TEATRUL DE ARTĂ BUCUREȘTI
Independent sută la sută

„Nu sunt singurul actor care a pus bazele unui teatru independent,
dar sunt singurul actor care a avut nebunia de a construi, la propriu, un teatru.”
George Constantinescu, actor, fondator al Teatrului de Artă București

Teatrul de Artă București (TAB) este o companie de teatru, un proiect independent și curajos, născut la
inițiativa unui tânăr actor, alături de actori talentați, susținută de artiști cu renume, toți însuflețiți de pasiunea
pentru artă, oameni și comunitate. Primele spectacole s-au jucat cu succes în București și în țară (Brașov,
Constanța, Sibiu, Iași etc.), atât în spații neconvenționale, cât și în săli de teatru.
DRUMUL
“Am pornit, în anul 2010, cu trei spectacole într-un
portbagaj, jucate în parcuri și cafenele, în București, Brașov,
Constanța, Sibiu, Iași etc.
În vara anului 2012, ne-am amenajat propria sală de
spectacole, în spațiul din Strada Sfântul Ștefan nr. 21, în
care, până nu demult fuseseră, pe rând, un grajd, o fabrică și
un depozit insalubru. Am curățat, am sudat, am lipit, am
montat, am vopsit, am tapițat – chiar noi și câțiva prieteni
dragi – și am
transformat locul în sala intimă, cochetă și primitoare de azi.
De cinci ani, avem stagiuni proprii, găzduim festivaluri de
teatru și jucăm în festivaluri, susținem cursuri de dezvoltare
personală prin teatru, sădim emoție, încredere și bine.
Unii i-ar spune magie. Noi o numim nebunie, curaj, muncă,
hotărâre și iar muncă.
Suntem iubiți.”

SUNTEM UN TEATRU SUTĂ LA SUTĂ INDEPENDENT, fără vreun buget alocat de la stat.
Construim exclusiv din resurse proprii
Ø TEATRU cochet, aflat în centrul Bucureștiului, cu 75
de fotolii roșii, elegante.
Ø 5 STAGIUNI teatrale proprii, susținute până în
prezent
Ø 20 SPECTACOLE PRODUSE (18 producții proprii, 2
coproducții cu Teatrul Nottara și Teatrul Mic)

Ø 3 FINANȚĂRI obținute pentru realizarea a 3 SPECTACOLE, în urmă scrierii și depunerii de proiecte
(ARCUB - 2014 si 2015, UNITER - 2016)
Ø 1 FESTIVAL INTERNAȚIONAL (Kolyada Plays – Rusia) la care
am fost selectați și am participat în competiție, cu
spectacolul “Dureri fantoma”, pe 29 iunie 2017
Ø Peste 15 FESTIVALURI DE TEATRU din București și din țară,
la care am participat cu peste 10 spectacole
Ø 3 FESTIVALURI GĂZDUITE anual – Festivalul Național al
Teatrului Independent, Maratonul Teatrului Independent
Bucharest Fringe, Gala HOP – Gala tânărului actor
Ø Peste 30 DEPLASĂRI ANUALE, în urma invitațiilor organizatorilor, pe scene din mari orașe ale țării:
Brașov, Sibiu, Arad, Timișoara, Constanța, Slobozia, Drobeta Turnu Severin, Buzău, Iași etc.

Ø 1 ȘCOALĂ DE TEATRU înființată și activă – CURS DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN TEATRU pentru 3
categorii de cursanți – adulți, adolescenți, copii:
o peste 20 de grupe de cursanți adulți și 20 grupe de cursanți
copii și adolescenți, pregătite
o peste 240 absolvenți adulți, peste 30 spectacole
o spectacole montate cu grupe de cursanți avansați, care se
joacă în prezent pe scena Teatrului de Artă București și
sunt invitate la diferite manifestații artistice de profil din
țară
Ø Promotor al teatrului în rândurile publicului tânăr – implicarea
anuală în săptămâna ȘCOALA ALTFEL (peste 12 reprezentații
teatrale susținute în 3 ani, cu participarea a peste 1000 elevi din
București și din orașele învecinate)

PREMII LA FESTIVALURI
Ø 2017
Marele Premiu pentru Cel mai bun spectacol – Dureri fantomă de
Vasili Sigarev, la Festivalul Internațional de Teatru Kolyada-Plays,
Ekaterinburg, Rusia
Cel mai bun actor – George Constantinescu, în Dureri fantomă de
Vasili Sigarev, la FITIC – Festivalul Internațional de Teatru
Independent Constanța
Cea mai bună actriță – Dana Voicu și Cel mai bun actor – Liviu
Cheloiu, în Șase din 49, la Comic 7 B Festival Internațional de
Teatru Independent de Comedie

Ø 2016
Cel mai bun spectacol – Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, și
Cel mai bun actor – George Constantinescu, în Cerere în căsătorie, la Comic 7 B – Festival Internațional de Teatru
Independent de Comedie

Ø 2015
Cel mai bun actor – George Constantinescu, în Dureri fantomă de Vasili Sigarev, la MTI – Bucharest Fringe

Ø 2014
Premiul pentru interpretare masculină – Tudor Istodor, rolul Peter,
spectacolul Voyeur de Gardner Mckay, regia Claudiu Istodor, la
UNDERCLOUD – Festival de Teatru Independent de Orice

Pe 30 iunie 2017, spectacolul Dureri fantomă de Vasili Sigarev, a obținut
Marele Premiu pentru Cel mai bun spectacol la Festivalul Internațional de Teatru KOLYADA-PLAYS,
Ekaterinburg, Rusia.
Este primul GRAND PRIX obținut de un spectacol românesc de teatru
independent, la un festival internațional.
Foto: Dureri fantomă, cu Rareș Andrici, George Constantinescu, Mihaela Popa

CE SPUN CRITICII?
“Urmăresc de ceva vreme – poate nu atât de consecvent pe cât mi-aș dori – ce se întâmplă la Teatrul de Artă din București,
aflat într-o sală frumoasă, micuță, undeva în zona Izvorul Rece, pe strada Sf. Ștefan. Aș spune că (…) este printre puținele
astfel de instituții independente care încearcă să aducă în fața publicului mai mult decât niște producții strict comerciale.” –
Monica Andronescu

“Un exemplu reușit de teatru adevărat
Semn bun pentru teatrul independent! În Capitală, în ultimele două decenii, au apărut peste zece teatre independente, plus
alte zece în clublurile cafenele. Puține! S-au detașt dintre ele prin reușita unor spectacole, Teatrul Act, Unteatru, Teatrul Luni
de la Green Hours, Godot Café Teatru, Teatrul Arca (La Scena) și mai nou promit să intre în prim plan Teatrul Mignon și …
ultima descoperire, Teatrul De Artă. Înființat în decembrie 2010 într-un fost garaj de pe strada Sfântul Ștefan, în preajma
Izvorului Rece, prin străduința actorului George Constantinescu, acest teatru independent începe să se impună. E drept,
denumirea de Teatru De Artă este prețioasă, inspirată parcă de un curent teatral, dar efortul celor ce apar aici merită prețuire
și îi consolidează personalitatea. În acest sens, un exemplu devine spectacolul “6 din 49”, o reușită a “teatrului adevărat”,
exemplu realist de concepție.” – Ileana Lucaciu

“Plouă de fiecare dată când merg la Teatrul de Artă. De fiecare dată când merg la Teatrul de Artă și plouă, știu că va fi un
spectacol bun. De data asta a fost “Omul care mânca lumea” în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. Copleșitor. Tulburător. În
rolul principal, Șerban Gomoi. O revelație!” – Gabriela Hurezean

CE SPUNE PRESA?

2015 – GEORGE CONSTANTINESCU, singurul actor nominalizat la GALA CARIERE – Oameni care ne inspiră
Categoria PROFESII LIBERALE

PUBLICUL, PARTENERII MEDIA
Suntem un teatru iubit
Peste 20.200 de fani pe Facebook: https://www.facebook.com/TeatruldeArtaBucuresti/
Peste 2500 de persoane ne trec pragul, lunar (public spectator, invitați cărora le găzduim spectacole,
cursanți, public cu vârste cuprinse între 5 și 75 ani)
Peste 500 de spectatori, lunar, în deplasările din țară
Peste 13.000 de accesări lunare are site-ului, din care peste 9500 vizitatori unici www.teatruldearta.ro
2500 de abonați la Newsletter-ul săptămânal
Prezenți și promovați pe MyStage și Eventbook (online - în newslettere, pe Facebook, Istagram)
Peste 25 de parteneri media, printre care: Sapte Seri, Cinemagia, Radio Romania Cultural, Business
Woman, Liternet, ArtAct Magazine, 4Arte, Metropotam, Senso TV, Iqool și alții

CONTACT

TEATRUL DE ARTĂ BUCUREȘTI
Str. Sfântul Ștefan nr. 21, sector 2
Departamentul Comunicare
Tel. : 0040.722.243.950 I 0040.745.25.95.85
E-mail : comunicare@teatruldearta.ro

www.teatruldearta.ro
www.facebook.com/teatruldearta

