
CONSOLIDAREA, ,REAMENAJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A CLĂDIRII 
TEATRULUI DE ST AT "MARIA FILOTTI" DIN BRĂILA 

------------------------------ Arh. DOINA BUBULETE 

Acţiunea de realizare a unui cadru general, urban, 
civilizat, modern şi particularizat condiţiilor speci

fice ale societăţii noastre impune, în prezent, preocupări 
intense de valorificare a fondului construit existent. In 
acest context, refacerea Teatrului de Stat „Maria Filotti" 
din Brăila, finalizată în 1984, se înscrie ca o lucrare me
nită să redea municipiului Brăila, într-o formă nouă , 
adecvată necesităţilor sale spirituale actuale, un edificiu 
cu importantă valoare constructivă, arhitectural ă şi cu 
mare încărcătură simbolică. Datînd de la mijlocul seco-

locuri ş i o sală de recepţii şi festivităţi pentru aprox . 120 
de persoane. 

Proiectul de execuţie al r efacerii teatrului, avînd ca 
proiectant general Institutul de cercetare şi proiectare pen
tru sistematizare, locuinţe şi gospodărie comunală -
I.S.L.G.C. - din Bucureşti, a început în anul 1977. La 
acea dată clădirea fusese scoasă din funcţiune pentru că 
prezenta nesiguranţă în exploatare datorită multiplelor 
şi feluritelor degradări. 

Pentru a se putea răspunde problemelor ridicate de 

1. Plan amplasament teat ru 

lului al XIX-lea, construcţia teatrului brăilean se prezintă 
astăzi, datorită modificărilor şi adaosurilor arhitectural
constructive, ca şi interven,ţiilor tehnicii şi tehnologiei 
moderne, într-o nouă stare de funcţionalitate, corespun
zătoare necesităţilor teatrului contemporan. 

Terna de proiectar e a fost întocmită de către Comi
tetul de Oultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Bră
ila şi, respectiv, Teatrul municipal „Maria Filotti", cu
prinzînd prevederi complexe. S-a avut în vedere, în pri
mul rînd, ca obiectivul să cuprindă o sală de spectacole 
de circa 400 de locuri, o sală studio de circa 150 de 

tema de proiectare şi necesităţii de conformare cu nor
m ativele în vigoare s-au fectuat, în primul rînd, cer
cetări amănunţite asupra tuturor încăperilor imobilului, 
atît din punct de vedere funcţional ,cît şi constructiv. Pe 
baza acestor cercetări s-a întocmit un studiu complex asu
pra posibilit~1ţilor de consolidare astfel încît să se asigure 
condiţii de stabilitate şi securitate deplină în exploatare. 
S-a procedat, apoi , la elaborarea partiului de arhitectură 
ţinînd seama de posibilităţile de redistribuire a spaţiilor 
existente, ca şi de cele de creare a unor spaţii noi, prin 
modificări sau adaosuri volumetrice, în scopul creării runei 
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funcţionalităţi adecvate pentru toate compartimentele tea
trului. S-au studiat, totodati1, necesităţile de dotare cu 
instalaţii electrice, sanitare, termice, de ventilaţii şi me
-canică d scenă. in sfîrşit, s-a elaborat o concepţie plas
tică de ansamblu, unitară, care a urmărit la rîndul ei ca, 
prin refaceri, restaurări şi elemente noi, să confere ca
drului monumentalitate, dar şi căldw-ă, păstrînd, în ace
laşi timp, nealterate particularită ţile estetice specifice ale 
€dificiului. 

Aria construită desfăşurată a complexului teatral 
€ste de circa 1 :200 mp. 

Clădirea teatrului, situată în centrul vechi al muni
cipiului Brăila , în zona de penetraţie a străzii Republicii 
'în Piaţa Lenin, a fost tratată ca un edificiu principal al 
oraşului (fig. 1). Din acest punct de vedere au fost ne
cesare următoarele : 

- crearea unei noi intrări principale din Piaţa Le
nin; 

- reali zarea unui hol monumental pe 4 niveluri, în 
directă legătură cu noua intrare, realizat prin acoperirea 
unei curţi interioare. Acest hol şi, respectiv, scara monu
mentală nouă , care se realizează în interiorul lui, ,asigură 
accesele la toate nivelurile sălii mari de spectacole; 

- reamenajarea cu atenţie a foaierelor existente (care 
primiseră în timp diferite destinaţii), conferind astfel am
ploarea necesară spaţiilor pentru public; 

- mărirea spaţiului de joc al sălii mari prin ampli
ficarea anexelor scenei şi realizarea unei dotări moderne 
de mecanică de scenă ; 

- amenajarea unei săli de festivităţi şi recepţii pen
tru circa 120 de persoane, cu posibilitate de funcţionare 
independentă, într-unul din cele mai interesante şi valo
roase spaţii ale edifici ului; 

- crearea unei originale săli studio de 150 de locuri 
care poate funcţiona în diverse variante (arenă, elisabe
tan, italian etc.), cu accese separate pentru ,Public şi 
actori. 

Independent de lucrarea în sine se mai poate men
ţiona realizarea unor spaţii pentru o librărie, anticariat, 
o florărie şi un magazin de desfacere a articolelor Fondu
lui plastic. 

2 . P lan parter teatru 

Modul de rezolvare a spaţiilor ansamblului teatral 
se prezintă pe funcţiuni după cum urmează: 

A. Sector sala mare a teatrului (spaţii pentru pu
blic): sala de spectacole; vestibul acces din Piaţa Lenin, 
hol şi scară monumentală noi, hol şi scară monumentală 
existente, garderobe, grupuri sanitare; foaiere, bufet. 

B. Sector sala studio (spaţii pentru public) sala de 
spectacole; vestibul acces din strada Republicii, hol-foa
ier, garderobă, grupuri sanitare. 

C. Sector sala de festivităţi şi recepţii: sala de festi
vităţi şi recepţii; scară monumentală; hol-foaier, grupuri 
sanitare, anexe. · 

D. Sector spectacole (spaţii de producţie, actori): ac
ces şi depozite decoruri pentru sala mare de spectacole; 
anexe şi depozite pentru sala studio; ateliere şi spaţii de 
producţie; scenă, avanscenă şi buzunare scenă sala mare 
de spectacole; depozite de recuzită şi costume; acces ca
bine, grupuri sanitare, bufet pentru actori; săli de repe
tiţie. 

E. Sector administrativ: acces secundar, scară de ser
viciu; birouri; bibliotecă , depozi t cărţi, anexe. 

F. Sector tehnic: centrală termică şi de ventilaţie; 
acces curte engleză, cameră de pompe, P.S.I. 

In detaliu problemele se prezintă astfel: 
Sector A 
• Sala mare de spectacole (fig. 3, 4, 5) are o capaci

tate de 396 locuri în formula italiană şi se desfăşoară pe 
3 niveluri (stal, loji, balcon). O particularitate menţio
nabilă ste că nivelul de bază al sălii se află la etajul I 
al imobilului, ceea ce ridică probleme speciale în pri
vinţa accesului şi spaţiilor pentru, public. La nivelul lo
jiilor s-a creat o lojă oficială. 

• Accesul principal al publicului , din Piaţa Lenin, 
se face prin intermediul unui vestibul de 120,00 mp. (fig. 
2). A vînd în vedere configuraţia imobilului (registrul prin
cipal din faţadă dezaxat faţă de fosta curte interioară) 
accesul din exterior se face prin trei uşi, distribuţia ul
terioară spre hol (inclusiv controlul biletelor) făcîndu-se 
prin singurul gol posibil. Alăturat vestibulului se află un 
mic salon oficial. 

• Holul principal, realizat prin acoperirea fostei curţi 
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interioare, se desfăşoară pe 4 niveluri şi are o suprafaţ~1 
de cca 190,00 mp (fig. 2, 3, 4, 5). În interior s-a construit 
o scară monumentală într-o rampă care permite distri
buţia publicului la cele 3 niveluri ale s·!lii mari de spe -
ta cole. 

• Noul hol realizat este în rela ţie cu holul şi scara 
monumentală în 3 r ampe existente în aripa adiacentă a 
imobilului (fig. 2, 3), joncţiun a fiind făcută la nivelul 
etajului I prin intermediul a două noi pasarele. 

• In spaţiul complex obţinut, la nivelul parterului şi 
etajului I, sînt amplasate garderobele (fig. 2, 3) şi, res
pectiv , WC-urile pentru public. 

• Foaierele, însumînd 320,00 mp, sînt alipite sălii de 
spectacole pe latura dinspre Piaţa Lenin (fig. 3) . in cel 
mai mare dintre ele funcţionează şi un bufet. In mod cu
rent foaierele reprezintă şi spaţii de expoziţii cu tema
tici diverse. 

Sector B 
• Desfăşurată pe un singur nivel, sala studio (fig. 2) 

arc o capacitate de 150 de locuri, putînd fi organizată în 
formule variate deoarece mobilierul este amplasat pe 
gradenuri mobile care pot fi depozitate într-o încăpere 
anexă de pe latura mică a sălii. 

• Accesul publicului (fig. 2) se face din strada Re
publicii printr-un vestibul succedat de un hol-foai r. 

• Desfăşurarea sus-menţionată a spaţiilor pentru pu
blic, ca şi a celor de producţie ce se vor prezenta la ca
pitolul respectiv, în text, face posibilă funcţionarea inde
pendentă a sălii studio. 

Sector C. 
• Sala de festivităţi şi recepţii ·.de la etajul I (fig. 3) 

are o suprafaţă de cca 280,00 mp şi o capacitate de 120 
de persoane. 

• Accesul la această sală este comun cu cel al sălii 
studio, din strada Republicii, urcarea publicului _ la etaj 
făcîndu-se pe o scară monumentală în 3 rampe (fig. 2, 
3). Trebuie menţionat că această scară a fost demon
tată, elementele ei componente fiind remontate ulterior 
în acelaşi spaţiUJ cu o deplasare de circa 1,5 m, necesară 
creării runui spaţiu bine dimensionat pentru public. 

• O ane:ită a sălii este folosită pentru depozitare mo-
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3. Plan etaj 1 teatru 

bili er, pentru bufet etc. 
Sector D 
1. Spaţii pentru producţie: 
• Scena sălii mari ele spectcicole are o suprafaţă de 

110 mp la c··1re s ada ugii avan scen a cu o suprafaţă de 
32 mp (fig. 6). 

- Buzunarele ccnei , mă rite ca volum si deschide
rea spre scenă , au o suprafaţă d 170 mp (fig. B)., 

- Turnul scenei are o î n~1lţime liberă, realizat\ de 
12,5 m (fig. ). S-au pr v~1zut: un rînd de galerii de jur
împrejurul scenei, rivaltă p ntru lumini deasupra des
chiderii ei, doi a rlechini mobili ş.a. 

- La nivelul balconului (fig. 5, 8) sînt amplasate 
o cabin ă pentru orga de lumini ş i una pentru orga de 
sunet. 

- In imedia ta apropiere a scenei (eta jul I) se află 
un ateli er pentru mecanici (dotat cu grup sanitar) şi două 
depozite pentru recuzita m ar c şi mică (fig. 3). 

- Direct legate de scenă înt spaţiile de regrupare 
actori, cu 2 abine d schimbare ra pid ă, şi cel pentru re
g izorat (fig. 3). 

- Spaţiile principale de depozitare a decorurilor şi 
materialelor de producţi se află sub scenă , la parter, 
fiind legat de aceasta şi de atelierele de prodl1cţie de 
la subsol şi etajul lI printr-o sca ră şi un lift de decoruri 
(fig. 2). 

- S ena este prevăzută cu o culi santă şi 3 trape 
actionate me ani c. 

· • Sala stuclio (fig. 2) are o anexă tehnică unde sînt 
a mplasate orgile proprii de lumini şi de sunet. 

- Anexa scen i sălii studi o (fig. 2) cuprinde locul 
de regrupar e a actorilor, regizoratul şi o mică sală de 
repetiţii. Această anexă st e lega t~t de cabinele şi gru
purile sanitare ale actorilor. 

- Din sala studio un depozit la subsol este accesibil 
printr-o trapă din depozitul de la parter. 

2. Spaţii pentru actori: 
- Accesul general al actorilor se face din strada 

Republicii (fig. 2). S-au prevăzut 14 cabine, astfel: 1 ca
bină de 1 persoană ; 2 cabine de 2 persoane; ;3 cabine de 
3 persoane; 3 cabine de 4 persoane; 2 cabine de 6 per-
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5. Pla n etaj 3 t eatru 
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soane; 1 cabină de 7 persoane ; 1 cabină de 8 persoane. 
Fiecar e are un crrup sanitar propriu (chiuvetă +duş) , 

iar WC-urile sînt grupate pe fi ecare palier . Spaţiile r es
pective sîn t în majoritate grupate la etajul I (fig. 3). 

- La parter, bufetul actorilor este dotat cu un spa
ţiu de depozitare şi o mică .'.l ncx[t pentru preparări r a
pide. 

- Distribuţia pe niveluri este asigurată de o scară 
i ntegral ă nouă , în 2 r ampe. 

- La niv lul tajului 2 (fig. 4) se află o sală de re
petiţii de cca 100,00 mp, dota tă cu un grup sanitar şi un 
depozit. 

Atelier ele prevăzute (m ajoritatea la eta jul 2 şi cîteva 
la subsol - fig . 4) au următoarel funcţiuni principale : 
tîmplărie, pictură, tapiţerie, foto, m onta j decoruri, croi
torie bărbaţi şi fem ei, coafură , fri zeri , peru ch erie. 

4. Plan etaj 2 t a ( ru 

Sector E 
• Accesul personalului tehni c se face cl in t rada P o

lonC:-1 printr-o curte interioa ră în p·1rtea din pate a tea
tru lui (fi g . 2). La parlcr, :;; i, resp cctlv, eta jul 2, cxi fi 2 
grupe de ves tiare. 

• Se prevăd la etajele 1, 2 şi 3 birouri pentru : direc
to ri , contabil şef, servi iul co ntabilitate, secr etaria tul li
tenir, B.O.D„ cas ier ie. Există un spaţiu pentru biblioteca 
~ i depoz itul de cărţi , pre ·um ş i 2 grup uri sanitare la eta
j ul I (fig. 3, 4). Acces ul la etajele 1, 2 ş i 3 s fa pc o 
scară de servici u, integral reproiectat~t ş i refăcută. 

Sector F 
• Sectorul t ehnic n 1pfind e centrala t ermi cu, de ven

til aţ i e ş i camera d pomp0, ampl asa t , l a subsol cu acces 
p rintr-o curte en gleză. 

• La nivelul eta jului 2 se va prevedea un spa ţi u 
P.S.I. cu veder î n scenă şi în S?Et (fi g. 4). 

Problemele legate de rezistenţa edificiului au fos t 
deo ·ebit de co mpl exe, co nstituind o adevăra tă „piatd fun
dame ntală ". Opera ţiunile de consolidare ş i amenajar a 
cF1dirii ·rn avut un cmacter deosebit de co mplex, im pus 
de mai mulţi hctori: 

• gradul avansat de dete ri orar e a ·unei p~1rţi din 
stru ctură şi finisaje; 

• necesitatea conformării cu u nele n ormati ve în vi
goare ş i cu n eces i tăţile funcţion ahWţii m odern e a difi
ciulu i; 

• amena j ările , tran sformăril e şi consolidJ rile par
ţia l e , neraţi on ale , făcute în tim p. 

Menţionăm , totodată, n enumăratele „su rpr ize", ine
rente lu r·1rilor de aceast[1 hctură, apărute pe parcurs. 

S-au efectuat so nd a.i e preliminare lucră rilo r la fun
d aţii , planşee, grin zi, stîlpi ş i alte elemente. S-a u sem 
nalat tasări locale, fi suri în zidării , . lă bir i de s cţiuni la 
elementele portante, încă rcan n eraţi on ale, aplicate gre
şit în decursul timpului . 

S-a u exeou ta t: 
- degajarea c. ubsolurilor de um pluturi de moloz, 

elimi narea unor ins ta la ţi i vechi şi surse de um zire ; 
- consolidă ri de pereţi la subsol prin îndepărtarea 

zon elor mar cate de umezeală , plombări , peste care s-au 
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SfCTl.M'A A- A K9rG 1120 

executa t straturi de tenc ui ală a rma t~t cu plase s udate, 
apl i cată prin torcretare; 

in ject[1ri şi ţe eri. de fi suri la z i d ă riile s up ras tru c-
tu ri i; 

con.-o lid t'1ri de pla nşee x istente p rin înlocuire de 
g rin zi, introducer i de e l mente uplimentare, suprabeto
n[tri ; 

însc rie rea u nor centuri generale î n ş<:rnţuri să pa te 
în z iduri, p ·o ntururi le ziduri lor portante principale ; 

- introdu r a l oc· tlă de centur i şi ·îm buri ele be
t on armat la pă rţi cu fis uri orizontale sa u la borda jul 
un or gale rii ce s măresc sa u se tran sformă, în vederea 
r es t•tb ilirii ·o ntin uităţii stru cturii în z idă ri a portantă ; 

rev izui rea .. i consolidarea unor structuri me ta-
lice; 

8. Vedere sala marc de spectacole (la par t a de sus - cabina orga de lumini 
ş i sunet) 
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' OE14W 8 • ._.. 1;1 6. Pla n scenă, ava nscenă, buzuna
re - sala mare de spectacole 

7. Proiec t sca ra m onumentalri n ouă 

- refacer ea cupolei peste sala ma re de spectacole 
prin retrasarea e i cu un şa blon conform cu structura me
talică existentă , folosind ca st rat suport o plasă metalică 
sudată de această structură ; 

- completarea şarpantei (a elemen telor deteriorate 
sau slăbite) şi revizuirea îmbinărilor; 

- realizarea unui „canal" din beton a rma t de jur
î rn prejurul cupolei sălii mari , pest e zidur ile de ontur , în 
care să fi e amplasa te instalaţiile ce n ecesită o izolare 
foarte bună ; 

- m utarea şi consolidarea scării de acces din strada 
Republicii cu refinisar ea ei parţială; 

- crearea u nor scări n oi în zona de acces secundar, 
a adminis tra ţiei şi în zona anex actori ; 

- r ealizarea unei ·tru cturi integrale noi pe 6 ni ve
lu ri, într-un corp anexă . pe ial creat p ntru a completa 
c·1pacită ţile exist ente în ceea ce priveşte spaţiile pentru 
actori; 

- creare~ unei structuri noi, originale în h olul rea
liza t în fosta curte interioară . Este vorba, în principal , de 
o reţea de stîlpi şi grinzi ce susţin atît planşeul şi aco
perişul peste hol, cît şi noua scară monumentală şi pa
sarelele de legăturci dintre corpurile clă dirii . Se impune 
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9. Detal iu stuca hiră, sala mare 

10. Detaliu balusiradă, loji , sala mare 

1 I. Detaliu plafon, sala marc 

menţiona t că în planşeul peste hol s-a practicat w1 gol 
circular pe contururil - căruia se reazemă o spectaculoasă 
cupol ă - vitraliu pe structură metali că, cu diametrul de 
9 m. 

întreaga nouă structură a necesitat măsuri speciale 
de fundare, avînd în vedere w1 ter en dificil (lOess galben 
inundat, tasat sub încărcările existente). 

Departe de a epuiza problem ele ridicate de struc
tura de rezistenţă a ansamblului , trebuie sublini at faptul 
că foart multe operaţiuni au prezentat un grad sporit 
de dificultate, fiind adeseor i ex ecutate „în suboperă" , 
adi că în condiţiile desfăşurării lu crărilor la unele niveluri 

inferi oar e concomitent cu susţinerea suprastructurii. 
Toate măsurile de consolidare apli ate au realizat un 

sistem spaţial de con travînt uire a clădirii, cc pabil să re
ziste şi la puternice solicitări sei mice. 

Proiectul structu rii de r zistenţă a fo t elaborat in
tegral în cadrul T.S.L.G.C. de către un colectiv de spc ·ia
lişti sub coordonarea ing. Con ·tant in P avele cu. 

în c a cc priveşte instalaţiile sanitare s-au r alizat 
instalaţi il in terioare de ali mentare ct1 ap·'i r ce ş i ca ldă 
menajeră, dotarea cu obi cte sanitare <:1 grupurilor sa ni
tare, i nsta laţiile de co mbatere CI in endi ilor, precum şi r e
ţel l de can ::tliz·we. a ap lor menajere . 

Alimentarea cu apă r ce s-a asigurat din re ţeaua pu
blică ext rioară, p ntru debitul şi presiunea necesare 
funcţionă rii. in sta l aţiilor i nterioarc. 

Apa caldă rnen<:1jeră este furniz· ită de C'"ttr reţe~iua 
de ali men tare a con trucţiilor din zona imediat înconju
răto·1re, s ituată între străzile R.epublicii, Goleşti ş i P o
lonă. 

12. Corli na, sala mare 

Dofar ea gr upurilor san itare cu obiecte ."u ni tme s-a 
făcut conform normelor în vigoa re, d c:i r în limita spa ţiu
lui ex istent. 

Pentr u co mbaterea incendiilor ."-~1u p revăzut hidra nţi 
interi ori de incendiu . 

P entru pro tecţi a cenei, a buzunarelor şi de pozitului 
de decoruri s-a u pr evi:izut dren er e la plafoanele acestor 
încăp ri şi SL\b pasa rela din jur ul s enei, precum şi per
dele de drence re la cortin ă şi ln golurile dintr scenă şi 
buzunare. întreaga reţea de drencerc e.· te î mpărţită în 
5 sectoare racorda te, împreun ă cu r ţel le de hidranţi. , la 
un di stribuitor u amplasa ment în camera P .S.l. Fie are 
se tor de drencere ar e la plecarea din di stribuitor cîte o 
va nă cu servomotor car e se deschide a.uto111 <:1 t l ei s mnalul 
averti zoarelor de fum din sectoru l re. pectiv. 

Proiectul de in s ta l a ţii sanitare a fos t înto mit de că
tre un colectiv de subproiectar e de la Facultatea de In
sta l aţii din cadrul Institutului d Con strucţii Bucur şt i, 
avînd ca şef de colecti v pe ing inerul Traian Cruceru . 
Coordonarea proiectului a fost as i gura tă de I.S.L.G.C. 

La întocmirea proiectului privind instalaţiile termice 
s-a avut în vedere că teatrul avea surs·-1 de căldură pro
prie , centrala termi că amplasa tă în su bsolul cl ădirii. De 
aceea s-a păstrat sursa existentă de încălzire , înlocuind 
însă cazanele vechj , uzate, cu unele noi, moderne. 

în privinţa in stal aţi ei interioar e de încălzire centrală: 
- distribuţia agentului termic este inferioară, mon

ta tă în subsolul clădirii: 
- conductele de distribuţie s-au realizat pe grupuri 

de funcţiuni ; 
- corpurile de încălzire (parţial n oi, parţial r efolo

site) sînt r adiatoare din fontă; 
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13. Fronton scenă, sala mu re 

conduc tele de aerisire -au monta t ln plnfon , co
r - spunzător grupurilor de di tribuţi-; 

lns tulnţi u de ve ntil [l ţie s-a r al iza t dup C::t cu m ur
mează: 

- in stala ţi e de ve ntilar e <t aerului: introducere şi 
evac ua re în sala tentrului. şi în sali::t studi o ; 

- in stal aţi e d ventila re meca ni că de eva U[l r e 
la fo[!iere ; 

- instalaţ i e el e ventilare meca nică de vacua re 
la grupuri san itare interioare. 

Proiectele d insb l a ţ ii el e încă lzire ş i de ventilaţie 
au fos t elabora te ele ·C::ttr ·un ol c.tiv de subproie tare 
d lu Fac ultate;.l de ln · ta laţii. clin ·aclrul Institutului ele 
o nsLrnc ţii Bucur 'Ş li, co ndus d prof. ing. N ic lac Ni cu

le ·cu. 

Instalaţiile electrice trat ază: 
1. 1ns tabţiil de · urenţi tari care cuprind: 
In s talaţiile de forţC::t c·3re c l i111 e ntează u en erg ie elec

tri că cons um a torii de forţă , r es pe ti v electromotoa rele 
sau alţi consum ator i de forţă pr văwţi în ins talaţiile a
nitare, termice ş i de ve ntilaţ ii , precum ş i el ctromotoa
r le ce ac ţi o ne~1 zC::t 1 iftul, mecan ic;.i de scen ă te. 

ln · taluţi a de ilum ina t norm nl şi prize ca re prevede 
un iluminat ge nera l, cu s urse incande ·cente, î n saln de 
spectacole, în foaiere şi holuri de intrare . 1n birouri ş i 
celel'llte spa ţii sî nt utili zn te su rse fluore. cente. 

În general iluminatul paţiilor a fost r ealizat în 
r aport cu soluţi a de arl1 i tectură şi s pec ifi cul activitc1 ţilor 
ce se desfăşoară în încă perile respective. Dotarea cu, prize 
a s paţiilor s-a fi:tcut în conformitate cu prevederile ac te
lor normat ive în vigoare, avîndu-se în vede re destin a ţia 
acestui edificiu de cultură . 

Ins tala ţia de ilumina t de s i guranţă, respectiv, ins ta
laţia de ilumiint de evacuare, i n sta laţia de iluminat de 
pani că, in ta la ţi a de m arcare a hidranţilor de incendiu. 

Instalaţi a de iluminat producţie s ·enă a cărei co
mandă este realizată cu a jutorul unei orgi de lumini de 
105 linii. 

Jnstahţia de iluminat producţie scenă a fost trafa tit 
unitar cu ansa mblul instalaţiilor de regie tehnică ş i 
sonor iza re. 

Pentru iluminatul sălii studio, precum şi pentru ilu
m ina tul ele producţie scenă a să l ii studio es te prevăzută 
o orgă de lumini de 48 de circuite produsă de I.S. „De
corativa"-Bucure.;ti, întreprindere " ca re a asigur at de 
fapt proiectarea şi r eali zarea întregii instalaţii de me
canici:t de scen ~1. 

T nsta laţi a de protecţie, respec:ti v instala ţii de legare 
h pămînt şi instalaţia de paratrăznet. 

2. Insta laţiile de curenţ:i slabi care cu prind urmă ton
rele ca tegorii de insta l aţii: instala ţia de telefon, instab
ţi a de sonori zare, insta laţi a de semnalizare şi apel. 

3. Instalaţii speciale: instalaţia de detectare, semna
lizare şi avertizare incendiu - tip SESAM, instalaţia de 
r cepţie colectivă a emisiunilor de radio şi telev iziune. 
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4. Alimentare;.1 cu energ ie clectri cC::1 ·1 ecl ifi 'iului se 
fa e din două puncte de alimentare distincte, prin inter
mediul unui po. t el e transform are propriu, amplasa t în 
incinta te ;.1trului. 

P entru asigurarea continuitc::tţii în alimentarea cu 
ene rg ie electri c<':t a pompelor de incendiu este prevăzut 
un grup electrogen cu pornire nu tomat;:'1. 

fntreg ul proiect de inst[l l a ţ i i electrice a fost elabo
r a t în cadru l f.S .L.G. C„ ele ct1tre un co lectiv condus de 
ing. Corn e l Chivre;rnu . 

Alimentarea c 1 a p·~1 a t eatrului se face clin instala
ţiile cen trn le ale oraşulu i , prin interm di ul reţelei ele 
dis tribuţi ex is tente pe str21zil e din jurul ob ie tivulu i. 

Evacuarea a pelor m na ,j er e şi pluviale se fa e în co-
1-cto;.t r ele ex istente în vecin iit<1 t ca obiectiv1Llui , prin in
termediu l unor canale s urte din g resi 0 rn111 1ca. ln t.onte 
racorduri] ln c1[1clire s-au prevăzut cii rnine el e vizitare 
pent ru u ş urinţa exploatării. 

14, Vedere hol m onumental nou 

Proi ectul de execuţie a ltcestor luc rări n fost elabo
rat de ing . Henri. N[lvon din cadrul I.S.L.G.C. 

Element le de sistematizare verticală a t er nului clin 
zo na î nco njură toare a teatrului au fo t , la rindul lor, 
prevăzute în tr-un proiect întocmit de ing . Victor Guţu 
clin I.S.L.G.C. 

O m a rc pondere în cadrul lucr~trilor efectuate la an
samblul t -a trului bră ilea n au r eprezentat-o cele de fini 
saj ş i decoraţie. 

!n linii m ari, menţionăm ample operaţiuni de restau
r:lre, r efaceri şi completări ale elementelor caract ristice 
de decoraţii, stuc, picturi, pardoseli, scă ri de marmură , 
balustrade, ta pete ş . a. 

In detaliu, se pot prec iza următoarele: 
Sector A 
• în sa la m are el spectacole S-[IU refăcut complet 

tencuielile şi pardoselile. 
Pereţii. au fost tapetaţi cu mă tase brocart de cu

loare roşu închis , aplicată pe stratul s uport de t ncuială . 
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15. Cupola - vitraliu hol monum ntal nou 

16. Vedere hol monumental vechi 

S-au refăcut, prin ex ecutarea de JT1ula :j e dup2i elemente 
decor ative x is tente sa u a u fos t r ecrea te elemente noi. 
din stuc (profile, ba rhete, medalioane, clemente florale şi 
fi g urative etc.), amplas:1te m a i •il es la nivelul plafonului 
ş i al bal ustracl lor el la loji ş i balcon (fig. 0, 10). S-atl 
picta t el u pă un pro i!'ct orig inal, î n maniera decorativă 
s pecificii imobilului : plafonul săli i . intradosul ş i pa ra peţii 
balustrad lor lojilor ş i balco nului (fig . 0, 10, 11). La 
p··trţile inferioar e ale pe re ţilor s-a u apli ca t lambriuri clin 
lemn de paltin b~liţuit vişin iu. 

S-au m ai executcit măşti pen tru r acliatoar , g uri , cci
nale ele ventilaţie şi pentru avanscenă, din ace leaşi rna
teria le ca lambriurile. P ardoselil a u fost acop -rite cu 
mochetă de culoare v işiniu închis, aplicată prin l ipire pe 
strat suport. 

La nivelul balconului , date fiind necesită ţile de vi
zibilitate, s-a u construit gradenuri fixe din lemn ignifu
gat, îmbrăcate cu mochetă , pe care s-a u aşezat sca unele. 

Uşile sbllii mari de spectacole sî nt apitonate cu 111 ~1-
tase în interior şi decorate cu b aghete profilate spre ex
t er ior. 

• Vestibulul de acces clin Piaţa Lenin şi h olul m o
nu mental n ou au fost t ratate într-o manie ră unitară . 
S-au executat tencuieli şi zucrrăveli în culori de apă, par
doseli de marmură, decoraţiuni din. s tuc. Trebuie su
blini at - lucrările speciale la câra monumentală ar , pe 
lîngă pard oseli şi trepte de marm ură , are ş i o „spectacu
loasă" balu s tradă cu baluştri în mîn ă curentă din m ar
mură albă de Ruşchiţa (fig. 7, 14). 

In aceeaşi manieră sus-menţionată s-au d corat şi 
pictat plafoanele şi pereţii. Un element deosebit este re-

prezentat de cu pola-vitrali u a h olulu i. Susţinută pe o 
structură metalică radială, cupola, reali za tă în tehnica 
pi cturii pe s ticlă , fixată la cald prin coacer (fig. 15), es te 
luminată indirect de deasupra. 

• Holul şi scara monumentală existente au fost r es
t aura te , prin curăţirea pardoselilor şi balustrăzii de mar
mură, prin refacerea zu răvelilor în culori de a pă şi pic
tarea phfoanelor şi a unora dintre frontoanele de la uşi 
(fi g . 16). 

S-au refăcut şi vopsit uşi cu profile decorative. P e 
per -tele adiacent sălii de festivi Fiţi, într-o nişă, s-a rea
Jiw t o pictură rnuralE'1 r epr ezen tînd-o p marea actriţă 
Morla Filotti, una pin cele ma i. importante f iguri ale t ea
trului rom ânesc, născută pe m leagurile Brăilei, şi al 
că re i nume îl poartă t ~a trul. 

• Garder obele au tejgh le din lemn bă iţuit şi dra
per ii din. pluş. 

• Grupurile sanitare pentru public sînt finisate sim
plu, CLL m ozaic turnat la pa rdoseli şi faianţă pe pereţi. 

• î n foaiere s-a u refăc ut cornplet pardoselile din par 
chet de stejar, gradul de tnu r i:t al ce lor vechi făcînd 

aproape imposibilă r ecuperar ea unor m ateriale. S-au apli
cat zug răveli în cu lori de api:1 la pereţi şi p lafoane, pre
cum ş i picturi la plafoa n (fig . 17). 

Sector B 
• Cancteristi e sălii stud io sînt gradenurile mob.ile 

cli n lemn el brad îmbrăca t • în mo hetă, pe care sînt fi
x<:ite s a unele realiza te clin P.A.S. 

P a rdoseala generali:1 es_te din parchet de stej ar . 
Per ţi i sint tapetaţ i cu un posbv d uloare v rde, 

iar plafonul este zug răv it si mplu, pe l fiind mon tată o 
structur~1 meta li că vops it\ p n tru monta rea r eflectoa re
lor şi spotur ilor d lurnin~1. 

• Vestibulul d a ces din s trada Re publicii şi holul
foa ier sînt r aliza te unitar , cu pardoseli din marrn.ură 
alb~i şi motive deco rat ive din m·1 rmu ră n eag ri:1 şi ro
şi , zugrăveli în culori de apă la plafoane ş i pereţi, plinte 
ş i m ă .ti de radiatoare din lemn de paltin băiţuit . 

• Tratarea garde robelor ş i g rupurilor sanitare este 
s imihră cu cea de la anexele s'ilii m <l r i. 

Sector C 
• Sala de fe ti vit~1ţi ş i rec pţii est unul din cele 

mai interesante spa ţii din a nsa mblul teatrului. Această 
afirm a ţi e se bazea ză m a i a les pe faptu l ă sala a re o 
fo<irte bogat~1 d ecoraţie cl i.n stuc (roz te, che nare, baghete, 
pi l aştri, fr on toane ş .u. ) , cn.re <:1 fos t ref~1 cut~1 cu migală şi 
p r icepere. 

Zugrăv .lile şi pi -tura s-0u· realizat î n culori de apă . 

Pe reţii sînt tapeta ţi cu m i'1t.1 ·e bej, pardoseala est e 
d in par het de teja r: lntreaga decor aţie împreu n ă cu 
eleme nte le de m obilier ~i oglin zile confe ră cadrului o 
el ganţă sobră , a d ecvată func·ţjunii :ale. 

• Sn ra monumen tală de acces la sală, refăcută pe o 
structu r~1 no uă din beton armat, a re trepte ş i co ntra-

17. Vedere fca ic r, sala ma re 
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19. Faţada str. Hepublicii 
proiect 

trepte din m'armură albă de Ruşchiţa şi o originală balus
tradă metalică integral restaurată şi refolosită. 

• Holul-foaier, cu acelaşi finisaj ca cel de la nivelul 
inferior, are pardoseala din parchet de stejar. 

Sector O 
• Accesele şi depozitele pentru decoruri sînt fini

sate simplu cu pardoseli din ciment sclivisit şi respectiv 
mozaic turnat, cu zugrăveli obişnuite la plafoane şi pe
reţi, ou tîmplării din lemn de brad vopsit. 

• Scena, avanscena şi buzunarele scenei sălii mari 
au o podin~1 din lemn de br·ld aşezată pe un eşafodaj de 
popi şi grinzi din lemn. 

Între scenă şi buzunare există o diferenţă de nivel 
de 21 cm, reprezentînd înălţimea culisantei. 

Dimensiunile în plan ale culisantei sînt 4,5 m X 13,5 m 
şi este realizată din două bucăţi. Pereţii şi plafoanele sînt 
tencuite şi zugrăvite simplu. 

Cortina este realizată din pluş roşu şi are aplicat 
prin broderie un amplu tablou decorativ cu motive flo
rale şi figurative, sugerînd cîteva din simbolurile ora
şului dw1ărean (fig. 12). 

Lambrochenul este executat din acelaşi pluş, amplu 
faldat. Pe frontonul scenei sînt pictate iniţialele teatru
lui „Maria Filotti" (fig. 13). 

• Cabinele pentru actori, dotate minimal, dar func
ţional, au pardoseli din covor P.V.C. şi zugrăveli simple 
la plafoane şi pereţi. 

• Sala de repetiţii, a cărei pardoseală este din par
chet de stejar, prezintă zugrăveli simple la pereţi şi pla
fon. 

46 

Sector E 

18. Faţacla Piaţa V. I. Le nin -
proiect 

• Spaţiile destinate personalului administrativ sînt 
zugrăvite în culori de apă ş i au pardoseală <lini parchet de 
stejar. 

• Accesul secundar şi scara de . erviciu sînt pavate 
cu mozaic turnat. 

Sector F 
• Spaţ.iile sectorului tehnic au pardoseli din ciment 

sclivisit, tencuieli şi z ugrăveli si mple. 
• Curtea engl eză de acces este închisă spre exterior 

cu sticlă montată în tîrnplăr ie m etali că . 

Fini sa jele interioare sînt completate în mod unitar 
cu finisaje exterioare de calitate, menite să restituie va
loa rea iniţia l ă a faţadelor. S-au executat tencuieli şi ele
mente decorative din ciment ş i praf de piatră sau mar
mură (pilaştri , coloane angajate, capiteluri, rozete, fron
toan e , clemente florale şi figurative etc. ) (fig. 18, 19). 

Tîrn plăria exterioară metalică, din tablă presată, s-a 
reali zat după un pro iect original, cu car acter de unicat. 

O menţiune specială se impune făcută în legătură 
cu cîteva elemente decorative de factură specială: 

- un panou figurativ din ciment turnat în relief şi 
aplicat pe frontonul din faţada de pe strada Republicii, 
avînd ca subiect muzele artelor; 

- trei medalioane din ceramică arsă, reprezentînd 
coşuri încărcate cu fructe şi flori, aplicate pe faţa din 
strada Republicii (fig. 30); 

- ghirlande decorative cu fructe şi flori din cera
mică arsă, pe frontonul de pe faţada din Piaţa Lenin; 

- trei copertine din sticlă pe structură metalică, 
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20. Faţada st r . r epublic ii - vedere 

monta te deasupra celor trei usi de la intrarea principală 
dinspre Piaţa Lenin (fig. 20). ' 

In ceea ce priveşte mobili rul, s-au executat, după 
un proiect întocmit în cadrul Institutului „Proi ct" Bucu
reşti, fotolii cu şezut rabatabil pentru sala mare de 
spectacole, scaune, măsuţe şi banchete pentru foa iere, 
mese pliante, scaune pentru sala studio, caune şi fotolii 
p ntru sala de fes tivită ţi şi recepţii , mobilier pentru ca
binele actorilor. 

în general mobilierul a fost exe utat din lemn, scau
nele şi fotoliile fiind, de regulă, ta piţate şi îmbr-1c~te în 
pluş (grena în sala de spectacole, ocru auriu în foaiere) , 
cu excepţia celor din ca binele actorilor îmbrăca te în s tofă 
~ i , evident, a celor din sala studio, cu s tructură metalică 
~i turnate din poliester ar111at cu fibră de sti cFi . 

P ardoselile din marmură prezintă dese ne orig in ale 
executate după proiectele de stereoto111ie elaborat la 
l ntreprinderea „Marmura" - Bucur şti (şef proiect ing. 
L. Sachetti), întrepri ndere ca re a asigurat şi execuţia. 

Toate corpuri! de iluminat sînt integral reproiec
tate, majoritatea fiind executate în a telier le Fondului 
Plastic. 

în sala mar~, în fo aier , holuri s-au montat aplice cu 
număr difer nţi a t de lu1T1ini şi, resp ctiv, braţe din a l am ă. 
O menţiune specială se im pune făcuUt p ntru candelabrul 
din sala mare de sp ctacole, conceput tot cu structură d 
alamă pe care sînt montate Iumînări din porţelan (trei 
tr pte d lumini car se aprind prin comanda orgii de 
lumini). Realizar ea acestui candelabru a fost pr rniată de 
Uniunea Artiştilor Plastici din anul 1985. 

Toate lucrările de artă reprezintă munca de rea ţie 

T he restoring of the State Theatrc "Maria F ilotti", which was c nded 
towarcls the close of t he year 1984, hac! in v iew t he provicli ng of Brăila 
municipa lity with a bu ilclj ng of a . y mholica I, a 1 chi tectural , ccnstructive 
value set in a ncw sha pc , fit to its prese nt-day spiritua l necessit ies. The 
t heatre was fou ncl ecl at t he e ncl of t he 191 h ce nt ury; today, owi ng to the 
a rchitectural-co nstructive cha nges anrl aci lit ion s, as well as to the modern 
tec hni que uscd on it, it is in possession of a new e mploymcnt, adcquate to 
t he needs of t he co nte mporary theatrc. At t he sa me tim , a mple spacia l 
changes havc co ntributed to t he aclcquate eve lopment oi t he ha lls m a nt 
for 1 he aurl ic nce. 

One must n tice both t he mo li fi cat io ns which led to t he wi de ne ning 
of the stage i11 t hc main t heatre ha li by expa ncl i.ng it s a nnexes, a ncl t hose 
which resul tecl in aclc quate spaces mea n1 for t h - publi c, maximum atten
tion being paid to t he new e ntrance in Lenin squa re a nd tlie monumental 

a unui colectiv de va loroşi a rtişti plastici din care men
ţionăm pe: Ion St ,ndl (pictură murală şi vitraliu), Costel 
Badea (cera mică) , Mihai Istudor (sculptură, prototipuri 
stucatură), Ioan Miţurcă, Nicolae Moldoveanu, Dumitru 
Rădulescu, Anca Szăni (pictură), Val Munteanu (cortina) 
şi alţii. Coordonarea acestui colectiv şi realizarea corpuri
lor de ilw11inat au fost asigurate de către r egretatul ar
tist decorator Virgil Mihăescu , adevărat suflet" al gru-

1 . " pu m, car e s-a dăruit lucrării cu întreg talentul şi pasiu-
nea sa. Pentru contribuţia adusă la realizarea ansamblu
lui teatral el a fost răsplătit cu premiul Academi i R.S.R. 
pe anul J987. 

Intregul proie~t de arhitectură , coordonarea specia
liştilor şi asistenţa tehnică pe şantier au fost asigurate de 
I.S.L.G.C. Colectivul de arhitectură : arh. Doina Bubu
lete ( şef proiect complex), proiectant principal Dumitru 
Ruşi, proiectant principal Zoe Dan , proiectant principal 
Silvia Ionescu. 

P entru contr ibuţia adusă la r efacerea Teatrului de 
Stat din Brăila, arhitecta Doina Bubulete a primit Pre
miul Uniunii Arhitecţilor pe anul 1985. 
. Se cuvin respectoase mulţumiri şi întreaga recunoş-

tmft doctorului arhitect Virgil Bilciurescu, „mentorul" 
a estei lu cră ri , susţinător pasionat al reabilitării frumo
sului centru vechi al municipiului Brăila, şi doctorului 
arhitect Bercu Grinberg, şeful colectivului de sistema
tizări urbane din I.S.L.G.C., sub a cărui competentă su
praveghere s-au stabilit direcţiile p rin cipale de abordare 
a complexului proiect. 

Toate operaţiunile prevăzute au prins contur şi prin 
eforturile concrete ale unor constructori foarte pricepuţi. 
Activitatea bogată şi migăloasă a unor lucrători de cali
ficare superioară - adeseori dobîndită pe parcursul exe
·cuţiei - din cadrul Trustului An trepriz·"t de Construcţii
Monta j Brăil a, utilizarea unor utilaje de dimensiuni re
du ş i a unor materi ale de bună calitate au condus la 
finalizarea cu rezultate favorabile a acestei lucr ări com
plexe şi de mare amploare. In sfîrşit, trebuie amintită 
ontribuţia plină de interes şi dăruire a beneficiarului : 
Secţia tehnică de arhitectură , sistematizare, investiţii din 
cadrul Consiliului popular al judeţului Brăila, ai cărei 
reprezentanţi : arh. Crişan Popescu (şeful Secţiei), ing. 
Ion Florea şi , îndeosebi, ing. Elena Băzăr (dirigintel şan
tierului) au susţinut cu forturi deosebite întreaga rea
lizare a ansamblului teatrului br <i ilean. Lor li s-au ală
turat reprezentanţii Comitetului de cultură şi educaţie 
socialistă din judeţul Brăila, ai colectivului teatrului şi 
populaţia Brăilei. 

Rezultat al eforturilor conjuga te ale proiectanţilor , 
beneficiarilor şi constructorilor, refacerea Teatrului de 
Stat „Maria Filotti" din Brăila reprezintă , credem, la ora 
actuală, o exp rienţă binevenită pe linia integrării ac
tive a patrimoniului vechi şi valoros al municipiilor şi 
oraşelor din România . 

haU, obtained by covering the inner yard. A Iunctional a nd specia l reorga
ni zing also led to t he c reation of a studio haU of 150 seats. 

The wbole e ns mble inclnded works of restoring a ud co nsolidating 
of t he resist e nce tructure, of its providing with modern electric, thennic 
ventilating, sa ni tary and ~tage machinery e quipme nt . ' 

ln its turn, t he buil ding co nce ption of t he e nse mble had in view 
t he keeping oi the speci fi c aesthctic peculia rities alongside the renewing 
a nd acld itions. 

T he ac bi eve ment is due to t be joined eHort s of tbe designers bene
ficia ries a nd builde rs, t heir result being e nlist ccl as a positive exp~ rience 
in t he ,Jirection of t11 rning t·o account and integraHng the olcl patrimony 
in t he a rchit ctnra l ontext of the ce ntral tradi liona l zo nes of R o ma nia's 
t owns. 
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