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Din 15 iunie ar putea fi organizate spectacole de
teatru in aer liber
Din 15 iunie ar putea fi reluate spectacolele de teatru, in aer liber, in spatii
ingradite, cu cel mult 500 de participanti si cu respectarea normelor impuse
de pandemie - este concluzia intalnirii pe care reprezentantii teatrelor au avuto marti cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Culturii. De la aceeasi
data ar putea fi reluate si spectacolele de stand-up comedy, scrie Hotnews.ro.
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Marius Manole: Tot ce ne dorim este ca actorii sa nu moara de foame
Actorul Marius Manole a declarat pentru HotNews.ro ca deocamdata singura varianta agreata
este cea a teatrului in aer liber, adica fiecare institutie sa isi amenajeze un spatiu ingradit, intr-un
perimetru bine delimitat. Pentru ca regulile de distantare sa poata fi respectate, accesul va fi cu
bilete, astfel incat sa poata fi controlat numarul de participanti.
Nu a fost stabilita o data concreta pentru inceperea spectacolelor in aer liber, dar, cel mai
probabil, ar putea fi de la 15 iunie, in functie de evolutia cazurilor de coronavirus.
"Am propus sa se faca exact ca la biserici, care au slujbe in aer liber. Iar la biserica sunt oameni
din grupa de varsta cea mai vulnerabila. Cu toate astea fac slujbe in aer liber. De ce Biserica sa
poata si teatrele nu? Daca se vor deschide terasale - acestea de ce se deschid si teatrele nu?", a
spus Manole.

Reprezentantii teatrelor au atras atentia la intalnirea de la Guvern ca sute de actori sunt intr-o
situatie disperata, traind dintr-un salariu de 2.000 de lei pe luna. in mai multe orase, intre care
Brasov sau Arad, primarii au ales varianta de a-i baga pe actori in somaj tehnic suportat de stat
cu 75% din salariul minim pe economie, ci nu din salariul de baza. Asa s-a ajuns ca unii actori sa
primeasca in aceasta perioada 2.000 de lei pe luna, iar tehnicienii 1.300 de lei.
"Evident ca nu putem sa facem spectacole cu public, nu stim cat dureaza si nu avem nici macar
o previziune, mai ales ca ar putea fi un val doi al bolii, in toamna. Noi am propus infiintarea unui
fond pentru sprijinirea culturii, pentru un an, daca va asa cum s-a intamplat in Franta si in alte
tari. Sa fie sustinute de stat institutiile de cultura, actorii indeoendenti. Nu e ca nu vrem sa
muncim, ci asa s-a intamplat, suntem obligati sa stam pe bara. Nu am avut niciun raspuns, ne-au
transmis ca trebuie sa vada cat va dura aceasta situatie (...)
Chiar daca vom ajunge sa jucam in sala si sa avem un spectator da, unul nu, nicio institutie nu isi
permita sa faca asta daca nu e sustinuta de stat, pentru ca teatrele se sustineau din incasari,
ceea ce acum nu se va mai putea.
Tot ce ne dorim esta ca oamenii din cultura sa nu moara de foame pentru ca altfel renuntam cu
totii si cand o sa dam drumul nu o sa mai avem la ce sa dam drumul", a afirmat Manole.
Ministrul Culturii: Din 15 iunie ar putea fi reluate si spectacolele de stand-up comedy
Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat pentru HotNews.ro ca varianta spectacolelor in
aer liber, din prima jumatate a lunii iunie, cel mai probabil din 15, ramane valabila cu conditia ca
lucrurile sa nu scape de sub control si sa nu fie o explozie a cazurilor de coronavirus.
"Premierul este adeptul acestei idei, este mult mai putin reticent decat epidemiologii, dar totusi
cifrele ne vor dicta urmatoarea miscare (...) La inceputul lunii iulie vom putea decide exact data",
a afirmat Gheorghiu.
in conditiile in care foarte putine teatre au sali in aer liber, fiecare teatru va atrebui sa gaseasca
un spatiu pe care sa il foloseasca in acest scop: "in primul rand trebuie sa fie un perimetru care
sa poata fi amenajat ad-hoc si unde sa poata fi controlat numarul de participanti. Spectatorii sa
fie asezati pe grupuri de doua, maximum trei persoane, cu exceptia familiilor, care nu pot fi
separate".
Pentru prima etapa, este luata in calcul varianta cu 300 pana la 500 de spectatori, fara a fi
stabilita o limita maxima la acest moment.
Ministrul Culturii a mai precizat ca tot din 15 iunie se are in vedere si reluarea spectacolelor de
stand-up comedy, considerate cu risc redus de raspandire a bolii.
La intalnirea de la Guvern cu reprezentantii teatrelor au participat ministrul Culturii, premierul
Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan.
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