
           Domnului Ailenei Răzvan Adrian – Președinte Asociația MUZE 

 

         În urma solicitării dumneavoastră cu privire la un punct de vedere asupra 

subiectelor propuse în dezbaterea „Cesiune pe Pasiune”, vă comunicăm 

următoarele: 

 

         Teatrul Tineretului Metropolis a fost întotdeauna un susținător real și 

constant al sectorului independent. 

          Încă de la început, Teatrul Tineretului Metropolis – fiind primul teatru de 

proiecte aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului București, în 

care și-au făcut debutul artistic foarte mulți actori, regizori etc., cunoscuți astăzi 

publicului larg– a sprijinit și sprijină (cu mare drag și multă încredere) peste 1.000 

de artiști/debutanți, de la înființare până în prezent, conform statisticilor. 

           Pentru a explica implicarea Teatrului Tineretului Metropolis în activitatea 

artistică independentă, vă putem spune că în Stagiunea 2018-2019, ultima 

stagiune completă susținută de Teatrul Tineretului Metropolis, am avut un număr 

de 391 de reprezentații ale celor 36 de titluri aflate în repertoriu. Numărul total 

de colaboratori în stagiunea amintită este de 287, din care EXCLUSIV 

independenți sunt 232.   

         Pentru ca susținerea tinerilor artiști să fie constantă și edificatoare, Teatrul 

Tineretului Metropolis desfășoară de ani de zile un parteneriat cu Universitatea 

Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L Caragiale”, prin care susține 

atât activitatea didactică a universității, cât și activitatea artistică a absolvenților, 

prin programarea spectacolelor examen de licență/master în incinta Teatrului 

Tineretului Metropolis, dându-le posibilitatea să ia contact direct cu publicul 

bucureștean. 

        Teatrul Tineretului Metropolis deține și singurul cotidian cultural, 

respectiv Ziarul Metropolis, care este de asemenea un promotor al artiștilor la 

nivel național și chiar internațional (date furnizate cu exactitate de Google 

Analytics). Numai în anul  2019, site-ul Ziarului Metropolis 

(www.ziarulmetropolis.ro) a avut aproximativ 5.085.000 de afișări cu 1.177.000 

de utilizatori unici, iar în anul 2020, site-ul Ziarului Metropolis a avut 

aproximativ 5.600.000 de afișări cu 1.570.001 de utilizatori unici, pentru că a 

rămas singura entitate care a putut aduce cultura mai aproape de oameni în 

vremuri de grea încercare. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/


        Propunerea de buget din acest an, 2021, nu poate asigura nevoile reale 

artistice ale Teatrului Tineretului Metropolis, nevoi cu care atât artiștii 

colaboratori, cât și publicul bucureștean sunt obișnuiți.  

        Până în acest moment, Teatrul Tineretului Metropolis a amânat 16 producții 

ce urmau să aibă premierele programate astfel: 6 în 2020 și 10 în 2021. Printre 

cele 10 programate pentru acest an se află și 4 spectacole examen de 

licență/master UNATC, în care sunt distribuiți aproximativ 100 de absolvenți.  

         În 2021, Teatrul Tineretului Metropolis ar fi oferit publicului 

bucureștean posibilitatea să urmărească 287 de artiști din spectacolele deja 

existente, la care se adăugau cei 153 de artiști independenți implicați în 

premierele programate, plus cei 100 de proaspeți absolvenți. Un simplu calcul 

ne arată că este vorba despre 540 de artiști. 

         Analizând situația anilor anteriori, concluzionăm cu îngrijorare că față de 

anul înființării, când Teatrul Tineretului Metropolis beneficia de un buget 

alocat de 8.640.000 lei, din care aproximativ 2.000.000 lei erau alocate bugetului 

din care se plătesc artiștii implicați în proiecte, impozitul pe venit, drepturi de 

autor către organismele de gestiune colectivă în domeniul artei, activitățile 

Ziarului Metropolis și îndeosebi parteneriatul cu UNATC,  în 2021 beneficiază 

de doar 9.917.000 lei, din care 900.000 lei sunt destinați plății artiștilor 

independenți.  Menționăm că, la momentul înființării, Teatrul Tineretului 

Metropolis avea 0 proiecte și 0 artiști colaboratori. 

         Întrebarea firească este: ”Oare ne vom putea încadra în propunerea 

bugetară a autorității locale de 900.000 lei, din care suntem nevoiți să plătim 

artiștii implicați în proiecte, atât de afectați în această perioadă, activitățile 

Ziarului Metropolis și îndeosebi parteneriatul cu UNATC?”.  Răspunsul 

credem că este cât se poate de evident: NU.  

         De asemenea, menționăm că la articolul de investiții, în acest an, ne-au fost 

alocați 0 lei, deși avem 2 urgențe majore. Una vizează achiziționarea a două 

centrale termice, care nu mai pot fi reparate și care încălzesc parterul Teatrului 

Tineretului Metropolis, iar cea de-a doua se referă la un sistem de detecție și 

alarmare la incendiu pentru a asigura condițiile de securitate în domeniul 

situațiilor de urgență în conformitate cu dispozițiile Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, emise în acest sens. 

         Neluarea în considerare a acestui articol bugetar, vital pentru 

supraviețuirea unui teatru de proiecte prin care artiștii colaboratori pot fi plătiți 

pentru a bucura publicul bucureștean, ne transmite un mesaj foarte clar și din 



păcate deloc subtil și anume acela de închidere a singurului teatru de proiecte 

din București. 

         Teatrul Tineretului Metropolis mai este intitulat și teatrul care joacă cel mai 

des spectacolul “Sold Out” (așa cum reiese și din materialele de presă publicate 

de-a lungul timpului) pentru că spectacolele noastre se vând extrem de rapid, în 

grad de ocupare a sălilor de 100%. În Stagiunea 2018-2019, am fost nevoiți să 

programăm spectacole de 2-3 ori pe zi, în timpul săptămânii și în weekend, pentru 

a putea satisface necesitatea publicului spectator. Actorii noștri colaboratori, cât 

și bucureștenii pot confirma acest lucru. 

         Dragostea și nerăbdarea publicului nostru fidel s-au transpus chiar și în 

momentul în care am programat, în acest an, primul spectacol cu transmisiune 

live. Deși era un spectacol care s-a jucat pe scena Teatrului Tineretului 

Metropolis de aproape 200 de ori, au fost 5.000 de spectatori care au urmărit 

această reprezentație live, probabil nu pentru prima dată.     

         În concluzie, înțelegem constrângerile economice cu care se confruntă 

administrația locală a Municipiului București, dar, vă rugăm, cu amabilitate și 

deosebit respect, să luați în considerare și destinul celor peste 500 de artiști 

independenți, a căror prestație artistică trebuie susținută, promovată și 

recompensată, mai ales în această perioadă atât de afectată. 

 

 

      

Echipa Teatrului Tineretului Metropolis 


