
Carabulea se judeca pentru o parte din teatru
Ilie Carabulea a cumparat drepturile procesuale pentru o parte a Teatrului „Radu Stanca " aflata in curs de
retrocedare.

 Omul de afaceri Ilie Carabulea a cumparat drepturile procesuale pentru partea din actualul sediu al
Teatrului National „Radu Stanca " aflat in proces de retrocedare. Directorul teatrului, Constantin Chiriac,
a declarat pentru Sibiu Standard ca a stie despre intentiile de afaceri ale lui Ilie Carabulea si ca inca nu a
avut o discutie concreta cu acesta privind viitorul teatrului. „Da, este adevarat ca a cumparat drepturile
procesuale. Eu sunt in relatii bune cu domnul Carabulea. Bineinteles, este un om de afaceri care doreste
un loc central, cine nu doreste un spatiu bun aici? in orice caz, eu sunt convins si nu am nicio temere ca
pentru teatru si pentru tot ce facem noi se va gasi o solutie, si nu numai ca se va gasi, dar noi vom presa
pentru a gasi cea mai buna formula ", a declarat Chiriac.

 in acelasi timp, Constantin Chiriac are deja un plan bine conturat pentru viitorul sediu al teatrului. Acesta
va fi cuprins intr-un centru cu sali de conferinte, spatii de cazare si sali de joc. „Eu gandesc trei sali, nu
sali mari. O sala de maximum 500 de locuri, o sala de 350 si o sala de 150 de locuri, in asa fel incat sa
pot da posibilitate de exprimare atat sectiei romane, cat si sectiei germane, cat si scolii. Vreau pentru
fiecare scena un spatiu de repetitie exact, de aceeasi dimensiune cu scena. in acelasi timp, gandesc un
proiect modular, in asa fel incat cele trei sali sa se poata uni si sa fac o mare sala ", a explicat Constantin
Chiriac. Ilie Carabulea nu a putut fi contactat ieri pentru a comenta intentiile sale cu privire la viitorul
teatrului.
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