
Blazonul de "National" va atrage bani
<i>Teatrul National  "Radu Stanca"  va aduce mai multi bani decat Teatrul  "Radu Stanca" <br /> 
</i><br />  Proaspatul statut de Teatru National pe care  "Radu Stanca"  l-a primit la finele anului trecut
aduce nu numai prestigiu institutiei sibiene, dar si mai multe fonduri. Mai ales ca la Sibiu a functionat
primul teatru german de pe teritoriul Romaniei.  "Aceasta recunoastere va conduce la o mai mare
credibilitate vizavi de parteneriatele cu institutii din arealul german. Altfel, vom cere finantare pentru
constructia pe care vrem sa o realizam si in mod evident altele sunt oportunitatile de finantare cand mergi
in numele unui teatru national" , este de parere Chiriac. <br />  <br />  <b>Blazonul obliga </b><br /> 
Teatrul National  "Radu Stanca"  va iesi cu cate o premiera in fiecare luna. Primul spectacol nou pe care
publicul il va putea viziona va avea premiera vineri, 21 ianuarie.  "Joia dulce"  este o adaptare dupa John
Steinbeck, facuta de Adriana Popovici, cea care semneaza si regia.  "Vom merge, ca si pana acum, pe
competitie. In virtutea noii legi a teatrelor, contractele de munca nu vor mai fi pe termen nelimitat. Cine
stie ca are un scaun asigurat, nu isi mai da tot interesul pentru performanta. Legea imi permite sa platesc
suplimentar, din veniturile proprii, actorii care dovedesc performante, care joaca mai mult. si la capitolul
venituri proprii, suntem singurul teatru din Romania care in anul 2004 a avut 38% finantare din resurse
proprii, pe locul al doilea fiind un alt teatru, cu doar 8%" , precizeaza Constantin Chiriac.<br />  Noua
lege a teatrelor mai prevede ca acei colaboratori care nu sunt din Sibiu sa poata beneficia de plata chiriei
si a cheltuielilor de intretinere in valoare de jumatate din salariul mediu pe economie.  "Vreau ca actorii
mei sa fie vedete si de aceea le-am spus ca sunt deschis la solutii de spectacole. Ne propunem o
colaborare cu spatiile �underground� si vom incepe sa avem spectacole saptamanal in Stage Club.
Teatrul sibian trebuie sa fie un plaman care sa pulseze oxigen. Nu gandesc un teatru elitist, ci unul al
calitatii, al comunitatii" , mai spune Chiriac.<br />   "Radu Stanca"  e singurul teatru national din cele 7
existente (alaturi de Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Targu Mures si Craiova) care nu e subordonat
Ministerului Culturii si Cultelor, ci Consiliului Local. Directorul Chiriac sustine ca orice politica liberala
presupune descentralizare, iar daca ar sta pe la usile ministerului sa ceara fonduri, ar imbatrani.<br /> 
<br />  Ioana C��IN
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