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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

Teatrul German de Stat Timişoara  
 

1-3   Structura şi numele şefului de birou / serviciu, 2. Componenţa biroului /serviciului, 3. Obiectul de activitate ale biroului şi serviciului din 
cadrul Teatrului German de Stat Timişoara 

Nr.     
crt. 

Structura Teatrului 
German de Stat 
Timişoara 
 

Nume, prenume şi 
funcţie 

Componenţă birou/ 
serviciu ( nr. angajati ) 
 

Obiectul de activitate                                                                                    
Teatrul German de Stat Timişoara este o instituţie publică de cultură 
subvenţionată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care 
realizează spectacole în limba germană. 

1.  
Conducerea 
 

 
Manager 

 
0 

 
Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi patrimoniul Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

Director adjunct artistic 0 Coordonează şi controlează activitatea artistica a institutiei. 

1. Boldurean Ioan – 
director delegat 
 

 
1 

 Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi patrimoniul Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

Muntean Lolica Lia – 
contabil şef 

 
1 

Organizează, conduce şi răspunde de activitatea economico - financiară 
a instituţiei. 
 

2.  
Serviciul Personal 
Artistic 

 
Gaza Boris – şef 
serviciu 

 
25 

Activitatea serviciului personal artistic este evidenţiată prin punerea în 
scenă a premierelor, spectacolelor de către regizori şi scenografi prin 
actori, instrumentişti, etc. 
Cantitatea şi calitatea prestaţiilor efectuate de artişti constă în 
perfecţionarea permanentă a acestora prin ateliere de specialitate, şcoli 
de vară etc.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Activitatea serviciului Serviciul Secretariat Artistic, Marketing, 
Organizare Spectacole este evidenţiată prin: 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Secretariat 
Artistic, Marketing, 
Organizare 
Spectacole  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schuldesz Carmen 
Waldtraud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

-  face propuneri pentru structura și conținutul repertoriului 
– asigură, împreună cu serviciul tehnic, programarea spectacolelor 
– editează materiale documentare și de promovare (afișe, caiete-

program, înregistrări, spoturi de promovare, machete grafice etc.) 
– asigură dramaturgia de producție a spectacolelor, precum și 

consultanță artistică și metodologică la producerea acestora 
–  inițiază și coordonează proiecte și acțiuni culturale 
– întocmește cereri de finanțare a proiectelor culturale către 

autorități din țară și străinătate 
– ia măsuri pentru promovarea spectacolelor și pentru vânzarea 

biletelor 
–  desfășoară programe și proiecte de pedagogie teatrală 

    -     inițiază parteneriate media și culturale  
    -   asigură serviciul de protocol și relație la premiere, festivaluri ori 
alte evenimente 

– colaborează cu alte instituţii culturale, cu artiști din țară și 
străinătate 

–  răspunde de efectuarea traducerilor spectacolelor. 
4.  

Serviciul Tehnic 
scenă - culise  

 
Rippel Laurence – şef 
serviciu 

 
 

21 

Asigură montarea, demontarea decorului pe scenă, instalaţia de 
sonorizare şi lumini prin activitatea desfăşurată de către: muncitori din 
activitatea specifică instituţiilor de spectacole - mânuitor decor, recuzită, 
costumier precum si de maeştri lumini, operatori imagine, operatori 
video, operatori sunet.      

5.  
 
Serviciul Producţie şi 
deservire  

 
 
Ciupe Stefan– şef 
serviciu 

 
 
 

17 

Activitatea de producţie se realizează prin intermediul atelierelor de 
producţie a căror activitate constă în realizarea - confecţionarea de: 
decor, costume, pantofi de către personal specializat: tâmplari, lăcătuş, 
croitori, tapiţer, pictor, cizmar. 
La această activitate se mai adaugă: transportul rutier asigurat de şoferi, 
plasarea şi supravegherea spectatorilor în timpul spectacolelor de către 
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plasatori şi supraveghetori de sală.    
6.  

 
Biroul contabilitate -
financiar  

 
 
Muntean Lolica Lia – 
contabil şef 

 
 
 
6 
 

Activitatea biroului contabilitate financiar constă în: ţinerea evidenţei 
sintetice şi analitice a veniturilor şi cheltuielilor, a materialelor, a 
obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. Întocmeşte balanţa de 
verificare analitică şi sintetică, situaţiile economico financiare, calculul 
salariilor şi depunerea declaraţiilor lunare, operaţii de încasări şi plăţi în 
numerar şi prin ordin de plată şi raportează trimestrial şi anual 
indicatorii economico-financiari ai instituţiei. Asigură aprovizionarea 
instituţiei cu materii prime şi materiale. 

7. 
 
 
 
 

 
  Biroul resurse 
umane- administrativ 
  

 
Giurgean Mitra – şef 
birou 

 
6 
 

Activitatea biroului resurse umane-administrativ constă în: recrutează 
forţa de muncă necesară instituţiei, întocmeşte contracte individuale de 
muncă, redactează deciziile de încetare a contractelor, operează datele 
personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, ţine evidenţa 
dosarelor instituţiei în arhivă, întocmeşte statistica necesară locurilor 
existente în statul de funcţii - posturi ocupate şi vacante, întocmeşte 
contractele de colaborare artistică şi de prestări servicii. Asigură 
curieratul instituţiei. Coordonează activitatea de desfăşurare a 
procedurilor de achiziţii publice şi supraveghează întreţinerea ordinii şi 
curăţeniei în diverse spaţii ale administraţiei.    
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4. Sinteza activității Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe anul 2018 

 

 12, 14, 15, 16, 17 ianuarie 2018: Deplasare la Teatrul Național Luxemburg cu spectacolul „Antigona”, 

în regia lui Bernhard M. Eusterschulte, coproducție cu Teatrul Național Luxemburg, Teatrul 

Heidelberg, Ruhrfestspiele Recklinghausen și TARTproduktion Stuttgart.  

 31 ianuarie, 2, 3 februarie 2018:  Deplasare la Teatrul Heidelberg cu spectacolul „Antigona”, în regia lui 

Bernhard M. Eusterschulte, coproducție cu Teatrul Național Luxemburg, Teatrul Heidelberg, 

Ruhrfestspiele Recklinghausen și TARTproduktion Stuttgart.  

 2, 3 6, 7, 8 martie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul Național Croat din 

Rijeka  (Croația) – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul German de Stat 

Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez 

din Skopje (Macedonia), în cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în 

programul Europa Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga Török. 

 10, 11 martie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul Sloven de Repertoriu 

din Trieste  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, 

Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje 

(Macedonia), în cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST este reprezentat de 

către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga Török. 

 16, 17 martie 2018: Deplasare în Luxemburg cu spectacolul „Deșteptarea primăverii” de Frank 

Wedekind, în regia lui Charles Muller, la Théâtre Municipal d'Esch-sur-Alzette.  

 2-6 aprilie: Festivalului Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană. La manifestare au 

participat trupe de teatru şcolar şi de tineret de expresie germană din Ucraina, Serbia, Germania şi 

România. Toate spectacolele din cadrul festivalului au fost prezentate în sala Teatrului German de Stat 

Timişoara (TGST), iar atelierele de specialitate au avut loc la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau. 
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 15-17 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul German de 

Stat Timișoara  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul German de Stat 

Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez 

din Skopje (Macedonia), în cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în 

programul Europa Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga Török. 

 21-23 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul „Kosztolányi Dezső“ din 

Subotica  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, 

Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje 

(Macedonia), în cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST este reprezentat de 

către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga Török. 

 26-28 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul Albanez din Skopje  – 

coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar 

din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în 

cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa Creativă, 

desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST este reprezentat de către 

actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga Török. 

 -7 mai 2018: Gala Premiilor UNITER – Teatrul German de Stat Timișoara a participat cu spectacolul 

„Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără suflet” și și-a adjudecat 2 premii: 

Astfel, la categoria Cea mai bună scenografie, câștigători au fost scenografii Helmut Stürmer (decor) 

și Ioana Popescu (costumele și desenele în nisip live), – aceasta din urmă fiind scenograf angajat al 

TGST – pentru munca extraordinară pe care au depus-o la spectacolul Incredibila și trista poveste a 

candidei Eréndira și a bunicii sale fără suflet. Mai mult, Yuri Kordonsky a primit trofeul pentru Cea 

mai bună regie, nominalizat fiind pentru același spectacol. Viziunea regizorală a lui Kordonsky a creat 

o experiență inedită, un ansamblu în carea realitatea și imaginarul se întrepătrund și spun o poveste 

nemaintâlnită, împestrițată de realismul magic a lui Gabriel García Márquez. Nu în ultimul rând, la 
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categoria Cea mai bună actriţă în rol principal a fost nominalizată actrița TGST Olga Török pentru 

rolul Eréndirei din spectacolul sus-menționat. Deși nu a câștigat premiul cel mare (în favoarea Marianei 

Mihuț), actrița a fost favorita publicului, primind, de departe, cele mai multe voturi din partea 

spectatorilor iubitori de teatru.  

 11 mai 2018: Premiera spectacolului „În umbra uitării”, scris și regizat de Simona Vintilă, o piesă 

despre dezvăluiri dureroase, despre dragoste și suferință, boală și declin, apartenență și dezrădăcinare, 

dorință și neputință și despre impactul pe care îl produce o boală neiertătoare, Alzheimer, în viața unei 

familii moderne. 

 -17 mai 2018: Deplasare la Satu Mare cu spectacolul „Nepal” de Urs Widmer –– Coordonarea: Franz 

Kattesch și Konstantin Keidel, cu ocazia Zilelor Culturale Germane Sătmărene. Spectacolul a avut loc 

la Casa de Cultura a Sindicatelor. 

 1 iunie 2018: În data de 1 iunie a avut loc un workshop dedicat celor mici, care s-a desfăşurat  între 

orele 10.00 şi 14.00 pe strada Alba Iulia. Copiilor li s-au pus la dispoziţie afişe ale spectacolului „Micul 

prinţ” de Antoine de Saint-Exupéry, pe care aceştia le-au colorat după bunul lor plac. A fost prezentată, 

totodată, o expoziţie de afişe gata colorate şi desenate de elevii şcolii „Nikolaus Lenau”. 

 6 iunie 2018: Festivalul Artelor Timișorene – TGST a participat cu workshop-ul „Ziua Tineretului 

Creator” și cu spectacolul „Nepal”. 

 15 iunie 2018: Spectacol invitat „Triple Bill” Spectacol găzduit al companiei de dans contemporan 

Unfold Motion. Coregrafi: Lavinia Urcan, Abigail Gibson, Diane Portelli. Triple Bill a fost un 

eveniment internațional, inițiat de compania de dans contemporan Unfold Motion. Evenimentul a 

inclus trei spectacole, recomandate pentru toate categoriile de vârstă: Unfold Motion (Timișoara) a 

prezentat Planet Dance - un spectacol de dans contemporan despre dansul care trebuie dansat si nu 

analizat; Project Action Potential (Marea Britanie) a venit cu spectacolul Kokoro – o concentrare a 

muncii creative, elaborată de tineri artiști talentați, ce surprinde esența ființei umane, iar Moveo Dance 

Company (Malta) a pus în scenă Trust me - un performance de dans contemporan a cărui esență o 

reprezintă testarea limitelor echilibrului și a încrederii. 

 16-17 septembrie 2018: TGST a participat la Festivalul PLAI cu workshopul Decorul unui călător.  
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 -19 septembrie 2018: Artist Talk - sesiune de discuții alături de distribuția 

spectacolului „Jurnal de România. Timișoara”, regizat de Carmen Lidia Vidu. La întâlnire au participat 

și personalități din mediul cultural local și național: actori, arhitecți, scriitori, manageri culturali, 

activiști, etc., dar și membri ai administrației locale. Scopul întâlnirii a fost medierea unui spațiu comun 

de dialog pe marginea calității culturale, sociale și politice a Timișoarei, viitoare Capitală Culturală a 

Europei în 2021. Evenimentul a avut loc la Centrul de Arte Diverse, MISC., aflat pe Splaiul Nicolae 

Titulescu, în incinta fostei fabrici de țigări, și a fost moderat de către scriitorul Robert Șerban.  

 2 octombrie 2018: Spectacol invitat și sesiune de întrebări și răspunsuri „Jurnal de România. Sfântu 

Gheorghe” de Carmen Lidia Vidu –– Regia: Carmen Lidia Vidu. În colaborare cu Asociatia Culturala 

Contrasens, în cadrul evenimentului DOM100. 

 3 octombrie 2018: Spectacol invitat și sesiune de întrebări și răspunsuri „Jurnal de România. 

Constanța” de Carmen Lidia Vidu –– Regia: Carmen Lidia Vidu. În colaborare cu Asociatia Culturala 

Contrasens, în cadrul evenimentului DOM100. 

 4 octombrie 2018: Premieră „Jurnal de România. Timișoara”, scris și regizat de Carmen Lidia Vidu, un 

proiect multidisciplinar, ce reunește filmul, fotografia și teatrul, și își propune să fie, printr-o serie de 

confesiuni necenzurate și nemijlocite, o oglindă sinceră a relațiilor interumane, influențate decisiv de 

mediul urban, dar și un îndemn la implicare socială și comunitară.  

 13 octombrie 2018: Ziua Serviciilor Publice: TGST a participat la Ziua Serviciilor Publice cu un atelier 

de pictat afișe „Micul Prinț.”  

 20, 21 octombrie 2018: Festivalul Național de Teatru 2018: TGST a participat la FNT cu spectacolul 

„Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără suflet”, în regia lui Yuri 

Kordonsky. 

 9 noiembrie 2018: „Frica neagră” - Spectacol invitat al Teatrului Rom Giuvlipen și al Teatrului 

Evreiesc de Stat, după unt text de Valerică Stănescu, în regia lui Mihai Lukacs. Kali Traš (romani, Frica 

Neagră) este una dintre denumirile date de romi planului de exterminare etnică, inițiat de regimul 

fascist din cel de al doilea război mondial. Împreună cu o trupă romă de teatru ambulant, spectacolul  

spune povestea secolului trecut și prezintă un fragment din Holocaustul romilor. 
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 4 decembrie 2018: Gala Excelenței 2018 - în data de 4 decembrie 2018 a avut loc Gala 

Excelenței 2018, eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara. Întâlnirea, desfășurată la 

Filarmonica Banatul, și-a propus premierea celor mai importante personalități culturale timișorene ale 

anului în curs, a celor care, prin actvitatea desfășurată, au îmbogățit patrimoniul cultural al Timișoarei. 

Astfel, laureații Teatrului German au fost Olga Török, Franz Kattesch, Isolde Cobeț și Simona Vintilă.  

 14 decembrie 2018: Premieră „Prostia omenească”, în regia Simonei Vintilă, după povestirea lui Ion 

Creangă.  

 

5.  Obiective majore pe anul 2019 

 

 „Week-end-ul de teatru de tineret NiL”, martie 2019; 

 Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, aprilie 2019; 

 Producția „Europa” de David Grieg, în regia lui Alexandru Mihăiescu, aprilie 2019 ; 

 Școala de vară de la Gărâna, august 2019; 

 Festivalul European de Teatru Eurothalia, octombrie 2019; 

 Participare la Festivalul Național de Teatru, octombrie 2019. 

 
4.  Sinteza activității in domeniul tehnic 

 
În continuare de faptul că singura sală de spectacol este folosită în comun de două instituţii, aceasta 

fiind totodată şi singura pentru repetiţii la dimensiunea spaţiului de joc. Pentru echilibrarea acestui neajuns, la 
anumite proiecte s-a recurs la închirieri de spaţii, ceea ce a presupus un efort suplimentar, care nu poate fi 
asumat în aceeaşi manieră pe termen lung.  

Pe de altă parte, practica repetării într-un spaţiu de dimensiunile scenei, cu decorul original montat, a 
constituit o vizibilă metodă de îmbunătăţire a performanţelor artistice unde s-a recurs la această soluţie. 

Deasemenea spațiul de depozitare a decorurilor este insuficient în Palatul Culturii și aici s-a recurs la 
inchirieri de spații de depozitare suplimentare. 

.   
În perioada raportată s-au achiziționat echipamente scenotehnice pentru îmbunătățirea calității 

spectacolelor și înlocuirea unor echipamente uzate fizic și moral: Aparat foto-video profesionale cu accesorii - 
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2 buc, Lentilă videoproiector Panasonic - 1 bucata, Licente software, Moving head - lumini 
inteligente - 6 bucati 

Pentru anul 2019 TGST işi propune să dezvolte în continuare logistica specifică instituţiilor de 
spectacole prin achiziţionarea următoarelor dotări: Licente software, Moving head - lumini inteligente - 6 
bucati, Instalaţie tiristori – dimmeri modulari cu accesorii -24 canale, Reflectoare cu accesorii, Sistem de 
intercomunicare , Sistem wireless de comanda cu protocol DMX 512 - 1 sistem, Cutii transport (fly case) - 10 
buc, Sistem video regie tehnica, Placa sonorizare - digitala, Videoproiector laser cu accesorii - 4 buc 

 
Implementarea unui nou spaţiu de creaţie şi spectacole împreună cu Primăria Timişoara. Teatrul 

German de Stat Timișoara îşi desfăşoară activitatea în spaţii insuficiente raportat la nevoile activităţii de calitate 
în domeniul teatral la acest moment. Teatrul German de Stat este în acest moment singurul teatru din Timişoara 
care dispune de un singur spaţiu de joc, şi acela în folosinţă parţială, în condiţiile în care împărţirea scenei cu 
Teatrul Maghiar creează dificultăţi majore în programarea repetiţiilor şi a spectacolelor ambelor teatre. Unele 
neajunsuri tehnice ale sălii actuale ca unic spaţiu de joc (înălţimea podului de ştăngi, aflarea scenei la etaj, 
disproporţia dintre lungime şi lăţime, absenţa spaţiilor laterale scenei) determină adesea timpi prelungiţi de 
încărcare/descărcare/ montare/demontare decor şi lumini, sacrificându-se astfel timpul care ar putea fi utilizat 
pentru susţinerea de spectacole, ceea ce duce pe termen lung la scăderea numărului de spectacole. În același 
context o parte din decorurile spectacolelor din repertoriul TGST sunt depizitate în spații inchiriate. 
 Deasemenea dacă sunt precipitații mai abundente prin acoperișul-tavanul sălii de spectacole au loc 
infiltrații de ape meteorice, precum și în unele birouri ale TGST și coridorul aferent birourilor. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 


