebreanu a susținut în total 36 de spectacole
în cele două săli, cu un număr de 6.454 de spectatori. În această perioadă au avut loc repetiții
la două spectacole: Ultima oră și Niște fete. În luna februarie am putut avea premiera doar la
spectacolul de sală mare Ultima oră de Mihail Sebastian în regia lui Nicu Mihoc. În ultima
clipă premiera spectacolului Niște fete de Neil LaBute în regia Laurei Moldovan a trebuit să
fie anulată pentru o dată ulterioară din cauza situației sanitare.
La data de 15 ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naționale a avut loc spectacolul
„Întâlniri prin timp” intermediată de actorii Companiei Liviu Rebreanu în care s-au derulat
schimburi de amintiri, idile, muzică și ipostaze ale unor prietenii dintre Mihai Eminescu, Titu
Maiorescu, I.L. Caragiale, Petre Ţuţea, Constantin Brâncuşi, Ion Creangă, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Catinca Iorga, Marin Preda, Aurora Cornu
şi Maria Tănase.
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Activitatea Companiei Liviu Rebreanu în perioada de pandemie
(10 martie – 31 decembrie 2020)
Difuzarea online a spectacolelor din arhivă
Pe canalul Youtube al Companiei Liviu Rebreanu au fost încărcate 30 de spectacole
din arhiva Companiei (VEZI ANEXA 4). 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) din țară și 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 transmisie live pe pagina de Facebook a Teatrului Național.
Aceasta a avut în vedere interacțiunea actorilor noștri cu publicul de teatru care a avut
posibilitatea de a pune întrebări în timp real despre activitatea artiștilor prezenți în live,
pasiunile lor, istoriile lor personale. (6 filmări)
„Momentul de Teatru” – a conținut câte o prezentare filmată a unui actor sau actrițe
raportată la o temă săptămânală. Tema momentelor primei săptămâni a venit în anticiparea
susținerii de către liceeni a examenului de Bacalaureat. Au fost realizate o serie de filmulețe
care au avut la bază „perle“ celebre emise de elevi de-a lungul anilor în cadrul examenului de
Bacalaureat. Scopul acestor filmulețe a fost acela de a îndrepta greșelile existente în
conținutul perlelor, de a oferi o dimensiune reală a temelor și autorilor vizați. Săptămânile ce
au urmat au adus momente de lecturi din doi autori speciali, cu mesaje pregnante livrate în
stiluri remarcabile: Octavian Paler și István Örkény.
Acestea au fost urmate de prezentarea de poeme semnate de autori mureșeni. Nu mai
puțin de 14 poeți au răspuns invitației noastre de a propune câte trei poeme reprezentative
pentru a fi interpretate de către actorii Companiei Liviu Rebreanu.
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„Fabulatoria” – este un alt produs și 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. În
acest sens, pe pagina de Facebook a Teatrului Național au fost postate săptămânal sondaje de
opinie referitoare la diverse opțiuni ale spectatorilor în ceea ce privește alegerea unui
spectacol de teatru, mijloacele de informare privind programul, etc. (Care este rolul teatrului?;
Ce tip de spectacol preferați?; În general, preferați ca piesele de teatru la care mergeți să
fie…?; Ce vă determină în luarea deciziei de a merge la un spectacol de teatru?; De unde vă
informați despre spectacolele Teatrului Național Târgu-Mureș?; De obicei cât de des mergeți
la teatru?; Care este principalul motiv pentru care nu mergeți la teatru?)
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Teatru la tine în școală
Asociaţia pentru Teatru Liviu Rebreanu, în parteneriat cu Teatrul Naţional TârguMureş, 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
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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 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
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.
Lansarea programului Ro.Drama - Piese de teatru româneşti, de la începuturi
până în prezent
La sfârșitul lunii octombrie 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
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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 a avut loc trei spectacole lectură:
• O repetiție moldovenească de Costache Caragiale
• Muza de la Burdujăni de Costache Negruzzi
• Chirița în provincie de Vasile Alecsandri

r
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
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Deplasări și prezențe în festivaluri
Cu public
29 și 30 iulie 2020 – două reprezentații ale spectacolului „Take, Ianke şi Cadâr“ de Victor
Ion Popa, r. Nicu Mihoc susținute în cadrul festivalului Be.Safe – BEst Summer Art FEst
Constanţa 2020, iniţiat de Teatrul de Stat Constanţa. – nr. spectatori: 300
18 septembrie 2020 - Spectacolul „Take, Ianke şi Cadâr“ de Victor Ion Popa, r. Nicu
Mihoc, reprezentație susținută la Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc“ Bistriţa.
Evenimentul desfăşurat în parteneriat cu Teatrul Profesionist de Proiecte „Liviu Rebreanu“
Bistriţa și Palatul Culturii Bistrița. – nr. spectatori: 120
30 septembrie 2020 – Spectacolul „Constantin“ de Alexandru Popa, r. Tudor Lucanu,
prezență în cadrul Festivalului FEST-FDR S.O.S. 2020 de la Timişoara, susținută la scena A
ut DOR din Parcul Civic. – nr. spectatori: 100
Online
22 octombrie 2020 – Spectacolul „Săraci“ de Lucy Thurber, r. Rareş Budileanu, a
participat în formulă online la Festivalul D-butan-T organizat de Teatrul de Stat din Constanţa
şi Teatrul „Andrei Mureşanu“ din Sfântu Georghe.
12 noiembrie 2020 – Spectacolul „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, r. Erwin
Șimșensohn, a participat în formulă online la Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”
organizat de Federația Comunităților Evreiești din România.

Decernarea Premiului Bioeel pentru Cel mai bun actor al anului 2019
Devenit deja o tradiţie, Premiul Bioeel pentru Cel mai bun actor al anului 2019 la
Compania „Liviu Rebreanu“ i-a revenit în acest an lui Theo Marton. La evenimentul ţinut în
curtea interioară a Teatrului au luat cuvântul Gáspárik Attila-Csaba, Director general al
Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Nicu Mihoc, Director artistic al Companiei „Liviu
Rebreanu“, Dana Ciulei, reprezentantă Bioeel şi actorul Dan Rădulescu, câştigătorul din anul
precedent. Premiul a constat într-un trofeu, o diplomă, un cec în valoare de 1000 euro oferit
de Bioeel şi o sticlă de vin din partea renumitei crame Balla Géza.
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Comunicarea cu mass media
Întreaga activitate online a Companiei a avut ca suport o campanie de promovare în
rândul mass media locale, regionale și naționale, campanie materializată în comunicate de
presă, articole, știri TV, radio. În acest sens, în perioada analizată, au fost trimise către presă
un număr de 106 de comunicate și materiale de promovare, din care 30 în perioada prepandemie și 76 din 10 martie și până la finele anului 2020. (VEZI ANEXA 5)
Expoziţii
Expoziții virtuale In memoriam legate de zile de naștere
1. In memoriam Mihai Gingulescu
2. In memoriam Tompa Miklos
3. In memoriam Ion Fiscuteanu
Expoziți virtuale In memoriam legate de dispariția unor mari personalități
1.
2.
3.
4.

In memoriam Constantin Doljan
In memoriam Ștefan Sileanu
In memoriam Suzana Macovei
In memoriam Eduard Marinescu

Expoziția Harag György în foaierul Teatrului Național
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, popularizarea
produselor pe care aceștia le-au generat în această perioadă.


canalul de YouTube al 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.
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Analiza impactului activității online a Companiei Liviu Rebreanu în perioada 10 martie
– 31 decembrie 2020

Date statistice canal YouTube al Teatrului Național din Târgu-Mureș, Compania „Liviu
Rebreanu”.
Număr de abonați: 789
Număr de vizionări: 25.053
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Aria geografică acoperită
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Date statistice pagini de Facebook al Teatrului Național din Târgu Mureș, Compania
„Liviu Rebreanu” în perioada 10 martie – 31 decembrie 2020
Numărul total de aprecieri ale Paginii: 14.364
Numărul total de urmăritori ai Paginii: 14.711
Număr de evenimente realizate pe pagina de Facebook: 75
Impact Evenimente: 331,1 K persoane
Minute de vizionare: 250.092 (4168,2 ore)
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Activitatea desfășurată în această perioadă specială a dus la creșterea numărului de
vizitatori ai paginilor noastre de Facebook și Instagram, ai canalului nostru de YouTube,
interesul publicului pentru activitatea noastră fiind extrem de ridicat.

Creșterea numărului de vizualizări pagina Facebook a
Companiei Liviu Rebreanu

Feedback-ul pozitiv înregistrat poate fi dedus și din numărul mare de comentarii și
mesaje pe care utilizatorii noștri le-au postat sau trimis.
În urma acestei experiențe de activitate online, în viitorul apropiat, putem genera noi
programe care să susțină activitatea Companiei chiar și în momentul reluării activității la
scenă. Putem spune că secretarii artistici și PR și-au dezvoltat abilitățile de comunicare
online dobândind, în același timp, noi instrumente de generare de produs online.
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Spectacole și vânzări bilete și abonamente
Compania Liviu

Perioada

Perioada

Rebreanu

01.01.2020-09.03.2020

10.03.2020-31.12.2020

Nr.

Nr.

spectacole

spectatori

La sediu

Nr. spectacole

Nr.
spectatori

36

6.454

15

1.336

Online

0

0

4

233

Festivaluri și deplasări

0

0

4

520

36

6.454

23

2.089

TOTAL

TOTAL SPECTACOLE: 59 / TOTAL SPECTATORI: 8.543

Număr

Compania Liviu Rebreanu

abonamente
01.01.2020-09.03.2020

830

10.03.2020-31.12.2020

535

Total abonamente vândute în anul 2020
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1.335

Premiere și spectacole în repertoriul Teatrului Național Târgu-Mureș,
Compania Liviu Rebreanu
Anul 2020

Compania Liviu Rebreanu

Premiere:
Titlu, regizor

Data premierei

Ultima oră, r. Nicu Mihoc

05.03.2020

Villa Dolorosa, r. Theodor-Cristian Popescu

14.11.2020

Niște fete, r. Laura Moldovan

27.11.2020

Hoții, r. Cristi Juncu

11.12.2020

Reluări:
Titlu, regizor

Data premierei

Albina din capul meu, r. Theodor-Cristian Popescu

30.10.2018

Bulgakov17, r. Bocsárdi László

04.05.2017

Camera 701, r. Rareș Budileanu

22.11.2013

Campionatul de improvizație, antrenori: V. Massaci, M. Sârbu 06.01.2012
Cloaca, r. Theodor-Cristian Popescu

25.04.2012

Constantin, r. Tudor Lucanu

14.12.2019

D’ale carnavalului, r. Adi Iclenzan

29.03.2019

Detectorul de minciuni, r. Laura Moldovan

09.06.2019

Dinte pentru dinte, r. Cristi Juncu

30.09.2014

Intenții rătăcite, r. Nicu Mihoc

15.12.2018

Ivanov, r. Claudiu Goga

04.04.2018

Navigatorul, r. Cristi Juncu

16.10.2018
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O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie, r. Gavril Cadariu

29.05.2016

Săraci, r. Rareș Budileanu

16.12.2019

Școala nevestelor, r. Cristi Juncu

02.03.2013

Soț de vânzare, r. Varga Csaba

17.12.2015

Steaua fără nume, r. Erwin Șimșensohn

27.03.2015

Take, Ianke și Cadâr, r. Nicu Mihoc

03.10.2019

Tatăl meu, preotul, r. Leta Popescu

24.11.2017

Teroare, r. Bobi Pricop

15.09.2018

Toate mi se întâmplă numai mie, r. Laura Moldovan

16.03.2019

Țara Zânelor, r. Keresztes&Blaga

15.12.2018

Spectacole găzduite (cu vânzare din propriul sistem)

Titlul

Data

Cui i-e frică de Virginia Woolf?

25.02.2020

Programe din programul minimal pentru anul 2020, Compania Tompa Miklós:
Datorită evenimentelor neprevăzute cauzate de pandemia mondială Covid-19 din
2020, suntem nevoiți să defalcăm anul în două perioade distincte: prima, cu o funcționare
normală, este cea dinainte de 10 martie, anterioară măsurilor luate pentru combaterea
pandemiei

din

România,

iar

cea

de-a

doua

este

cea

afectată

de

pandemie.

În prima perioadă am reușit o funcționare ideală prin realizarea tuturor obiectivelor
propuse. Pandemia ne-a afectat însă și pe noi, măsurile de distanțare socială precum și cele
luate în perioada Stării de urgență făcând imposibilă o funcționare normală şi, prin urmare,
realizarea tuturor obiectivelor propuse. Interdicția accesului în teatru a angajaților și a
publicului a condus la o regândire totală a programului nostru şi la amânarea unor proiecte.
Cu tot efortul depus prin munca creatorilor inclusiv în perioada dintre stagiuni,
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datorită celui de al doilea val al pandemiei, unele premiere planificate pentru anul 2020 au
fost amânate pentru 2021, cu toate că în urma repetițiilor efectuate acestea au ajuns în stadiu
final încă din 2020. Aceste repetiții au fost îngreunate de opriri și pauze impuse de
reglementări sau de diferite măsuri de carantinare, însă creatorii spectacolelor au depus un
efort exemplar pentru a realiza aceste proiecte. Astfel, premiera spectacolului Grand Hotel
Pasărea Retro în regia lui Radu Afrim a fost amânată în ultimul moment și prezentată doar la
începutul anului 2021, datorită faptului că un membru al distribuției a fost declarat contact
COVID-19 chiar cu câteva zile dinaintea premierei; Spectacolul Iarbă roșie a fost terminată
într-o perioadă în care Târgu-Mureș a fost declarată zonă roșie, iar după ridicarea restricțiilor
regizorul Fehér Balázs Benő din Ungaria nu a putut relua spectacolul din cauza restricțiilor
internaționale; Premiera Nora în regia directorului artistic Keresztes Attila a fost reprogramată
și regândită pe scenă de aer liber în vara anului 2020, urmând ca spectacolul să fie prezentat
pe scena mare în forma inițială în 2021, conform scopurilor artistice inițiale.
Programul Dialog peste timp, care are drept scop remodelarea tradițiilor și
diseminarea tehnicilor, metodelor și limbajelor teatrale canonice; producerea teatrului „de
artă”; colaborarea cu Universitatea de Artă și educarea studenților prin dezvoltarea practică a
măiestriei.
Spectacol propus și realizat în cadrul programului: Henrik Ibsen: Nóra (Nora), regia:
Keresztes Attila, data premierei: 27 iunie 2020
Programul Dramaturgia realului, care are drept scop 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
recentă.
Spectacol propus și realizat în cadrul programului: Radu Afrim: Grand Hotel
Retromadár (Grand Hotel Pasărea Retro), regia: Radu Afrim, data programată a premierei: 18
decembrie 2020 (Data realizată a premierei: 8 ianuarie 2021)
Programul Restituiri, care are drept scop redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat
și trecutul apropiat, punându-le în scenă într-un limbaj teatral contemporan.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

(Csongor și Tünde), regia: Kányádi György, data premierei: 22 februarie 2020
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Boris Vian: Piros fű (Iarbă roșie), regia: Fehér Balázs Benő, data programată a premierei: 9
mai 2020 (Data în care se realizează premiera: 7 mai 2021)
Prin programul minimal abordat, am încercat să acoperim un spectru larg al opțiunilor
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 (Radu Afrim: Grand Hotel
Retromadár, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Boris Vian: Piros fű, Henrik Ibsen:
Nóra). În cadrul acestei linii de dezvoltare, am încurajat și susținut creatori care produc
spectacole contemporane, în legătură directă cu realitatea.
În continuare ne orientăm spre programe de educație a tinerilor prin teatru, am
organizat discuții și dezbateri despre spectacolele noastre și i-am încurajat și pe cei tineri să se
exprime liber, să reflecteze la realitatea înconjurătoare în mod creativ.
Am organizat expoziții (VEZI ANEXA 6), am folosit toate canelele de comunicare
pentru a ajunge la fiecare membru al comunității noastre şi am menţinut o legătură vie cu
mass media (VEZI ANEXA 7). Programele de voluntariat au contribuit la diseminarea în
comunitate a demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu spectatorii și cu
creatorii de spectacole.
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Date statistice pagini de Facebook ai Teatrului Național din Târgu Mureș,
Compania „Tompa Miklós”
În perioada 1 ianuarie – 9 martie 2020
Numărul total de aprecieri ale Paginii: 11.298
Numărul total de urmăritori ai Paginii: 11.264
Număr de evenimente realizate pe pagina de Facebook: 70
Impact Evenimente: 205.212 persoane
Minute de vizionare: 19.946 (332 ore)

Impact total - perioada 1 ian. – 9 mar. 2020:
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Impact maxim postări - perioada 1 ian. – 9 mar. 2020:

Minute de vizionare - perioada 1 ian. – 9 mar. 2020:
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În perioada 10 martie – 31 decembrie 2020
Numărul total de aprecieri ale Paginii: 14.255
Numărul total de urmăritori ai Paginii: 15.151
Număr de evenimente realizate pe pagina de Facebook: 78
Impact Evenimente: 919.273 persoane
Minute de vizionare: 612.979 (10.216 ore)

Impact total – perioada 10 mar. – 31 dec. 2020:
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Impact maxim postări – perioada 10 mar. – 31 dec. 2020:
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Minute de vizionare – perioada 10 mar. – 31 dec. 2020:

Grupuri de vârstă, sex și reședință utilizatori:
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Date statistice canal YouTube al Teatrului Național Târgu-Mureș - Compania „Tompa
Miklós”
Număr de abonați: 3.144
Număr de vizionări: 160.167
Total impresii: 2 milioane de utilizatori

Vizionări:
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Grupuri de vârstă utilizatori

Sex utilizatori
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Reședință utilizatori
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Impresii în total pe anul 2020

Spectacolele Companiei Tompa Miklós:
Am prezentat spectacolul Csongor és Tünde (Csongor și Tünde), o adaptare scenică a
celebrei piese dramatice maghiare a lui Vörösmarty Mihály, în ideea realizării unei sinteze a
operei clasice cu arta performativă contemporană. Spectacolul montat de regizorul și
coregraful Kányádi György este un proiect deosebit care îmbină arta contemporană cu cea
clasică, precum şi formele diferite ale artelor spectacolelor: arta teatrală și dansul, poetica
dramatică și vizualitatea, prin transpunerea textului în imagine. Spectacolul a fost și debutul
regizoral într-o instituție teatrală a tânărului coregraf Kányádi György, absolvent al
Masteratului de Regie de teatru a Universității de Arte Târgu-Mureș. Considerăm deosebit de
importantă sprijinirea și lansarea tinerilor creatori, proiectul fiind parte a aceluiași concept
artistic care în anii precedenți a cuprins diferite spectacole montate de creatori aflaţi la început
de drum, roluri jucate de absolvenți sau proaspeți absolvenți, precum și concursul
internațional adresat tinerilor regizori lansat de Compania Tompa Miklós.
Henrik Ibsen este unul dintre autorii cei mai prezenți pe scena Teatrului Național
Târgu-Mureş în ultimii ani, fiind unul dintre marii dramaturgi care manifestă un interes
deosebit față de problemele societății, problematică aflată și în centrul de interes al artelor
scenice contemporane. Prin adaptarea piesei la zilele noastre și abordarea problemelor actuale
ale societății care ne înconjoară, precum și prin forma sa scenică, spectacolul Nóra (Nora) de
Henrik Ibsen, în regia lui Keresztes Attila este un proiect care intră în dialog direct cu
66

celelalte spectacolele ibseniene ale regizorului (Hedda Gabler şi A Nép ellensége/Un dușman
al poporului). Prin intermediul spectacolului facem apel și la caracterul eDucativ prin
educarea civică, de această dată, a publicului adult. În condițiile impuse de pandemie
premiera acestui spectacol a avut loc în luna iunie 2020 în aer liber, urmând ca premiera pe
scena mare a teatrului să aibă loc în iunie 2021.
Spectacolul Piros fű (Iarbă roșie) este o adaptare scenică a unuia dintre cele mai
cunoscute romane ale scriitorului Boris Vian. Fehér Balázs Benő este unul dintre cei mai
apreciaţi actori și regizori tineri maghiari, ale cărui spectacole sunt marcate în permanență de
un spirit experimental, de o provocare intelectuală a spectatorilor, care sunt îndemnaţi în mod
îndrăzneţ să iasă din zona lor de confort. Alături de colaboratorii săi, regizorul din Budapesta
a realizat o dramatizare care păstrează lumea suprarealistă și plină de umor a lui Vian și oferă
actorilor Companiei Tompa Miklós teme și sarcini creatoare noi. În ciuda tuturor greutăților,
spectacolul a ajuns gata de premieră, repetițiile fiind terminate, scena și decorul fiind
realizate. Premiera a fost amânată pentru anul 2021, datorită restricțiilor impuse de pandemie.
Regizorul Radu Afrim a lucrat 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 fost recompensate cu numeroase premii. 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 piese noi. Spectacolul lui Afrim este și de
această dată unul plin de umor, care prezintă lumea și problemele sociale ale acesteia cu o
înțelegere și degajare specifice autorului.
Spectacole în afara programului minimal:
Spectacolul Abszint (Absinth) în regia lui Olt Tamás s-a realizat ca o coproducție cu
Teatrul Csiky Gergely din Kaposvár, Ungaria. Producția inspirată dintr-o nuvelă a lui Boris
Vian îmbină proza, muzica și mișcarea, chanson-urile franceze și situațiile scenice, oferind o
provocare actorilor din distribuție. Proiectul realizat în colaborare cu creatori de marcă din
Ungaria a avut premiera în septembrie 2020 la Sala Mică a teatrului.
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Proiectul Duplakanyar (Curbă dublă) de Méhes György este o premieră de vară în aer
liber în regia Directorului general Gáspárik Attila care, asemenea celorlalte spectacole ale
regizorului, are un specific local, intrând în dialog direct cu premiera târgumureșeană din anii
80 a piesei. Spectacolul face referire la un limbaj teatral care este viu doar în memoria unei
generații de vârstă mai înaintată, încercând totodată și o reînnoire a acestui limbaj.

Cu ocazia Târgului Internațional de Carte din Târgu-Mureș, Compania Tompa Miklós
a avut trei premiere în decurs de două zile, toate în regia Directorului general Gáspárik Attila.
Primul dintre acestea a fost spectacolul lectură din opera Paradies kisasszony (Domnișoara
Paradies) de cuplul de autor Salamon László - Kornis Ottó. Celelalte două premiere, Líra az
árnyékban (Lirică în umbră) și Erdélyi román költők magyarul (Poeți români din Ardeal în
limba maghiară) fiind spectacole de poezie. Acestea continuă tradiția din ultimii ani a
spectacolelor lectură și de poezie bazate pe textele autorilor locali și regionali.
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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 al 75-lea stagiuni a Companiei Tompa Miklós, am organizat
microstagiunea intitulată SHOWKEYS, cu prezența a numeroşi invitați din breasla teatrală
din țară și din străinătate. Prin 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.
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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 deciziei de interdicția publicului
în instituțiile de spectacole, evenimentele din ultima zi nu au putut fi ținute. Totuși la decizia
directorului artistic Keresztes Attila, spectacolul Sirály (Pescărușul) montat de acesta 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.

După deschiderea parțială ce a urmat starea de urgență, am realizat în continuare
dezvoltarea programelor pentru tineret prin crearea unui nou spectacol de teatru educativ
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adresat liceenilor, intitulat #edenkert. 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. Asemenea seriei de înregistrări video realizate în perioada home
office-ului, și cu acest proiect am încercat ajutorarea elevilor și profesorilor de limbă și
literatură maghiară prin apropierea operei literare într-o formă mult mai directă și liberă.
Premiera din septembrie a avut loc în aer liber pe Malul Mureșului. Datorită succesului,
acesta va fi reluată în primăvara anului 2021 și oferită liceelor de limbă maghiară din regiune
ca material didactic auxiliar interactiv. Prin acest spectacol am răspuns numeroaselor solicitări
venite din partea liceelor municipiului ca urmare a succesului ultimului nostru proiect de acest
gen. În acest proiect reîntâlnim componenta eDucație a strategiei noastre atât prin educarea
civică, cât și prin educarea la teatru a generației tinere.
Tot în ideea consolidării relațiilor noastre cu publicul tânăr, în perioada activității
exclusive online a teatrului am realizat prelucrarea unui șir de material, cu titlul Material
didactic auxiliar adresat liceenilor. Actorii Companiei „Tompa Miklós“, în colaborare cu
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, au realizat materiale video de peste 40 de ore din lectura
unor fragmente din operele obligatorii elevilor claselor 9-12. Aceste materiale au contribuit la
succesul învățământului online și a pregătirii elevilor pentru Bacalaureat și pot fi folosite și ca
cărți audio.
De asemenea în perioada stării de urgență și a muncii la domiciliu, Compania a
încercat menținerea contactului cu spectatorii și dizolvarea sentimentului de nesiguranță și
închidere a acestora prin realizarea unor minivideouri prezentate pe pagina Facebook și
Canalul YouTube propriu în care actorii prezentau cărțile lor preferate.

71

Spectacolul online Versbörze (Târg de poezii) prezentat cu ocazia Zilei Poeziei
Maghiare a fost realizat cu colaborarea activă a spectatorilor, selecția poeziilor fiind efectuată
din titlurile propuse de public în urma adresei în acest sens a Companiei. Serialul video a fost
realizat din înregistrările actorilor făcute acasă și a putut fi urmărită pe platforma Facebook
începând cu 11 aprilie 2020.
Nici pandemia nu a putut să ne facă sa uităm de spectatorii cei mai mici: cu ocazia
Zilei Internaționale a Copiilor, pe 1 iunie, actorii Companiei „Tompa Miklós“ au oferit un
cadou spiritual celor mici, 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. Aceste înregistrări video au fost prezentate
și ele pe pagina Facebook și pe canalul YouTube ale Companiei.
Teatrul a făcut tot posibilul pentru a-și deschide porțile publicului cu toate ocaziile în
care reglementările au permis acest lucru, încercând să mențină chiar și în condițiile grele ale
pandemiei contactul direct cu cei interesați. În acest sens, chiar și în condițiile imposibilității
prezentării spectacolelor, cu ocazia aniversării de 95 de ani de la nașterea marelui regizor

Harag György, om de teatru care a marcat istoria ambelor companii ale Teatrului Naţional
Târgu-Mureş, instituţia a realizat o expoziție comemorativă din documentația spectacolelor
târgumureșene ale lui Harag. În completarea expoziției a creat și o pagină comemorativă
pentru Harag György pe platforma Facebook.
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 pe tematica Crăciunul în cele 4 duminici premergătoare acestuia, cu titlul
Adventi csodaházikó (Căsuța miracolelor de Advent)

n
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Proiecte proprii realizate în cadrul programului la sediul instituției

Compania Tompa Miklós

Premiere:
Titlu, regizor

Data premierei

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, regizor: Kányádi
György

22 02 2020

Henrik Ibsen: Nóra, regizor: Keresztes Attila

27 06 2020

Méhes György: Duplakanyar, regizor: Gáspárik Attila

29 08 2020

Olt Tamás: Abszint, regizor: Olt Tamás

04 09 2020

#edenkert, coordonator proiect: B. Fülöp Erzsébet, Szabó Réka

21 09 2020

Salalmon László, Kornis Ottó: Paradies kisasszony, regizor:
Gáspárik Attila

12 11 2020

Líra az árnyékban, regizor: Gáspárik Attila

12 11 2020

Erdélyi román költők magyarul, regizor: Gáspárik Attila

13 11 2020
decembrie

Téli csodaházikó, coordonator proiect: Benő Kinga
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2020

Premiere amânate pentru 2021
Radu Afrim: Grand Hotel Pasărea Retro

08 01 2021

Boris Vian: Piros fű

07 05 2021

Reluări:
Titlu, regizor

Data premierei

A patkányok, r. Zsótér Sándor

08. 03. 2019

Raszkolnyikov, r. Albu István

04 10 2019

A nép ellensége, r. Keresztes Attila

08 11 2019

@tizenhét, r. Bélai Marcel, Demeter Márk Cristopher

27 09 2019

Pali és Lea, r. B. Fülöp Erzsébet, Berekméri Katalin, Moldován
Orsolya, Gecse Ramóna

04 11 2019

A hülyéje, r. Sebestyén Aba

31 12 2019

A láthatatlan hóhér, r. Gáspárik Attila

31.12.2018

A nyugalom, r. Radu Afrim

07.03.2015

Az ördög próbája, r. Radu Afrim

02.03.2014

Hedda Gabler, r. Keresztes Attila

01.12.2017

Karamazovok, r. Albu István

18.01.2015

Kő, papír, olló, r. B. Fülöp E., Berekméri K., Gecse R.

19.10.2018
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Le misanthrope..., r. Bodolay Géza

11.05.2018

Liselotte és a május, r. Harsányi Zsolt

06.10.2017

Nézd, ki van itt!, r. Theodor-Cristian Popescu

18.04.2017

Pjotruska, r. Kincses Elemér

21.09.2017

Részegek, r. Radu Afrim

08.03.2018

Retromadár..., r. Radu Afrim

12.11.2016

Sirály, r. Keresztes Attila

20.11.2015

Tündérország, r. Keresztes&Blaga

15.12.2018

Programe și proiecte educative (dintre cele de mai sus):
▪ 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 - Transmisia 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

Programe și proiecte artistice din sfera artelor conexe: expoziții, vernisaje, lansări de
carte, concerte, discuții cu publicul etc. (dintre cele de mai sus):
▪ 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
▪ 07-10 03 2020 - „7.5 ÉV“ - EXPOZIȚIE - afișele teatrale ale graficianului Hodgyai
István, realizate pentru Compania Tompa Miklós
▪ 10 03 2020 - LANSARE DE CARTE - Vörösmarty Mihály: Csongor și Tünde Showkeys

▪ Aprilie 2020 - Transmisia spectacolelor din arhiva Companiei Tompa Miklós
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▪ 11 04 2020 - ZIUA POEZIEI MAGHIARE - eveniment online
▪ 01 06 2020 -„Mese rajzzal“ - ZIUA COPIILOR - eveniment online
▪ 04 06 2020 - EXPOZIȚIE - „In memoriam Harag György“ - foaierul Teatrului
Național Târgu-Mureș
▪ 12 06 2020 - GALA PREMIILOR BIOEEL - eveniment în transmisie 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 – „ADVENTI CSODAHÁZIKÓ” – eveniment pentru copii realizat
de actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mică
E.7. Proiecte din cadrul programelor;
Proiectele realizate în programele prevăzute au contribuit atât la îmbunătățirea
imaginii Teatrului în rândul breslei de specialitate, respectiv în rândul publicului, cât și la
evoluţia colectivului artistic.
Spectacolul Csongor és Tünde (Csongor și Tünde) de Vörösmarty Mihály, montat de
Kányádi György, respectiv spectacolul Piros fű (Iarbă roșie) în regia lui Fehhér Balázs Benő
sunt texte clasice care au ca scop redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat și trecutul
apropiat, punându-le în scenă într-un limbaj teatral contemporan.
Spectacolul Grand Hotel Retromadár (Grand Hotel Pasărea Retro) de Radu Afrim
pune publicul spectator în legătură directă cu realitatea, promovează estetici noi,
contemporane, provocatoare.
Spectacolul Nóra (Nora) în regia lui Keresztes Attila are ca scop remodelarea
tradițiilor și diseminarea tehnicilor, metodelor și limbajelor teatrale canonice, lucru evidențiat
și de receptarea acestuia în presa de specialitate.
În plus, am reușit să menținem în programul Teatrului spectacolele de valoare create
în stagiunea anterioară, de exemplu Beție (se joacă de 3 stagiuni), Ia uite cine s-a întors (se
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joacă de 4 stagiuni), Frații Karamazov (se joacă de 8 stagiuni), Castingul Dracului (se joacă
de 7 stagiuni), Pescărușul (se joacă de 6 stagiuni), Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe
asfaltul fierbinte (se joacă de 5 stagiuni), Tihna (se joacă de 7 stagiuni) etc. Aceste spectacole
se bucură de o apreciere deosebită atât din partea publicului, cât și din partea specialiștilor. În
perioadele în care publicul poate avea acces la reprezentaţiile la sediu, 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. Totodată, reluarea acestora conferă o continuitate repertoriului
nostru și oferă spectatorilor posibilitatea de a le pune în dialog cu proiectele noastre recente.

vill
E.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
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 pe
perioada următorilor cinci ani, după cum urmează:
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției
F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
-leiCapitol de
Indicatori

Buget aprobat

venit/Titlul de

2020

cheltuieli
TOTAL VENITURI,

22.900.000

din care:
Venituri proprii
Subvenții pentru instituții

1.000.000
43.09

21.900.000

67.10

22.900.000

Cheltuieli de personal

10

18.200.000

Bunuri și servicii, din

20

4.356.000

publice
TOTAL CHELTUIELI,
din care:

care:
Cheltuieli de întreținere

1.464.000

Cheltuieli de producție

2.892.000

SAPHN

59

203.000

Cheltuieli de capital

70

141.000

Veniturile proprii se preconizează a fi realizate din următoarele activități:
 Venituri din bilete și abonamente
 Alte venituri (festivaluri, proiecte, etc.)
F.2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Estimăm un număr de 100 000 de beneficiari.
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F.3. Analiza program minimal realizat 2020
Sume
Buget
N

prevăzut
Scurtă descriere

r.

Denumire

PROGRAM
cr

a programului

proiect

cheltuite
pentru

pe

fiecare

program

proiect

(lei)

realizat

t.

(lei)
Scopul:

Villa Dolorosa,

- remodelarea

de Rebekka

tradiţiilor şi

Kricheldorf,

diseminarea

regia: Theodor-

tehnicilor, metodelor

Cristian Popescu

152.160

şi limbajelor teatrale
DIALOG
1.

canonice;
222.000

PESTE

- producerea

TIMP

teatrului "de artă";

Nóra,

- colaborarea cu

de Henrik Ibsen,

Universitatea de Artă
şi educarea

69.840

regia: Keresztes
Attila

studenţilor prin
dezvoltarea practică
a măiestriei;
Subtotal 1

DRAMATU
2.

RGIA
REALULUI

222.000
Scopul:

222.000

Niște fete,

- producerea de

de Neil LaBute,

spectacole de teatru

regia: Moldovan

contemporan, în

Laura

80

233.000

43.500

Sume
Buget
N

prevăzut

r.

Scurtă descriere

Denumire

a programului

proiect

PROGRAM
cr

cheltuite
pentru

pe

fiecare

program

proiect

(lei)

realizat

t.

(lei)
legătură directă cu

Ultima oră,

realitatea;

de Mihail Sebastian,

- introducerea

regia: Mihoc Nicolae

38.800

modelului de lucru
cu dramaturgul;
- promovarea unor
estetici noi,
contemporane,

Spectacol surpriză

provocatoare;

5,

- introducerea în

regia: Radu Afrim

150.700

circuitul teatral
românesc a unor
texte noi din
dramaturgia
internațională și
românească nouă
Subtotal 2

233.000
Acest program are ca
scop redescoperirea

3.

233.000

Kasimir și
Karoline,

RESTITUIR textelor din trecutul
I
îndepărtat și trecutul

de Ödön von

apropiat, punându-le

regia: László

în scenă într-un

Bocsárdi

Horváth,

81

345.000

139.260

Sume
Buget
N

prevăzut

r.

Scurtă descriere

Denumire

a programului

proiect

PROGRAM
cr

cheltuite
pentru

pe

fiecare

program

proiect

(lei)

realizat

t.

(lei)
limbaj teatral
contemporan.
Piros fű,
de Boris Vian,

90.825

regia: Fehér Balázs
Benő
Dostoievski Trip,
de Vladimir Sorokin,

34.475

regia: Horațiu
Mihaiu

Csongor és Tünde,
de Vörösmarty

80.440

Mihály,
regia: Kányádi
György
Subtotal 3

345.000

345.000

TOTAL GENERAL

800.000

800.000
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