
I.t. fitd

Bd. N. Bdlcescu nr. 2, 010051, Bucure;ti
crF 419 26 26
Tel: +40 (021) 313 94 31
Fax:  +40 (021)  312 3 l  69
e-mail ; secrerariar. tnb(.!g!l4if.com
icarami tru@Iabpo.co. uk
\.'v\vw.tnb. ro

CA}INETUL DIRECTORULUI
GENERAL

l g f
Cdtre

TEATRUL NOTTARA
In alenlia Doqmnei MANNEL/l TEPUS, Manoger

Stimati Doamni Marinela Tepug,

Marti,8 decernt,rie 2015, am primit, din parlea Dvs., atdt pe adresa Uniunii'l'eatrale 
din Romania (l ITER), cdt si pe aceea a Teatrului Nalional ,,1. L. Caragiale',

din Bucuresti, o scrisoare prin care, ayand in vedere situatia imobilului in care i$i
desfisoara activitatea Teatrul ,,Nottara", ne adresali rugamintea de a gdzdui, in viitor.
unele dintre spectacolele teatmlui pe scena SAtii ,,Picturd" a Teatrului Na{ional.

Cu aceeaqi dat[, am pdmit, de asemenea, din partea dlui Vlad Alexandrescu,
ministrul culturii, Memoriul pe care i l-a!i adresat, in conlinutul caruia solicitali o
innlnirc intre Dvs, dllrrurul Ministru $i mine, il cadrul cAreia ,,sA elaboram ull
protocol de colaborare/parteneriat intre cele doud institufii (TNB $i Nottara)',, cu
referire la posibilitatea de a vA pune la dispozi{ie Sala ,,picturd", remporar, 3 zile pe
sdptdmand, respectiv luni, malli si miercuri

Din documentel: pe care le-am pritnit de la minister rezulE cA, in urma
demersurilor pe care le-ali intrepdns, urmeaza ca, cu sprijinul Comisiei de Cultura a
Consiliului General al Capitalei fi al Direcfiei Culturi, Spofi, Turism a primariei
Capitalei si incheiati o inlelegere de colaborare cu ARCUB, pentru utilizarea sdlii din
str. BatiStei Dr. 14.

Totodati, unele dintre spectacolele Teaftului ,,Nottara" umeaza si fie gizduite
de Cercul Militar National, precum $i de PreQedintia Romaniei - Sala Cotrocenr.

Cat privefte soliicitarea de a vi pune la dispozilie Sala ,,Pictur5", 3 zile pe
siptim6nd, mai ales pentru spectacolele pe care le jucati la Sala ,,Horia



Lovinescu", mi vid neyoit si vi comunic, cu regret, ci, de$i mi-as fi dorit-o, mi
aflu in imposibilitatea, obiectiv5, de a vi sprijini: Sala ,,pictur5" gizduiefte, in
prezent, T dintre spectacolele Teatrului National (Allegro ma non troppo de Ion
Minulescu, regia Rizvan Popa; Butoiul cu pulbere de Dejan Dukovski, traducerea qi
regia Felix Alexa; DouI loturi, dramatizare de Alexandru Dabija dupd I. L. Caragiale,
rcgia Alexandru Dabija: intre noi e totul bile de Dorota Ma-slowska. traducerca
Sabra Daici, regia Radu Afrim; Micul Infcrn de Mircea $tefinescu, regia Mircea
Comisteanu; Omul care a ydzut moartea de Victor Eftimiu, regia Dan Tudor; Cinci
femel de tranzltle de Rodica Popescu Bitdnescu), spectacole care sunt programate
qi inlitiQate publicului 6 zile pe siptimhni. in aceeagi sala se desfEloari repetiliile
pentru spectacolul O int6mplare ciudatl cu un caine la miezul noptii de Marc
lladdon, dramatizare de Simon Stephens, traducerea Andrei Marinescu. reeia Bobi
Pricop.

in contextul solicitirii Dvs., mi simt obligat, moral, si vi informez ci, cele
43 de produc(ii artistice aflate in repertoriul curent al teatrului se joaci in cele 5
slli disponibile (Sala Mare, Sala Studio, Sala Picturi, Sala Atelier 9i Sala Micn),
in fiecare siptimani, de ma4i pand duminici.

Sala MicI este destinati, exclusiv, spectacolelor ce se realize zd in cadrul
Programului ,,Noua (ieneratie la Teatrul Na{ional,' (,,9G la TNB"), iar Sala
Media a fost proiectati pentru gizduirea unor evenimente parateatrale, ea
neliind dotatd cu scenS $i nici cu scenotehnica necesard deslhgurtrii produc(iilor
teatrale. De asemenea, Sala in Aer Liber de pe acoperiqul teatrului este,
deocamdati, l ipsiti de orice dotiri, pe care le vom putea realiza in misura Si pe
mlsura alocirii, prin subventie, a resurselor financiare necesare. De altfel,
aceastl sali va fi desti|rati utilizirii in perioada estivali.

in cursul anului 2016 vor fi realizate 12 premiere, din care 3 vor fi montale
qi se vorjuca la Sala ,,l l icturi".

Situatia pe care v-am prezentat-o evidenfiaz5, Iari putinlS de tdgadi, cI
Teatrul National se afli iD imposibilitatea, obiectivi, de a putea v€ni in
intdmpinarea solicitirii pe care ne-ati adresat-o.

Dincolo de faptul cI Managerul Ion Caramitru nu vd poate oferi ajutorul cerut,
Prepedintele UNITER a fdcut demersuri pentru gisirea unor solutii de rezolvare
a acutelor probleme cu care vi confrunta(i. Astfel, am vorbit cu dl Lucian Iancu
(0721892489), Pregedintele ,,Asociatiei Culturale Migcarea Teatrald pentru Educafia
Tineretului", asocialie caxe utilizeazd spatiul ,,Teatrului de pe Lipscani", precum qi cu
dna Ana Maria Tramundana (0731495340), adminishator din partea SC Alfa Ideal
SRL care are in administrare sala ce se afld in proprietatca Cartel ,,Alfa". Sala, aflati
pe str. Lipscani nr. 53, are 430 de locuri, o scend de l0 m li{ime si 20 m addncime,
precum qi scenotehrica necesard spectacolelor de teatu. Din disculiile pe care le-am
pufiat. existd disponibilitatea necesar5 pentru inohiderea, de cel pulin 2 ori pe



saptnmani, a respectiyei sAli de cdtre Teatrul ,,Nottara,'. in respectiva sald $i_au
prezentat spectacolele atat Teatrul ,,Ion Creang6',, cat qi Teatrul ,,Constantin Tdnase,,,
in perioada in care imobilele ce gdzduiesc aceste institulii publice de spectacole se
aflau in reabilitare. Sunt convins cd veJi gisi inlelegerea necesard din partea
Consiliului General at Capitalei pentru o mixire de subvenlie care si v6 ofere resursele
financiare necesare pentru a inchiria sala ,,Teatrului de pe Lipscani,,.

Ar fi, agadar, util sd luali legatura cu dna Ana Maria Tramundana sr sd stabiliti
detaliile necesare.

Cu speran(a ci, atat cet s-a puruq y_am
sentimentele mele de solidaritate.

fost de ajutor, yi exprim

-J
Manager al Tei


