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REFERATUL DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău privind înființarea
Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău

Buzăul se dezvoltă din ce în ce mai mult, iar unul dintre domeniile în care ne
dorim să aducem plus valoare în comunitate, este cel cultural.
La o analiză atentă a diversității culturale a Municipiului Buzău, observăm
oferta slabă, din punct de vedere cultural, corelată la numărul de locuitori ai
municipiului nostru. La o populație de aproximativ 130.000 de locuitori,
Teatrul
„George Ciprian” este singura instituție publică de spectacole (de proiecte) care nu
reușește să acopere toate nevoile culturale și spectaculare ale buzoienilor. Oferta
repertorială slabă (lipsa unei stagiuni clar construite din punct de vedere artistic)
precum și lipsa unui colectiv artistic care să devină centrul de interes cultural și
educațional al cetățenilor municipiului Buzău, sunt câteva dintre argumentele
prezentei propuneri.
De asemena, din punct de vedere educațional, dorim să venim în sprijinul
Liceului de Artă „Margareta Sterian”, pentru dezvoltarea viitorilor actori buzoieni prin
organizarea de cursuri/workshopuri, precum și prin crearea unui Studio de teatru
pentru adolescenți, coordonate de profesioniști în domeniu. Componenta
educațional-cultural va fi dezvoltată prin diferite parteneriate cu Liceul de Artă prin
care elevii săi să beneficieze de tot sprijinul și suportul profesionist de care au nevoie
pentru buna lor dezvoltare profesională, cum ar fi:
-

-

Gratuitate la toate spectacolului Teatrului municipal „V. Maximilian” pentru
toții elevii secției de teatru.
Oferirea cu titlul gratuit a spațiilor Teatrului municipal „V. Maximilian” pentru
prezentarea spectacolelor de diplomă a elevilor absolvenți ai secției de
teatru a Liceului de Artă „Margareta Sterian”.
Internshi-puri pentru elevi - (actorie - scenografie - regie - muzică) pentru
elevii tuturor secțiilor Liceului de Artă „Margareta Sterian”.

În vederea dezvoltării ofertei culturale a Municipiului Buzău, promovării și
sprijinirii creației teatrale românești și universale, precum și a lipsei unei instituții de
spectacole de repertoriu, se propune:
Înființarea unei instituții publice de cultură de interes local al Municipiului
Buzău, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Muinicipiului
Buzău și din surse proprii ( bilete, caiete program, sponsorizări, etc.), care să poarte
numele marelui actor buzoian, V. Maximilian, după obținerea avizului de legalitate din
partea Prefecturii județului Buzău, și care își propune:
-

-

Regenerarea municipiului Buzău prin integrarea culturii în planificarea urbană.
Crearea unui colectiv artistic care va promova un repertoriu clasic și
contemporan, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.
Lansarea a cel puțin 60 de reprezentații anual pe harta artistică buzoiană,
dintre care cel puțin 4 premiere.
Creearea unor noi locuri de muncă pentru absolvenții de teatru buzoieni și nu
numai. (cei mai talentați actori, regizori, scenografi vor putea concura pentru
posturile teatrului).
Creearea unui Studio de teatru pentru adolescenți, coordonat de echipa
artistică a Teatrului.
Dezvoltarea continuă a brand-ului „Buzău - oraș deschis culturii”, prin
participarea Teatrului la festivaluri naționale și internaționale.
Creearea unei punți între spectatori și echipa artistică a Teatrului, prin sesiuni
de Q&A după fiecare premieră.
Identificarea cât mai multor locuri și construcții istorice din Buzău și punerea
lor în valoare prin „Teatru performativ”.
Organizarea de spectacole de teatru liric (operă) precum și de concerte
simfonice.
Organizarea de expoziții de artă plastică și fotografie, în foaier, a artiștilor
buzoieni și nu numai.
Colaborarea permanentă cu instituții similare din țară și din străinătate.
Organizarea unui Festival Internațional de teatru, care să pună Buzăul pe
harta marilor orașe culturale ale României.
Programe de răspândire a artei dramatice și culturii în școli, licee, precum și în
alte instituții.

Denumirea instituției va fi: Teatrul Municipal „V. Maximilian” (după obținerea
avizului specific pentru denumire din partea Prefecturii județului Buzău), iar cadrul
juridic al înființării, organizării și funcționării instituției este reprezentat de prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind insituțiile și companiile de spectacole sau
de concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările
și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007, de prevederile
Ordonanței de Urgență nr. 189/2008.
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