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              Rezumatul lucrării 

 

Lucrarea de față prezintă o incursiune în lumea iluzionismului, dezvoltând 

trei mari teme: Istoria iluzionismului,Magicianul actor și   Procesualitatea 

spectacolului de magie . Această teză se doreşte a fi atât un reper, cât şi un 

îndrumar pentru cei care îşi doresc să descopere arta magiei, sau sunt 

determinaţi să i se dedice în mod profesionist. 

Astfel, prima parte a lucrării tratează istoria iluzionismului. Arta ca 

spectacol îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri - primele descrieri ale 

acrobaţilor şi jongleurilor au apărut în urmă cu 5000 de ani, în Egipt. Istoria 

iluzionismului este însă strâns legată de cea a circului: cele două se întrepătrund, 

iar spectacolele itinerante şi mai apoi arena circului sunt locurile unde magicienii 

au fost mereu prezenţi.  

Evoluția circului s-a desfășurat diferit, în funcție de perioadă sau de localizarea 

geografică. În China, arta circului s-a nascut iarna, într-un anotimp fără munci 

agricole și fără alte posibilități de distracție, când sătenii își puteau dovedi talentele 

pentru jonglerii sau acrobații, utilizând obiecte casnice.  

În Roma antică, circul reprezenta de fapt arena în care soldații își demonstrau 

calitățile de luptători sau de dresori de animale. După căderea Imperiului Roman, 

povestea circului a fost dusă mai departe în Europa de către actorii care călătoreau 

în grupuri şi organizau spectacole la bâlciurile din oraşe. Mai târziu, circarii au 

înlocuit spectacolele de estradă cu cele în locuri permanente, special amenajate 

pentru ei. 



În 1786 a luat naștere circul modern, datorita plutonierului-major Philip Astley, 

care a reintrodus în scenă principiul circului roman, cu acrobaţii pe cai într-un ring 

amenajat pe camp, adăugând apoi reprezentațiilor sale și acrobații și jonglerii.  

În 1772, echipa sa mergea deja în turnee prin întreaga Europă, susţinând spectacole 

de circ contra cost. Ulterior, în Anglia, spectacolele de circ au început să fie ţinute 

în clădiri special construite pentru o combinaţie de reprezentaţii de circ, teatru de 

varietăţi şi apariţii ale animalelor mari în scenă.  

Antonio Franconi, asociat al lui Astley, a fondat împreună cu acesta primul circ din 

Franţa, Cirque Olympique în Paris, în 1783, destinat demonstraţiilor ecvestre. Alţi 

trei iniţiatori importanţi ai circului au fost Louis Soullier, Jaques Tourniare şi 

italianul Giuseppe Chiarini, care au dus pentru prima dată spectacolele de circ în 

America Latină, Australia, China, India, Africa de Sud şi Rusia.  

În Statele Unite, primul circ a fost deschis în anul 1793, în Philadelphia. In 1869, 

William Cameron Coup și Phineas Taylor Barnum au introdus doua noi concepte, 

preluate mai tarziu si de lumea circului din Europa: reprezentaţii care necesitau cel 

puţin două ringuri pentru a se desfăşura și prezentarea celor mai neobișnuiți 

oameni și animale.  

În Rusia, Lenin și-a dorit ca arta circului să devină una populară, precum baletul 

sau teatrul. Circul Nikulin din Moscova a fost fondat în 1880, iar la sfarşitul 

secolul XX, trupele ruseşti aveau peste 120 de circuri, fixe sau ambulante. 

Revenind la magie, aceasta are origini foarte vechi, strâns legate de ansamblul de 

credințe magice al omului primitiv. Mare parte dintre trăsăturile și conceptele 

esențiale ale vrăjitorului religiilor primitive s-au transferat la iluzionistul modern, 

precum inexplicabilul, forța asupra celorlalți, puterea asupra vieții și a morții, 

puterea asupra elementelor sau energia creatoare.  



La fel, arsenalul și recuzita vrăjitorului modern sunt extraordinar de vechi, cu o 

încărcătură simbolică de mare forță: bagheta, costumul special, incantațiile, măștile 

sau deghizarea. Pe acest fundament, iluzionistul modern va adăuga cunoștințele 

științifice și descoperirile tehnologice, care vor crea, de fapt, începând cu sfârșitul 

secolului XVIII, magia modernă.  

Printre primii iluzionisti din lume ii putem aminti pe Magicianul Djedi, care a trăit 

în Egiptul antic, acum 5000 de ani. A. Iozefini, în lucrarea ”Cum puteți deveni 

iluzionist”, începe prezentarea istoriei iluzionismului tot cu un exemplu din Egiptul 

antic, și anume întrecerea dintre Moise și Aron și vrăjitorii faraonului.  

În Imperiul Roman, artiștii itineranți numiți funambuli se bucurau de mare succes 

popular, călătoreau permanent și aveau adevărate rețele regionale. Preoții zeiței 

Cybele au călătorit de la Atena la Roma însoțiți de lei și leoparzi, făcând numere 

de magie în fiecare localitate prin care treceau.  

Apropierea între religie și spectacol a generat însă curand tensiuni, așa că, la un 

moment dat, artiștii au început să își privească și să își practice arta și în afara 

ceremonialului religios. Această schimbare de gândire nu a fost pe placul puterii 

religioase, punându-se astfel bazele unor diferende care au marcat, uneori, în mod 

tragic, istoria iluzionismului - până în secolul XVII, mii de oameni, cu precădere 

femei, au fost acuzaţi de vrajitorie şi arşi pe rug. 

Dezvoltarea iluzionismului s-a făcut însă într-un cadru laic, în târgul medieval. 

Marii angajatori ai artiștilor iluzioniști erau negustorii care vroiau să își distreze 

clientela, observând influența bunei dispoziții asupra vânzărilor. 

În 1584 a fost publicată prima carte despre iluzionism, ” Descoperirea Vrajitoriei”, 

scrisă de englezul Reginald Scott, care conținea analize detaliate ale trucurilor 

magice, cu scopul de a îndeparta superstiţiile din jurul acestora.  



Lucrarea de față explică și originea celebrelor cuvinte din magie, Hocus Pocus, dar 

și modul în care difuzarea pe scară largă a cărților, și răspândirea, în acest mod, a 

cunoștințelor științifice au reprezentat elementul care a făcut posibilă trecerea de la 

magia medievală la magia modernă. 

În mod ironic, chiar lucrul care s-a dovedit a fi sfârșitul magiei negre a contribuit 

major la nașterea magiei moderne, și anume știința. Începând cu secolul XVIII, 

frica medievală de puterea misterioasă a magicianului începe să dispară pentru a fi 

înlocuită cu o admirație curioasă pentru abilitățile deosebite ale acestuia.  

Magicienii își croiesc drum din bâlciul popular către saloanele luxoase ale 

aristocrației europene, îmbracă haine create special pentru scenă, devin persoane 

respectabile. Magicianul secolului XVIII se interesează cu privire la cuceririle 

științifice și își dă seama repede că le poate deghiza cu dibăcie pentru a le prezenta 

ca efecte magice. 

Pornind de la această premisă, teza descrie începuturile lui Houdin (1805-1871), 

părintele magiei moderne, în arta iluzionismului, cât și câteva dintre trucurile care 

l-au făcut cunoscut în toată lumea.  

Mai departe, lucrarea urmărește scena iluzionismului din Statele Unite ale Americii 

din a doua jumătate a secolului XIX, dominată de doi magicieni deosebit de 

talentați: Alexander Hermann, de origine franceză, și Harry Kellar, un american 

născut în Pennsylvania. Cei doi și-au disputat îndelung titlul de „cel mai mare 

magician al Americii”, din 1888 până în 1896, când Hermann a murit subit în 

vagonul său privat de tren. 

Coroana de cel mai mare iluzionist al Americii i-a revenit apoi lui Howard 

Thurston, care în tinerețe a vrut să se facă preot, dar s-a răzgandit după ce a văzut 

un spectacol al lui Alexander Hermann. 



Între 1907 și 1936, magicianul american Charles Joseph Carter, The Mysterious 

Carter, a făcut șapte tururi ale mapamondului, cu spectacole de mari dimensiuni 

care includeau cele mai spectaculoase iluzii create vreodată. Un alt magician, 

David Tobias Bamberg, a angajat în trupa sa femei foarte frumoase și comici care 

au contribuit la strălucirea extrordinară a spectacolelor marca Bamberg. 

Harry Houdini, supranumit ”Artistul evadărilor”, este un alt magician care a facut 

istorie. Născut la Budapesta în 1874, pe numele sau real Ehrich Weiss, a emigrat 

de tânăr în Statele Unite și s-a inspirat din numele marelul magician francez 

Houdin pentru a-și crea numele de scenă. Cea mai faimoasă evadare a sa este 

Celula de tortură umplută cu apă, din 1913: Houdini reușește să evadeze dintr-un 

bazin umplut cu apă, închis ermetic, în care fusese scufundat cu gleznele 

imobilizate, cu capul în jos. Contrar legendei popularizate de un film 

hollywoodian, Houdini nu a murit în timpul acestei iluzii, pe care a repetat-o cu 

mare succes vreme de treisprezece ani.  

La mijlocul secolului XX, magia devenise un hobby extrem de popular. A fost 

perioada de vârf a magicienilor în fracuri şi jobene, care a durat până la apariţia 

megailuziilor. 

Lucrarea de față prezintă pe larg și povestea lui David Copperfield, cel mai de 

succes magician din istorie. Acesta a schimbat viitorul artei iluzionismului, arătând 

că nu există limite. A trecut prin Marele Zid Chinezesc, s-a eliberat din lanţuri şi 

cătuşe chiar înainte să fie scufundat în Cascada Niagara, a supravieţuit încuiat într-

un seif plasat în interiorul unei clădiri care a făcut implozie, a evadat din 

închisoarea Alcatraz, a levitat şi a făcut să dispară un vagon de 45 de tone din 

trenul Orient Express, şi-a testat rezinstenţa supravieţuind unei călduri mortale, în 

centrul unei tornade de foc, la 2.000 de grade şi a zburat prin aer în "Flying”. 



Copperfield a fondat Muzeul Internaţional şi Biblioteca Artelor Iluzionismului, 

care cuprinde aproximativ 80.000 de suveniruri magice, semnificative din punct de 

vedere istoric: postere, cărţi, recuzită şi artefacte. Nu in ultimul rand, a fondat 

Project Magic, un program care utilizează magia ca terapie în o mie de spitale din 

30 de ţări din întreaga lume.  

David Copperfield a intrat de 11 ori în Cartea Recordurilor, iar de-a lungul carierei 

sale de aproape 37 de ani, a vândut peste 40 de milioane de bilete la show-urile 

sale, câştigând mai mult de 3 miliarde de dolari. A fost nominalizat de 38 ori la 

Premiile Emmy şi a câștigat 21 dintre acestea. Copperfield a reînviat interesul 

pentru magie a schimbat din temelii lumea magiei şi a iluzionismului, 

transformându-şi numerele în reprezentaţii grandioase. 

Ca un contrapunct la această popularitate a megailuziilor, a apărut aşa numitul 

“Magician Mascat”, care încălcând codul magicienilor, a dezvăluit într-o serie de 

showuri televizate ”Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets 

Finally Revealed” secretele din spatele trucurilor şi iluziilor. 

În ziua de astăzi, tinerii magicieni din întreaga lume își asumă din ce în ce mai 

multe riscuri: conduc legaţi la ochi sau se îngroapă de vii. Sunt aparent nesăbuiţi, 

imprevizibili şi reprezintă noua faţă a magiei.  

Lucrarea de față prezintă 10 dintre cei mai cunoscuți magicieni moderni, 

identificând direcţiile şi stilurile diverse prin care arta magiei îşi defineşte locul în 

secolul XXI: Uimitorul Jonathan, Mac King, Siegfried & Roy, Ricky Jay, Steve 

Wyrick, Penn & Teller, Lance Burton, David Blaine și Criss Angel.  

Așadar, poveștile de succes ale acestora dovedesc că fascinaţia publicului nu 

dispare odată cu explicaţia din spatele iluziei, ci este menţinută de magician prin 

carismă, mijloace artistice şi poveste.  



În țara noastră, magicienii români nu s-au desprins de lumea circului cu adevărat 

decât după Revoluţia din 1989, când au redescoperit această artă, readucând-o în 

atenţia publicului prin baruri şi cafenele sau pe scena teatrului. 

In teza de față este redata istoria istoria circului în România, pornind de la 

saltimbanci, funambuli, pehlivani, măscărici şi solitari la scamatori, iluzionişti, 

acrobaţi şi dresori. Acest gen de spectacol, de la formele sale timpurii până la cele 

sofisticate din zilele noastre, n-a dus lipsă niciodată de public amator de 

giumbuşlucuri.   

În Antichitatea romană, – la care se raportează şi dezvoltarea circului în spaţiul 

carpato-danubiano-pontic - circul roman era locul principal de evoluţie a 

întrecerilor cu care de luptă. Apogeul cruzimii îl atingeau însă etalările de bravură, 

forţă şi agilitate, întruchipate de luptele pe viaţă şi pe moarte dintre gladiatorii 

herculeeni, dar mai ales de sângeroasele sfârtecări, în confruntările cu fiarele 

sălbatice.  

Spre sfârşitul secolului al V-lea, concomitent cu zdruncinarea din temelii a 

Imperiului Roman, spectacolele de amfiteatru au început să dispară de 

pretutindeni, pentru totdeauna. Circul şi-a continuat evoluția pe tot parcursul 

Evului Mediu, atât în restul Europei, cât şi în Ţările Româneşti, în împrejurări care 

i-au frânat însă afirmarea. 

În lucrările cu caracter istoric ale epocii feudale, printre personajele spectacolelor 

de divertisment din Ţările Româneşti sunt menţionaţi pehlivanii, comedianţi 

solicitaţi ocazional, care executau felurite exerciţii acrobatice, demonstrându-şi 

măiestria şi forţa trupului în faţa lumii la diverse serbări, înveselindu-i cu jocurile 

lor pe meseni.  



Prezenţi pe lângă pehlivani în spectacolele de circ organizate cu prilejul 

petrecerilor domneşti şi boiereşti, mai erau măscăricii, a căror îndatorire esenţială 

era de a binedispune norodul pentru a crea vederii stăpânului o imagine agreabilă. 

Din secolul al XIX-lea, ansamblul mijloacelor de expresie şi procedeele din sfera 

circului tind spre alcătuirea unui stil particular, spre organizarea spectacolelor într-

o ambianţă specifică şi un cadru determinat de exprimare. Cu toate că trupele 

autohtone nu depăşiseră încă modestele puneri în scenă din prima jumătate a 

secolului, pe meleagurile noastre încep să cutreiere, susţinând spectacole în diverse 

oraşe, ansambluri de circ străine.  

Primele încercări de întemeiere a unui circ stabil în România, de către italianul 

Theodor Sidoli, au fost sortite cu un eșec.  1888. Cu toate acestea, în iarna anului 

1888, debutează, în clădirea construită pe Strada Poliţiei pe lângă Cheiul 

Dâmboviţei, seria marilor spectacole ale Circului Sidoli. Sub oblăduirea bătrânului 

Sidoli, iar apoi a fiului acestuia, Cezar Sidoli, circul românesc şi-a primenit 

imaginea, şi-a înălţat iscusinţa la nivel de şcoală, şi-a rafinat tehnica. 

Zorii secolului XX, sub ispita spectacolelor de music-hall şi varietăţi, precum şi a 

concurenţei reprezentată de apariţia cinematografului, plasează circul clasic într-un 

con de umbră,  îndepărtându-l de preferinţele publicului. În consecinţă, dorind 

recâştigarea gloriei de odinioară, circul şi-a artificializat arta, şi-a pierdut tradiţiile 

şi specificul, adaptându-se astfel noilor tendinţe. Spectacolele de circ montate după 

noua formulă, cu deosebire în Bucureşti, deveniseră o mixtură între consacratele 

demonstraţii ecvestre sau acrobatice şi proiecţii cinematografice, între numere de 

circ redutabile şi frivole componente de music-hall. 

Cu toate acestea, Primul Război Mondial a scos pentru un timp circul din luminile 

rampei, i-a rechiziţionat patrimoniul cabalin şi i-a îndurerat publicul. Prefacerile 



ulterioare, coincizând însă cu moartea lui Cezar Sidoli, în anul 1919, n-au izbutit 

readucerea circului la prestigiul de altădată. În anii următori, circul românesc a luat 

din nou calea pribegiei, executându-şi numerele sporadic şi neorganizat, pe oriunde 

se găsea un public amator şi dispus să-i răsplătească strădania. 

Ultima moment de mare importanţă în evoluţia circului dezvoltat pe teritoriul ţării 

noastre este reprezentat de înfiinţarea Circului de Stat, în anul 1954, situat pe Bd. 

Nicolae Bălcescu, pe locul actualului Teatru Naţional Bucureşti. 

Lucrarea de față prezintă marile familii de artiști circari și-au adus aportul istoriei 

circului in România, de la începuturi şi până în prezent: patronii de circ Sidoli, 

Krateyl, Franzini, Creţu, Oprescu, Bernea, Grigorescu sau Stroici, comicii Victor 

Mono Ciacanica, Anton Mile, Titi Creţu, Costelini, Boni Sache, Siminică, Sandi 

Creţu, Ţăndărică, fraţii Tudorică, Iosif Lupescu, dresorii Franzini, Iordănescu, 

Grigorescu, acrobații Oprescu sau Bernea și mulți alții.  

Așadar, în România, magia a început să evolueze spre ideea de spectacol abia la 

sfârştiul secolului al XIX-lea, ca urmare a contactelor cu  artişti străini. Doi 

magicieni români extraordinari, care și-au pus amprenta asupra artei magiei în țara 

noastră, sunt Sassu Benedict şi Retas, carora teza de față le dedică o amplă 

prezentare.  

 

A doua parte a lucrării tratează conceptul de magician actor și analizează 

situația magicienilor și iluzioniștilor din România, în condițiile în care aceasta artă 

de spectacol abia acum îşi fac loc în spaţiul cultural românesc. 

Astfel, este tratată o controversă îndelung dezbătută în lumea magicienilor: trebuie 

sa fie magicianul un bun actor sau nu? Cel mai important în magie este să faci 

spectatorul să te creadă, să-i arăţi cum imposibilul devine posibil chiar sub ochii 



lui, ori pentru asta trebuie „să joci”, pentru a crea o experienţă magică pentru 

public. Această opinie nu este însă împărtăşită unanim de magicieni, ea stârnind 

dispute, comentarii şi discuţii de-a lungul timpului, fiind o dezbatere de actualitate. 

Magicianul trebuie să fie veridic pe scenă, dar jucându-şi rolul, nu transmiţând 

trăirile omului magician, ci ale personajului magician. Tocmai de aceea, controlul 

al tensiunii şi relaxării este fundamental în realizarea trucurilor şi nu poate fi 

separat de tehnica actoricească, deci termenii de actor şi magician sunt în mod 

inevitabil conectaţi. 

Iluzionismul nu înseamnă doar trucuri realizate tehnic impecabil, ci este o artă, 

magicienii fiind artişti creatori, actori care construiesc un rol, transmit sentimente 

şi emoţii, spun o poveste. Publicul trebuie să fie încântat nu numai de tehnică şi 

performanţă, ci de aerul de mister, de fantastic şi imposibil pe care magicianul 

trebuie să-l transmită.  

În plus, lucrarea de față își propune să arate că magia înseamnă teatru şi ca este o 

formă de artă, nu doar o meserie. Arta dramatică a trecut de-a lungul timpului prin 

nenumărate schimbări, adaptări, stiluri şi viziuni, în funcţie de imperativele epocii, 

iar pentru o mai bună înţelegere a dramaturgiei şi a artei spectacolului este 

necesară cunoaşterea evoluţiei acestora în timp.  

Teatrul nu poate exista fără actori şi nici fără public. teatrul conţine lumea şi, prin 

urmare, el va continua să existe atât timp cât va exista lumea; formă a vieţii însăşi, 

toţi suntem actorii ei; căci, dacă s-ar desfiinţa sau ar fi părăsite teatrele, teatrul ar 

continua să existe în viaţă, de neînlăturat, după cum tot spectacolul ar continua să 

fie natura însăşi a lucrurilor.  



Teatrul nu se reduce doar la text - textul dramatic se converteşte în artă a 

spectacolului, iar spectacolul nu include doar joc sau interpretare ci poate însemna 

dans, clovnerie, circ, joc de păpuşi, step, pantomimă, măşti şi magie. 

Astfel, teatrul poate fi privit ca o permanentă mişcare, un fenomen complex, 

alcătuit din opera dramatică şi din spectacol, presupunând un permanent acord 

între principii neschimbate şi manifestări practice multiforme. Spectacolul este artă 

vizuală. Pentru a deveni artă particulară, spectacolul dramatic trebuie să îşi 

definească propria estetică, tehnica de creaţie, limbajul, receptarea. 

Arta magiei transpusă în artă de spectacol se apropie tocmai de această abordare a 

noţiunii de teatru, iar dacă ar fi să îi dăm un nume, o identitate unică am putea să o 

definim ca iluzionism teatral -  spectacole, reprezentaţii şi momente de iluzionism 

prezentate şi construite cu tehnici teatrale, cu mijloace actoriceşti, interpretate 

pentru un public viu, care de multe ori devine el însuşi parte din spectacol. 

Pentru a înțelege ce presupune această abordare, alta decât cea a formalismului 

tradiţional, lucrarea de față se oprește asupra unor momente reper ale redefinirii şi 

reinventării noţiunii de teatru, tocmai pentru a sublinia multitudinea de faţete a 

acesteia şi totodată punctele de pornire, inspiraţie şi construcţie pentru iluzionismul 

teatral. 

K. S. Stanislavski propune teatrul sentimentelor, urmat apoi de teatrul convenţiei 

conştiente al lui Meyerhold, iar Vahtangov recomandă realismul fantastic, reunind 

cele două direcţii, actorul fiind şi trăitor şi creator.  

Urmarea acestei reacţii antinaturaliste o reprezintă interesul pentru tipuri asiatice 

tradiţionale de spectacole: teatrul exotic şi spectacolul popular. Apar, şi în Europa, 

prime forme de manifestare ale teatrului japonez, trupe Kabuki sau teatrul NŌ. 



Dacă teatrul NŌ se bazează pe austeritate, fiind numit artă a tăcerii, Kabuki cultivă 

sincretismul, însumând muzică, dans, gest, cuvânt. 

În Italia, prin spectacolele lor, actorii locali încercau întâi de toate să-şi câştige 

existenţa, reuşind să câştige admiraţia şi aplauzele atât a nobililor, cât şi a 

oamenilor simpli din popor, care se adunau în număr foarte mare în jurul scenelor 

improvizate din târgurile şi de la curţile ţărilor europene.  

Commedia dell'Arte este manifestarea teatrului aşa cum îl percepem noi azi, un 

teatru care s-a născut all'improvviso (pe neaşteptate), fără un trecut, fără un statut şi 

fără o perspectivă şi totuşi extrem de viu, de spontan, de real. 

Artistul secolelor XVI-XVII îşi îndreaptă privirea spre lume şi o descrie aşa cum îi 

apare: realitatea în toate aspectele ei mai mult neplăcute decât plăcute. Bufonii de 

curte, actorii care recitau în săli speciale doar la cererea unor nobili, bufonii din 

pieţe care atrăgeau publicul în încercarea de a comercializa diferite produse, devin 

o prezenţă obişnuită şi răspândită în oraşele italieneşti ale secolelor XVI-XVII. 

Deși lipsesc însă imagini, descrieri sau poveşti despre spectacolele şi 

reprezentaţiile lor obişnuite, acestia au avut un impactul puternic în epocă, iar 

măştile şi personajele cărora le dădeau viaţă au rămas reprezentative în istoria 

teatrului: Canavaua-tip, Arlecchino, simbolul Commediei dell’Arte, Brighella, 

Pulcinella, Pantalone sau "il Magnifico", Il Dottore, Colombina si Il Capitano. 

Un alt aspect important tratat în lucrarea de față este iluzionismul teatral și profilul 

Magicianului Actor, care oferă oportunitatea de a explora posibilităţi noi şi 

provocatoare în definirea, dezvoltarea şi prezentarea magiei ca artă de spectacol. 

Arta actorului deschide un câmp vast de experimentare, de descoperire şi 

autocunoaştere, de cunoaştere şi interrelaţionare umană. Astfel, atât actorul cât şi 

magicianul trebuie să rezolve organic sarcinile scenice. 



Iluzionismul teatral susţine capacitatea unui Actor Magician de a întruchipa un 

personaj în cadrul unei sarcini extinse, precum şi de a conştientiza procesele 

scenice care ţin de concentrare, implicare, asumare, prezenţă şi expresivitate 

scenică dobândite prin practicarea jocurilor teatrale. Totodată, iluzionismul teatral 

se bazează pe un concept, dar şi pe un regizor.  

Principalele mijloacele comune de expresie, atât pentru actor, cât şi pentru actorul 

magician sunt vocea şi corpul. Magia depinde deseori de limbajul corporal, de 

aceea iluzionistul trebuie să înveţe cum să comunice cu tot corpul. Un bun control 

al corpului trebuie desigur completat de un psihic bogat, imaginativ şi creativ. Un 

corp sensibil şi un psihic bogat nuanţat sunt reciproc complementare şi creează 

acea armonie necesară pentru atingerea scopului profesional atât al actorului, cât şi 

al actorului magician. Din cele două ar trebui să rezulte o completă subordonare a 

corpului şi a psihicului. 

Michael Cehov spunea că sunt patru calităţi pe care artistul trebuie să le dezvolte şi 

să le pună în slujba creaţiei sale pentru a putea vorbi despre o operă de artă în 

adevăratul sens al cuvântului: Îndemânarea, Forma, Frumosul şi Unitatea, elemente 

vitale si pentru actorul magician.  

Magicianul actor trebuie să gândească şi să creeze unitate în spectacolul pe care îl 

prezintă. Trucurile trebuie să se înlănţuie armonios, trebuie să spună o poveste sau 

să transmita un mesaj, să fie gândite ca parte a unui întreg şi să conducă la un show 

închegat şi unitar. 

În cazul actorului magician, aptitudinea de a improviza este poate şi mai 

importantă, deoarece el nu joacă întotdeauna după un text prestabilit - interacțiunea 

direct cu publicul  este ca şi cum ai juca o piesă în care nu cunoşti replicile 

partenerului.  



Mai mult, actorul magician, datorită complexităţii artei iluzionismului, trebuie să 

aibă cunoştinţe din diferite domenii conexe: balet, regie, dans, pantomimă, 

psihologie, tehnici de manipulare etc. De altfel, trei dintre cele mai cunoscute 

tehnici folosite de magicieni pentru trucuri sunt deturnarea psihologică a atenţiei, 

iluziile cognitive şi forţarea mentală. 

Lucrarea de față prezintă și un ghid pentru cei care sunt pasionaţi de magie şi îşi 

doresc să se dedice acestei arte la nivel profesionist. Paşii pentru a ajunge acolo 

implică acumularea de cunoştinţe, acumularea de abilităţi şi competenţe, obţinerea 

de contracte şi dezvoltarea ca magician. 

 

A treia parte a tezei tratează dezvoltarea unui moment de iluzionism si 

procesualitatea spectacolului de magie – studiu de caz pe Teatrul de Magie. Astfel, 

lucrarea analizează două spectacole foarte diferite ca gen, dar care ilustrează 

perfect ideea de magie ca artă de spectacol, surprinzând totodată şi diversitatea de 

execuţii şi interpretări pe care le poate susţine: Hazard-recital de magie şi Magic 

Vegas,sefu’! 

Create pe două paliere foarte diferite, spectacolele la care face referire această 

parte a lucrării folosesc textul sau lipsa lui pentru a da sens conceptului şi 

ilustrează viziunea şi mesajul pe care autorul doreşte să-l transmită.  

„Hazard" are un concept inedit de spectacol, în care arta magiei şi cea lirică se 

întâlnesc pentru a da naştere unei poveşti despre rolul artei în cunoaşterea de sine, 

arta magiei funcţionând ca liant între arte.  

Singura artă care reuseşte să subjuge un El care şi-a pierdut răbdarea, puterea şi 

speranţa, să-l farmece şi să-l transforme este cea de-a opta arta – Arta Magiei – 

născută cu puteri însutite din înlanţuirea tuturor celorlalte. 



Spectacolul a avut premiera pe 17 decembrie 2010 şi a fost primul recital de magie 

prezentat pe scena Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian", realizat în 

coproducţie cu Teatrul de Magie şi acompaniat live de orchestra teatrului de 

opereta I. Dacian. Echipa care a participat la realizarea acestui eveniment a fost 

formată atât din actorii magicieni ai Teatrului de Magie, cât şi din balerine, actori 

şi solişti ai Teatrului de Operetă. 

Astfel, deşi nu se foloşte cuvântul rostit şi nu există text, ideea spectacolului şi 

intenţia autorului se transmite publicului printr-o multitudine de alte mijloace 

artistice.  Trucurile magice sunt incluse într-o poveste cu personaje, muzică, 

scenografie şi regie de teatru, iar artiştii-magicieni interpretează rolurile din piesă. 

Totul este creat ca o pledoarie pentru libertatea imaginaţiei artistice, redată prin 

mijloacele unui teatru în care iluzionismul şi artele spectacolului coexistă şi se 

potenţează reciproc.  

Poziţionat în cu totul alt registru, ”Magic Vegas, şefu’!” este o combinaţie de stand 

up, comedie şi iluzionism, ce a avut premiera în cadrul Festivalul Comediei 

Româneşti festCO, ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat în perioada 15 - 22 mai 

2010, la Teatrul de Comedie din Bucureşti.  

Dacă ”Hazard” este gândit într-o notă serioasă, care situează magia în rândul 

artelor, ridicând probleme filosofice, vorbind spectatorilor despre iniţiere, 

transformare, cunoaştere şi iluminare, ”Magic Vegas, sefu’!” prezintă magia și mai 

ales magicienii într-o notă comică, parodiind lipsa de profesionalism, succesul 

facil, parvenirea, ba chiar punând la îndoială substanţa din spatele unor magicieni 

internaţionali ale căror momente le vedem doar televizate. 

Nu în ultimul rând, lucrarea de față descrie înfiinţarea şi evoluţia asociaţiei Teatrul 

de Magie, cât și parcursul profesional al fondatorului său, Andrei Teașcă.  



După copilaria petrecută într-un mediu artistic și, apoi, studiile la UNATC, un rol 

definitor în dezvoltarea sa ulterioară ca artist l-a constituit impactul cu civilizaţia, 

tehnologia, şi cu industria showbiz-ului din Coreea de Sud, în cadrul unui contract 

de muncă pentru momente de teatru nonverbal (pantomimă – dans).  

Aceste momente au fost apoi îmbunătățite cu câteva trucuri de iluzionism și, mai 

apoi, după exercițiu, studiu și documentare intense, a ajuns în scurt timp să facă 

parte din cele două mari asociaţii internaţionale de magie, International 

Brotherhood of Magicians şi Society of American Magicians. 

La revenirea în țară, Andrei Teașcă a conceput primul spectacol 100% de 

iluzionism teatral  prezentat pe o scenă de teatru în Bucureşti: ”Magic Show”, care 

s-a jucat la Teatrul Nottara. 

A urmat apoi inființarea Teatrului de Magie, în octombrie 2008, iar din echipa 

iniţială făceau parte, alături de fondator, balerina Ştefania Bănică, Cristina 

Strecopîtov, Emil Drăgan, Vlad Grigorescu şi Paul Lungu.  

Dupa aceea, trupa Teatrului de Magie a continuat să susțină spectacole complexe, 

multe dintre ele pentru copii, care făceau o trecere prin toate stilurile acestei arte: 

mentalism, close-up, magie generală etc, spectacole de ţinută, cu magie, actorie, 

balet, muzică, cu costume şi scenografie de calitate.  

Ajutaţi şi de apariţiile din emisiunile televizate şi promovarea din presă, dar mai 

ales recomandaţi de spectatorii care veneau la spectacole, membrii Teatrului de 

Magie au reuşit să construiasca ceea ce se numeşte în termeni de publicitate “un 

brand” şi un public fidel.  

Andrei Teașcă a înfiinţat apoi Academia de Magie şi Federaţia Română de 

Iluzionism şi Magie (FRIM), dupa care a reuşit să introduca în COR standardul 

ocupaţional pentru meseria de magician şi să elibereze Certificate de Magician, 



formulă unică în Europa, totul din dorinţa de a reînvia această artă, de a-i reda 

strălucirea şi de a face din magician un profesionist, un artist care nu face 

scamatorii, ci care crează iluzii, spune poveşti şi fascinează mintea şi sufletele 

spectatorilor.  

Teza prezintă și etapele realizarii unui spectacol, începând de la un simplu vis, 

până la concretizare. Dorința puternică de a crea un spectacol reprezintă 

ingredientul de bază şi totodată elementul declanşator al acestui proces. 

Conceperea, realizarea şi punerea în scenă a unui spectacol de magie necesită, pe 

lângă talent şi calităţi artistice, și abilitaţi de scenarist, regizor, scenograf, sunetist, 

organizator şi promotor de evenimente şi chiar de maşinist. Trebuie găsită o 

echipă, un scenariu, un teatru; trebuie construite decoruri, croite costume, 

organizate repetiții și realizată regia.  

Scriptul, textul, scenariul reprezintă baza pe care se construieşte întreaga 

reprezentaţia teatrală. Textul poate fi ceva elaborat sau să lipsească cu desăvârşire. 

Firul roşu al spectacolului, conceptul, povestea şi ordinea desfăşurării momentelor 

dramatice trebuie să fie însă bine definite şi studiate, ele reprezentând matriţa de la 

care regizorul va pleca în construcţia şi dezvoltarea spectacolului.  

În prezentarea momentelor de magie, mulți nu dau o foarte mare importanţă 

textului, ci sunt concentraţi pe manipulaţie, prestidigitaţie, pe tehnică, tratând 

textul ca pe ceva secundar. În iluzionism însă, textul, prezentarea trucului face 

diferenţa dintre reuşită şi eşec. 

Dacă scenariul spectacolului este gata şi echipa formată, în ceea ce priveşte 

alegerea locaţiei trebuie avute în vedere anumite aspecte. În primul rând pot există 

din start anumite condiţionări. Spectacolul poate fi creat plecând de la oamenii pe 

care îi doreşti pe scenă sau chiar de la o locaţie anume.  



Pentru pregatirea zilei spectacolului, trebuie realizata o listă care să cuprindă tot 

ceea ce trebuie făcut înainte de ziua respectivă: aranjamente, costume, recuzită, 

muzică etc. Fiecare trebuie să ştie ce are de făcut şi care este termenul limită pentru 

a-şi finaliza sarcinile în săptămânile înainte de deschidere.  

Peter Brook propune o ecuaţie care exprimă problemele şi posibilităţile 

evenimentului teatral. El pune semnul egal între Teatru şi  Repetiţie, Reprezentare, 

Asistenţă. 

Pentru magie, termenul de repetiţie îşi dublează sensul. Pe lîngă repetiţia 

spectacolului, după scenariul ales şi cu echipa pe care ne-am format-o, mai 

înseamnă şi repetiţia trucurilor, exerciţiul şi studiul individual pentru a obţine 

dexteritatea necesară, uşurinţa în mişcări, siguranţa reuşitei momentului, care o 

dată stăpânit, trebuie să fie realizat pe scenă de personaj, intervenind şi sacina 

artistică, cerinţele regizorale şi încărcătura emoţională 

Ultima săptămână trebuie rezervată pentru a trece prin toate aspectele 

spectacolului: se va repeta tot spectacolul fără întrerupere. Acesta este momentul 

pentru a detecta și rezolva problemele tehnice. Trebuie ţinută o repetiţie generală,  

cu decor, lumini, costume cu cel puţin o zi înainte de premieră. 

Pentru ca spectacolul să existe cu adevărat, pentru a justifica munca artistului, este 

nevoie de audiență. Tocmai din acest motiv, trebuie avute in vedere cateva 

principii valoroase de promovare pentru teatru, adaptate pentru iluzionismul teatral 

și comercializarea artei iluziei: oamenii vor să cumpere bilet la un spectacol doar 

când sunt absolut siguri că se vor bucura de experiență, toată lumea vrea să vadă 

ceva unic, marketingul este divertisment, calitatea promovării este o reflectare a 

calității show-ul, și, nu în ultimul rând, daca vrei să fii promovat de mass-media, 

trebuie să le oferi o poveste. 



La finalul spectacolului, evaluarea succesului poate fi una foarte simplă: „Dacă o 

piesă, un spectacol lasă inima, mintea, corpul și sufletul neatins, neiluminat, acest 

lucru este de neiertat” (Craig Lucas, The New Theater Review). 

 

ÎNCHEIERE 

 

  Extrapolând testul lui Peter Brook, când viaţa noastră se va termina, ce 

rămâne? Tata îmi spunea: „Ai grijă ce laşi în urma ta”.  Am început să înţeleg ce 

voia să îmi transmită şi să trezească în mine doar după ce el nu a mai fost şi pe 

măsură ce m-am maturizat şi am început să ma dezvolt ca om şi ca artist. 

 

Cea mai de încredere modalitate de a prezice viitorul este de a-l construi şi acesta 

este unul dintre motivele pentru care există această lucrare. Ea reprezintă o 

cercetare ştiinţifică, dar, mai mult decât atât, este, în principal, rezultatul unui 

experiment, unui drum iniţiatic, unor întrebări şi unei arhitecturi artistice în 

construcţie, modificată şi îmbunătăţită în căutarea formei perfecte, a reprezentării 

ideale, a desăvârşirii.  

 

Căci Teatrul de Magie a început ca un experiment. Mi-am dorit să readuc magia în 

spaţiul cultural românesc şi nu oricum, ci să o aşez pe rândurile din faţă. Am dus-o 

pe scena de teatru, într-un mediu familiar spectatorului român şi i-am oferit altceva 

decât se aştepta sau era obişnuit să vadă. Mi-am însuşit valorile şi inspiraţia de la 

bătrânii magicieni şi am lucrat cu copii, cărora le-am deschis mintea şi sufletul 



către această artă, construind şi descoperind împreună cu ei  ce-şi doreşte publicul, 

ce putem oferi noi, care ne sunt limitele, ce trebuie să schimbăm şi care este 

punctul cel mai înalt în care putem ajunge. Am construit şi dezvoltat un brand de la 

zero – Teatrul de Magie, am deschis o şcoală pentru a trasa un viitor artei 

iluzionismului – Academia de Magie, am creat standarde ocupaţionale pentru a 

oficializa şi profesionaliza această meserie – Magician/ Maestru 

Magician/Prestidigitator  şi am creat spectacole de magie în care am experimentat 

şi dezvoltat conceptul propus în această lucrare – Iluzionismul teatral.  

 

Am simţit că era momentul potrivit şi de a pune pe hârtie, de a teoretiza şi de a 

dezbate într-o abordare ştiinţifică tot acest proces, această metamorfoză continuă în 

care magia, de la vrăjitorie şi ştiinţe oculte, la trucuri de circ prezentate la bâlciuri 

şi în iarmaroace se poate dezvolta, maturiza, redescoperi ca artă de spectacol, în 

care magicianul devine un artist complet, care interpretează roluri, se dezvoltă ca 

personalitate, construieşte şi creează spectacole şi poveşti, transpunându-şi 

publicul într-o lume magică, în care imposibilul devine posibil.  

 

Am dedicat prima parte a lucrării istoriei magiei, pentru a arata că iluzionismul nu 

este doar o formă facilă de divertisment, că îşi are radăcinile în cele mai vechi 

timpuri şi că a cunoscut perioade tumultoase şi schimbări importante de-a lungul 

vremii. Ca să te apropii de o artă nu este de ajuns să o înveţi şi să o practici, trebuie 

să-i cunoşti trecutul, maeştrii, să-i înţelegi simbolurile şi să-i împărtăşeşti valorile. 

Pentru a dezvolta şi a inova, pentru a-ţi găsi un stil propriu şi o identitate artistică, 

trebuie să înţelegi ce a fost înaintea ta.  



 

Am constatat cu regret că în ceea ce priveşte România, documentele şi referinţele 

bibliografice referitoare la circ, magie şi iluzionism sunt foarte puţine şi mă bucur 

că am avut onoarea să iau aceste informaţii direct de la sursă, de la magicieni 

renumiţi şi circari care au bucurat publicul cu talentul lor cu mulţi ani în urmă.  

 

M-am oprit apoi la magician, la magicianul actor pe care am încercat să îl creionez 

aşa cum îl înţeleg eu, cum am crezut că trebuie să fie pentru a fi desăvârşit ca artist. 

Am arătat că magia înseamnă teatru în cel mai larg sens şi am propus termenul de 

„iluzionism teatral” pentru arta magiei transpusă în artă de spectacol, adică 

spectacole, reprezentaţii şi momente de iluzionism prezentate şi construite cu 

tehnici teatrale, cu mijloace actoriceşti, interpretate pentru un public viu, care de 

multe ori devine el însuşi parte din spectacol. 

Dincolo de teorie şi de sfera conceptuală, mi s-a părut important să ating şi latura 

practică, pragmatică a meseriei de magician. Am arătat care sunt cerinţele şi 

condiţiile necesare acestei ocupaţii şi am schiţat un ghid, un manual cu sfaturi 

practice pentru cel interesat de magie şi iluzionism, pentru cel care are o pasiune 

pentru această artă şi îşi doreşte să o practice onest şi să i se dedice.  

 

În ultima parte a lucrării am sintetizat parcursul meu ca artist, munca mea şi a 

echipei Teatrului de Magie din toţi aceşti ani, exemplificând conceptul de 

iluzionism teatral prin spectacolele noastre cele mai reprezentative din acest punct 

de vedere: Hazard şi Magic Vegas, şefu’!. Totodată, am arătat ce presupune şi cum 



se construieşte un astfel de spectacol, încercând să acord atenţie fiecărui aspect şi 

să tramsmit cât mai multe din lucrurile descoperite de mine în aceşti zece ani, care 

au trecut incredibil de repede.  

 

Viaţa culturală şi condiţia artistului în România sunt destul de complicate, iar 

pentru a supravieţui, pentru a te impune, pentru a reuşi, este nevoie de foarte multă 

răbdare, perseverenţă, dedicare şi pasiune. Nu este de ajuns talentul şi un act 

artistic bun, trebuie să înveţi să te strecori printre hăţişuri administrative, 

birocratice, economice şi politice, care uneori pot fi extrem de încâlcite şi te pot 

distrage de la ţelul tau artistic. Sălile pline, articolele pozitive din ziare, 

evenimentele la care am participat şi emisiunile în care am apărut ne-au confirmat 

că publicul este receptiv, înţelege şi se bucură de astfel de spectacole, că are nevoie 

de alternative şi că apreciază şi răsplăteşte un artist dedicat artei sale.  

 

Toţi magicienii ar trebui să adopte şi să aspire către ideea de magician actor? Este 

iluzionismul teatral cea mai elaborată formă a artei iluzionismului? Când am 

început să scriu această lucrare aş fi susţinut cu tărie că răspunsul este da, la 

ambele întrebări. Cercetând însă subiectul, interacţionând cu magicieni, văzând 

evoluţia copiilor de la Academia de Magie şi a colegilor de trupă, mă gândesc că, 

de fapt, acest concept reprezintă o nişă, o modalitate nouă de exprimare artistică, 

care îmbină cele două arte, cea dramatică şi cea a magiei, rezultatul fiind unul 

spectaculos, interesant şi foarte apreciat de public.  

 



Ce urmează? Va rezista magia schimbărilor şi ritmului alert de dezvoltare în toate 

domeniile al secolului 21? Dacă se va adapta, se va reinventa şi va reuşi să 

integreze tehnologia, cu siguranţă, da. Publicul nu se va sătura niciodată de 

interacţiunea directă şi va fi avid întotdeauna de a vedea aievea lucruri aparent 

imposibile, de a trăi sentimente contradictorii de uimire şi încântare în faţa 

incredibilului.  

 



Teatrul de Magie începe să facă această trecere către tehnologie  cu noul spectacol 

pentru copii: ROBOMAG (premiera 2017). Ajungem la magia viitorului sau magia 

în viitor. Robomag este un spectacol pe 

care l-am  creat acum cu aceste 

influenţe, cu tehnologie, virtual, 

animaţie, 3D, joc de umbre, tot ceea ce 

presupune zona de tehnologie într-o 

combinaţie cu trucurile şi iluzionismul. 

Construim un personaj care vine din 

viitor să salveze lumea şi să-i înveţe pe 

oameni  cum să se detaşeze de război, 

nu cel cu arme, ci războiul interior cu 

subconștientul, pentru că toată energia 

negativă, tot ceea ce se declanșează rău 

în lume, tot ce face omul într-o aşa zisă 

evoluţie, are un preţ catastrofal şi 

anume distrugerea planetei, a naturii, a animalelor. Un science fiction real, cum 

binele trebuie să câştige în lupta cu răul interior... cum să ne stăpânim... un 

spectacol simplu, educativ pentru copii, o creaţie ce presupune un costum aparte, 

pentru că vorbim de spectacol vizual şi un mix între personajul teatral şi virtual. 

Robomag trece prin intermediul tehnologiei din viitor în prezent şi, de ce nu, în 

trecut, pentru a da această informaţie care există în viitor, dar nu există în prezent 

şi trebuie să fie salvatoare pentru ca omenirea să nu treacă printr-o distrugere. 

 

Tot pentru copii, la început de an şcolar a avut  premiera spectacolul Magicianul 

Trăsnit (stagiune 2017-2018)  un One Man Show sută la sută interactiv, ce prezintă 



un  personaj  aparent neîndemânatic şi 

încurcat, spre amuzamentul publicului. 

Însă cei care îl vor scoate din încurcătură, 

rând pe rând, sunt copiii din public , care 

se transformă în asistenţii lui, ajutându-l 

să-şi ducă trucurile până la capăt. Astfel, 

imbinam  diverse stiluri de magie – 

parlour magic, micromagie, mentalism 

pentru copii – cu elementele şi mijloace 

actoriceşti precum comicul de situaţie, 

mişcarea scenică şi teatrul nonverbal, 

pentru a crea un un rol şi a creiona un 

personaj: cel al magicianului trăsnit. 

Copiii sunt încântaţi când pot să se 

implice, iar spectacolul pare că se 

întâmplă atunci pentru prima oară 

împreună cu ei şi mai ales datorită 

ajutorului lor nepreţuit, totul într-o mare 

de zâmbete şi chicoteli.  

Nu neglijăm nici publicul matur, tinerii de până în 35-40 de ani. Am inaugurat 

pentru ei stand-up magic, într-o zonă teatrală comică, dar fără nimic meschin. 

Elegant și ca la teatru. Tot in 2017 am inaugurat la Casa Magicianului,Magic 

Friday  care este o petrecere de vineri seara cu show şi o formă plăcută de 

socializare. Ne adresăm unei anumite categorii de oameni, care nu se regăsesc în 

centrul istoric, dar care ştiu să se distreze, apreciază magia şi arta în general.  



 

Acum putem face toate acestea pentru că de la sfârşitul anului 2016 am deschis 

Casa Magicianului, unde este și sediul teatrului. Practic, am cumpărat o casă, 

pentru că înainte ne-am tot plimbat în diverse locaţii, problema spaţiului devenind 

din ce în ce mai spinoasă . În ea organizăm spectacolele, show-urile de stand-up 

magic şi petrecerile de Magic Friday, workshop-urile pentru copii, şi cursurile de 

magie. Uneori aducem și copii care își serbează ziua și vor să devină magicieni, în 

sensul că tot ceea ce se întâmplă la petrecerea respectivă e legat de magie. 

 

Aşa, putem să ţinem pasul cu schimbările şi să aflăm direct ce-şi doresc oamenii 

care ne trec pragul, care sunt aşteptările lor. E important sa-ţi cunoşti publicul, să 

ştii ce-l amuză, ce-l interesează, care-i sunt preocupările şi preferinţele, nu doar în 

materie de artă, ci raportate la viaţă per ansamblu. Actul artistic, dincolo de 

maiestrie, talent  şi exerciţiu, implică suflet, conexiune, energie. Şi este vorba de 

un schimb, de o interacţiune. Actorul, magicianul, artistul, nu există singur, pentru 

sine. El este legat cu mii de fire nevăzute de public, de oamenii care-l aplaudă sau 

fluieră. Prin ei, el se defineşte, se dezvoltă şi se împlineşte.  

 

Teatrul de Magie a început ca un experiment, iar acum este profesia mea de 

credinţă. Iluzionismul teatral este mai mult decât o pasiune, este viaţa mea, iar 

această lucrare reprezintă, dincolo de latura academică, crezul meu artistic.    Mi-

am propus ca, până în ziua când nu voi mai fi, să reuşesc să-mi las discipolii într-

un sediu adevărat, cu o instituţie a teatrului de magie puternică şi cu o şcoală 



legalizată. Este o bătălie grea, dar m-am hotărât să construiesc ceva şi am 

convingerea că nimic nu este imposibil, mai ales pentru un magician! 
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