
CO-Laborator
de creație - colaborare



Coordonatele esențiale ale viziunii asupra 
instituției pot fi sintetizate astfel:

Teatrul Tineretului
CO-Laborator de creație - colaborare, 
comunitar, contemporan, co-producții 
regionale, naționale și internaționale. 
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Teatrul Tineretului este o instituție de cultură 
profesionistă, specializată în producția de 
spectacole de teatru și activități artistice 
interdisciplinare, la realizarea cărora trupa 
permanentă de actori colaborează cu artiști 
invitați, regizori, scenografi, coregrafi, actori, 
artiști vizuali de marcă din toate generațiile. 

Sprijinirea creatorilor de teatru aflați la 
început de drum este o misiune marcată în 
ADN-ul acestei instituții de la momentul 
începerii funcționării acesteia, în anul 1958.



Prin programele sale, TT oferă comunității 
publicului din județul Neamț o ofertă teatrală 
de calitate, diversă, inedită, non-conformistă, 
invitând spectatorii de toate vârstele la 
implicare și participare, de la actul de 
reflecție asupra produselor teatrale și până 
la co-creație, ținând cont de noile tiparuri de 
consum ale începutului de secol 21.

VOLKSBÜHNE BERLIN
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Co-producțiile TT cu instituții de cultură 
regionale, naționale și internaționale 
urmăresc promovarea colaborării între artiști 
din instituții și spații diferite, câștigarea 
vizibilității în rândurile unui public cât mai 
numeros, impunerea brand-ului Teatrului 
Tineretului ca punct de reper important pe 
harta teatrală națională și internațională. 



Despre logo        TEATRUL TINERETULUI 

Noua identitate a Teatrului Tineretului a fost 
construită pe direcţiile stabilite conceptual 
de noul program de management. Linia 
principală este cea care se referă la 
colaborare şi comunitate în multiplele forme 
pe care pot să le ia aceste concepte prin 
diversele programe ale teatrului. 

Concret, logoul actual al TT este reprezentarea 
grafică a unui spaţiu de intersecţie fertil 
comunicării, a unui teren pregătit pentru 
colaborare. Cele două forme grafice care 
reprezintă cele două T-uri acronime se 
întrepătrund într-un grid care lasă să se 
citească foarte uşor atât formele individuale 
cât şi rezultatul intersecţiei lor. Obiectele 
care participă la acest joc grafic se identifică 
astfel cu oricare două grupuri creative care 
vin în contact pe terenul fertil al teatrului: 
publicul şi echipa artistică, echipa artistică şi 
colaboratorii teatrului, creatori şi antreprenori 
ş.a.m.d.

Variații ale identității

Vizibilitate la 5mm

Descompunerea logo-ului pe segmente



În acelaşi timp, am ales un logo cu un caracter 
modular subliniind astfel versatilitatea 
de care trebuie să dea dovadă un spaţiu 
de întâlniri creative. Repetiţia formelor, 
capacitatea lor de a se reconfigura la nevoie 
în noi compoziţii, creează totodată baza unei 
identităţi vizuale globale ale teatrului, a unei 
comunicări solide, coerente, ludice şi versatile. 

Logo-ul nu este un talisman într-o vitrină ci 
dimpotrivă, este parte activă a identităţii unei 
instituţii, ba mai mult creează structura pentru 
comunicarea vizuală a acesteia. Logoul nu 
este o entitate aparte faţă de restul identităţii 
vizuale a unei instituţii ci dimpotrivă, este 
parte activă a acesteia şi mai mult decât atât, 
constituie structura ei.
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Variații ale identității



A fost foarte important ca acest logo să fie 
deopotrivă riguros şi ludic, caracteristici 
antonime care stau la baza unei instituţii 
care trebuie să fie coerentă ca program şi 
curajoasă pe teren creativ. 

Din punct de vedere funcţional, un logo 
trebuie să fie simplu, să se preteze aplicării 
pe orice mediu de comunicare, de la print la 
ecran. În print, logoul trebuie să funcţioneze 
la fel de eficient şi la dimensiuni mari, dar şi la 
spaţii de câţiva milimetri unde detaliile devin 
superflue. Posibilităţile lui de poziţionare 
trebuie să fie flexibile. Un logo trebuie să 
poată ocupa la nevoie atât spaţii compacte 
care se pot încadra uşor în forme robuste, 
gen pătrat sau cerc, dar şi în spaţii înguste, 
păstrându-şi intact caracterul vizual.
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Proces de lucru pe logo și variante 
intermediare



Nu în ultimul rând, fiind vorba despre un 
teatru al tineretului, este evidentă alegerea 
unei direcţii grafice care să reflecte epoca în 
care trăim. Suntem martorii unor schimbări 
majore în privinţa felului în care comunicăm, 
rapiditatea cu care înmagazinăm informaţia, 
dar şi lejeritatea cu care comunităţile sunt 
puse în dialog.

În acest moment publicul tânăr al teatrului a 
fost expus deja la 10-20 de ani de informaţii 
vizuale fără precedent în istoria civilizaţiei. 
Cantitativ şi calitativ. Voluptatea cu care 
aceşti tineri manipulează informaţia, felul 
în care creează, în care comunică sunt 
toate rezultatul expunerii la noile medii de 
manifestare a culturii. Din acest motiv, una 
dintre cele mai importante caracteristici pe 
care trebuie să o transmită acest logo este 
interdisciplinaritatea. Teatrul primeşte sub 
umbrela lui nenumărat mai multe tipuri de 
limbaj decât în trecut, limbaje care transcend 
şi culturi, dar şi tehnologii, arătând în acelaşi 
timp respect pentru tradiţie, dar şi pentru 
terenul fertil al prezentului.
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