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Argument 

 

Când am început să lucrez la teza de disertație în cadrul Masteratului de Scriere Dramatică 

la UNATC, știam că îmi doresc să scriu o dramaturgie pentru tineri și adolescenți, deoarece se 

simte o lipsă a textelor și spectacolelor pentru aceste categorii de vârstă. Deși există la nivel 

instituțional teatrul pentru copii și tineret, acesta se axează mai mult pe textele și spectacolele 

pentru preșcolari. Dar nu știam exact cum aș putea scrie o astfel de dramaturgie. Apoi am descoperit 

Teatrul devised/colaborativ și am ajuns la concluzia că cea mai bună dramaturgie pentru ei ar fi 

cea colaborativă, o dramaturgie care să li se adreseze inclusiv problematic. Lucrând cu aceștia, am 

început să înțeleg cum gândesc, ce idei, nevoi, frustrări, probleme au. Iar în acest mod dramaturgul 

devine un artist colaborativ. Această metodă de lucru, pe lângă faptul că aduce un plus dramaturgiei 

contemporane românești, umplând golul de texte pentru adolescenți, are și un scop educativ.  

Procesul de lucru colaborativ nu este unul de educație unidirecțională, ci este un proces de 

educație reciprocă, participativă. Tinerii învață să scrie într-un mod creativ (nu doar eseuri și 

compuneri pentru școală), își dezvoltă imaginația și creativitatea (care le poate fi utilă și în alte 

domenii în afară de cel artistic), își dezvoltă capacitatea de atenție și de comunicare, de cercetare, 

devin spontani, învață să argumenteze și să țină un discurs coerent. Iar artistul la rândul său 

descoperă tipologii, gândiri, mentalități și surse noi de inspirație din viața reală, din viața celor cu 

care lucrează. Astfel, prin creația colectivă dobândim un instrument educațional care se situează 

între util și estetic. Iar miza mea ca om de teatru nu este de a crea alți artiști, ci de a-i ajuta să se 

dezvolte ca indivizi și de a crea o dramaturgie care să le facă plăcere când o citesc sau când o văd 

pusă în scenă, pe care să o înțeleagă, să simtă că acel text este cu și despre ei. Totodată, prin această 

metodă, am putut afla direct de la ,,sursă” subiectele care îi interesează, problemele pe care le au, 

mai mult, mesajul poate fi transmis mai ușor de la adolescent la adolescent. Prin textul colaborativ, 

tinerii și adolescenții capătă o voce prin care se pot adresa generației lor și societății.  

Teatrul devised/colaborativ este încă puțin reprezentat în spațiul teatral românesc, iar în 

spațiul teatral internațional capătă o formă și o voce puternică, însă în literatura de specialitate este 

tratat punctual ori din perspectivă istorică. Termenul de devise are mai multe înțelesuri. Conform 

dicționarului Cambridge Advanced, termenul înseamnă ,,a inventa un plan, un sistem, obiect, etc., 

de obicei utilizând imaginația într-un mod inteligent”1 [tr.n.]. Alte două definiții sunt: ,,Teatrul 

                                                 
1 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 386  
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devised/colaborativ aduce împreună un grup de practicieni ai teatrului din toate zonele, cu o vastă 

experiență, pentru a găsi moduri pe care această coordonare le poate aduce.”2 [tr.n.] , ,,În privința 

nomenclaturii, companiile engleze și australiene tind să folosească termenul de devise pentru a 

descrie practica lor, pe când americanii îl folosesc ca sinonim al activității de tip colaborare 

creativă.”3 [tr.n.] 

Teatrul devised/colaborativ, după cum observă și teoreticianul Monica Prendergast, se află 

la granița dintre teatru și alte arte performative. Acest tip de teatru pune accentul mai ales pe 

procesul de creație, proces care este o explorare a unei teme sau a unor teme prin improvizație, 

documentare și repetiție. Așadar, acest tip de teatru nu pleacă de la textul dramatic scris, ci de la o 

temă care urmează să genereze materialul dramatic. Procesul de lucru, de explorare, documentare 

și improvizație diferă în funcție de grupul cu care se lucrează. Colaborarea și lucrul în echipă sunt 

esențiale în Teatrul devised/colaborativ, iar improvizația este principala sursă de generare a 

materialului dramatic. Pe de o parte, această metodă de lucru poate implica și un factor de risc, 

deoarece construcția spectacolului pleacă de la o incertitudine, o nesiguranță deoarece totul se 

construiește pe parcurs. Dar, pe de altă parte, tocmai această incertitudine, această instabilitate este 

un avantaj: neavând o formă fixă a produsului finit, grupul de artiști poate experimenta și descoperi 

forme noi la care poate nu s-ar fi gândit dacă porneau de la un text scris, având deja o viziune. 

Această incertitudine este un element cheie și asumat al creativității colective, cu ajutorul căreia se 

creează produse finite noi, originale și unice în Teatrul devised/colaborativ. 

Dar care este rolul unui dramaturg în acest tip de teatru? Fiind un proces de lucru colaborativ, 

dramaturgul deviser se transformă dintr-un scriitor într-un artist creativ, care colaborează cu 

întreaga echipă, iar textul final reprezintă viziunea colectivă, nu doar a celui care scrie. Așadar, 

rolul dramaturgului deviser este complet diferit de cel al dramaturgului tradițional. El trebuie să 

aibă o relație strânsă cu restul trupei pentru a înțelege scopul proiectului. Un dramaturg poate lucra 

în diferite moduri cu actorii: poate scrie o piesă inspirată de exercițiile de improvizație, de lucrul 

actorilor și de ideile lor, dar să nu fie replicile exacte ale actorilor, fie se poate folosi exact de ceea 

ce fac și spun actorii, să modifice și să reorganizeze materialul pe parcurs, în funcție de nevoile 

companiei, dramaturgul fiind ,,creierul” care pune pe foaie toate ideile laolaltă. Forced 

                                                 
2 Bicât, Tina & Baldwin, Chris (ed.), Devised and Collaborative Theatre, The Crowood Press, Marlborough, 2008, p. 
6 

3 Heddon, Deirdre & Milling, Jane, Devising Performance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006, p. 2  
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Entertainment (Marea Britanie), spre exemplu, lucrează pe principiul scrierii și al rescrierii, proces 

ce durează în jur de 10 zile. Iar Lumiere & Son (Marea Britanie) au o altă metodă de lucru, un soi 

de democrație, fiecare membru din companie are rolul de regizor, actor, dramaturg. 

Așadar, dramaturgul trebuie să fie conștient că este posibil, în procesul de colaborare, să devină 

o persoană care transcrie, interpretează și asamblează ideile unui grup. ,,Spre exemplu, Ann 

Jellicoe (dramaturg) are o metodă particulară de a crea piese pentru comunitate, folosindu-se de 

scriitor într-un mod diferit, spre deosebire de un simplu dramaturg. […] Rolul scriitorului în relație 

cu procesul de devising presupune să scrie și să rescrie textul de-a lungul construirii spectacolului 

și poate fi abordat din numeroase direcții.”4 [tr.n.] 

Personal, am folosit prima dată această metodă de lucru la Colegiul Național ,,Andrei Șaguna” 

din Brașov și am scris piesa colaborativă ,,T.V. A.I.E”. Am gândit întreaga activitate ca pe un 

workshop pe care l-am împărțit în patru module, iar apoi în ateliere. 

Prin această teză de doctorat mi-am propus să duc mai departe cercetarea începută la masterat, 

având ca obiectiv final ca metodele teoretizate și aplicate să poată fi folosite atât de profesioniști 

(actori, regizori, dramaturgi, scenografi, companii de teatru), cât și de coordonatorii trupelor de 

teatru, în principal, din licee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Oddey, Alison, Devising theatre- a practical and theoretical handbook, Editura Routledge, Londra, 1994, p.12  
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Capitolul I. Teatrul devised/colaborativ – Context 

 

În primul capitol am abordat aspectele teoretice generale privind tema tezei, aspecte teoretice 

generale legate de Teatrul devised/colaborativ, am identificat precursori și influențe care au creat 

posibilitatea evoluției acestuia și metodele de lucru ale unor companii care abordează acestă temă. 

Acesta este constituit din trei subcapitole: Definiție, particularități; Influențe și precursori 

(Commedia dell’arte, Antonin Artaud - Teatrul Cruzimii, Erwin Piscator - dramaturgia colectivă, 

The Living Theatre, Jerzy Grotowski - Teatrul Laborator, Eugenio Barba - Odin Teatret, Augusto 

Boal - Teatrul Oprimaților, Jacques Lecoq - L'École Internationale de Théâtre, Joan Littlewood - 

Theatre Workshop, Ariane Mnouchkine - Théâtre du Soleil); Companii de Teatru 

devised/colaborativ (Age Exchange, Blast Theory, Forced Entertainment, Goat Island, Gob Squad, 

Tramshed, IOU, Rimini Protokoll, Roadside, Suspect Culture, Teatr.Doc, Théâtre de Complicité, 

Théâtre Passe Muraille).  

În primul subcapitol, am definit această metodă de lucru și rolul fiecărui membru al echipei, 

deoarece regizorul deviser, dramaturgul deviser, actorul deviser, scenograful deviser au un rol și 

sarcini diferite față de cei din teatrul ,,tradițional” și este esențial de subliniat această distincție 

pentru înțelegerea procesului de lucru. De asemenea, am definit o serie de termeni și concepte 

teatrale esențiale procesului de lucru colaborativ, având ca scop crearea unui mic dicționar care să 

fie util și persoanelor din afara sferei teatrale. 

Termenul de devised este folosit atât pentru a defini un nou tip de teatru, dar și pentru a descrie 

metoda de lucru pe care unele companii de teatru o abordează. Artiștii lucrează în mod egal pentru 

a crea un produs scenic original. Se poate observa faptul că responsabilitatea textului dramatic și a 

produsului artistic final se află pe umerii colectivului. În locul unei  viziuni artistice unice pentru 

care echipa lucrează pentru a o exprima, artiștii creează un spectacol care să reprezinte viziunea 

tuturor membrilor participanți. La începutul acestui proces, de cele mai multe ori, artiștii nu știu 

care va fi forma finală a spectacolului deoarece pe întreg parcursul repetițiilor se caută materiale, 

se improvizează. Ei sunt în căutarea acestei forme care capătă contur spre finalul procesului. Aceste 

două faze, de generare și organizare a materialului, deși diferă, de cele mai multe ori sunt simultane 

și nu consecutive. 
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Regizorul deviser trebuie să fie atent la modul în care procesul de lucrul evoluează. Trebuie să 

aibă grijă ca spectacolul să aibă o estetică și să nu fie lipsit de coerență – pentru a putea fi înțeles 

mesajul de către public, să observe dacă spectacolul devine previzibil sau plictisitor și să prevină 

acest lucru. Într-un mod paradoxal, după cum subliniază și regizorul britanic Jackie Smart, este 

faptul că, deși, materialul generat aparține grupului, artiștii performeri trebuie să fie capabili să îi 

ofere regizorului posibilitatea de a le modifica: ,,Una dintre contradicțiile devising-ului este accea 

că, în timp ce este esențial să existe un simț al investirii și al posesiei ideilor în cadrul grupului, 

participanții trebuie totodată să fie dispuși să renunțe la ideile lor individuale, sau să le vadă 

modificate, adaptate sau alterate sau chiar oferite altcuiva în serviciul ideii generale, care, de obicei, 

este ideea care se conturează în capul regizorului.”5 [tr.n.] 

Actorul deviser spre deosebire de actorul din teatrul tradițional nu este doar un interpret al unui 

personaj deja construit de către dramaturg. El trebuie să fie obișnuit cu improvizația, trebuie să 

gândească și să acționeze rapid, dar mai ales, să fie pregătit să încerce lucruri noi. El trebuie să fie 

atent la spațiul în care se desfășoară acțiunea, dar și la colegii de pe scenă pentru a putea reacționa 

și pentru a putea construi mai departe firul narativ al acțiunii. De asemenea, în cadrul procesului 

colaborativ, fiecare actor își construiește propriul personaj apelând la diverse metode de 

documentare (spre exemplu: se poate documenta mergând pe stradă și ascultând ceea ce vorbesc 

oamenii). 

Scenograful deviser se lovește de numeroase provocări deoarece în Teatrul devised/colaborativ 

totul este într-o continuă schimbare. Scenografia este construită bucată cu bucată în timpul 

repetițiilor, în funcție de nevoile echipei, conceptul scenografic schimbându-se destul de des. De 

asemenea, în prima etapă scenograful deviser trebuie să construiască un spațiu-sprijin, nefinalizat 

pentru a putea fi modificat în timp cu repetițiile și evoluția acestora. Iar conceptul scenografic 

capătă o formă concretă și clară aproape de finalul procesului de lucru. 

Dramaturgul deviser participă activ la repetiții alături de ceilalți artiști. El se asigură că echipa 

va construi un spectacol ce are un subiect interesant, surprinzător și bine documentat. Este posibil 

ca regizorul și dramaturgul să fie una și aceeași persoană. Dramaturgul trebuie să fie atent la toate 

improvizațiile (deoarece este posibil ca mai târziu să vină cu propuneri de noi improvizații care pot 

dezvolta acea acțiune). Poate veni cu propria sa serie de exerciții pe care să le propună. Trebuie să 

                                                 
5 Trencsényi, Katalin; Cochrane, Bernadette (eds.), New Dramaturgy. International Perspectives on Theory and 
Practice, Editura Bloomsbury Methuen Drama, 2014, p. 106 
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aibă răbdare deoarece, de cele mai multe ori, munca sa presupune scrierea și rescrierea textului de 

nenumărate ori. De asemenea, dramaturgul poate scrie propriul text pornind de la improvizațiile 

din cadrul repetițiilor sau poate aborda metoda de lucru verbatim (scrierea replicilor exact așa cum 

le-au folosit actorii în cadrul improvizațiilor). 

Muzicianul/compozitorul deviser poate participa la repetiții creând compoziții care să îi ajute 

pe artiști în procesul de lucru, poate crea muzică pentru spectacolul final sau poate deveni el însuși 

un personaj al spectacolului. 

Improvizația este elementul cheie de lucru al multor companii de Teatru devised/colaborativ. 

De-a lungul timpului au existat numeroși teoreticieni care au dezvoltat principii și metode de 

improvizație. Viola Spolin a lucrat în teatrul comunitar și, încercând să îi stimuleze pe copiii cu 

care colabora, a inventat o serie de exerciții fundamentale de improvizație care sunt utilizate și 

astăzi.Când improvizația este folosită ca punct de pornire pentru construirea unui text, sunt 

importante următoarele puncte: gruparea, nivelurile, mișcările, intrările și ieșirile6. De asemenea, 

pentru a descoperi noi reacții pe care le poate avea personajul în diferite situații, actorul 

experimentează același exercițiu din mai multe perspective. 

Pentru a putea construi printr-un proces devised/colaborativ o piesă, este necesar ca întreaga 

echipă să folosească un limbaj comun. Acest limbaj comun înseamnă o definire clară a anumitor 

concepte teatrale cu care tot grupul să fie de acord. Este importantă o definire a acestora pentru o 

bună desfășurare a repetițiilor. În cadrul tezei am definit următorii termeni și concepte teatrale pe 

care le-am utilizat apoi și în etapa practică: premisa, conflicul și acțiunea, punctul de atac, punctul 

de cotitură, criza, climaxul, hotărârea, personajul tridimensional. Ca sursă pentru inspirație 

teoretică cu utilizare practică am folosit cartea profesorului american Egri Lajos, The Art of 

Dramatic Writing7. 

La finalul acestui subcapitol se regăsesc informații despre structura clasică dramatică și 

împărțirea pe acte. Am ales să introduc aceste informații deoarece este important ca artiștii să 

cunoască elementele unei construcții clasice pentru a o adapta mai apoi nevoilor și viziunii lor. De 

asemenea, am schițat un tabel cu asemănări și deosebiri între monolog, solilocviu, aparté și dialog 

deoarece acestea pot fi folosite în moduri creative prin care personajul își relevă emoțiile, gândurile, 

trăirile sau trăsăturile. 

                                                 
6 Hodgson, John; Richards, Ernest, Improvisation, Editura Eyre Methuen, Londra, 1966 

7 Lajos, Egri, The Art of Dramatic Writing, Editura Simon & Schuster, New York, 1960 
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În al doilea subcapitol, am prezentat influențele și precursorii acestui tip de teatru și am 

subliniat metodele de lucru preluate și adaptate ce au dat naștere acestui nou tip de teatru.  

Commedia dell’Arte a influențat Teatrul devised/colaborativ prin modul de construcție al 

spectacolelor și prin modul unic de construcție al personajelor. Improvizația este și în ziua de astăzi 

elementul cheie de lucru al multor companii de Teatru devised/colaborativ. 

Din ideile lui Antonin Artaud regăsim următoarele în cadrul Teatrului devised/colaborativ: 

spectacole jucate în spații neconvenționale, grupul de artiști devine Creatorul unic, în conceperea 

mizanscenei elementele importante sunt jocul cu dimensiunile obiectelor, jocul de lumini și muzica 

ce devine personaj. 

Erwin Piscator a creat conceptul colectivului de dramaturgie. Astfel, atât autorul, regizorul, 

actorii cât și secretarii literari colaborau împreună pentru a concepe un text. Chiar și când apelau 

la texte scrise, ele erau analizate și restructurate în colectiv. Așadar, experiența spectaculară a lui 

Piscator și crearea colectivului de dramaturgie anticipează echipa de artiști deviseri. 

The Living Theatre prin experiențele de lucru ale echipei de artiști (abordarea temei creației 

colective, a relației dintre public și actori, a relației dintre membrii trupei) a inspirat numeroase 

companii de Teatru devised/colaborativ. 

Eugenio Barba consideră că un text trebuie să fie o sursă de inspirație și că regizorul nu 

trebuie să îl urmeze literă cu literă. În cartea sa, Casa în Flăcări. Despre regie și 

dramaturgie8,afirmă că în procesul său de lucru, caută mai multe straturi de înțelegere. Barba 

analizează trei tipuri de dramaturgie care nu înseamnă doar povestea sau textul ci și ceea ce vor 

artiștii să facă vizibil spectatorului. Dramaturgia organică reprezintă compoziția ritmului și a 

dinamismului cu efect senzorial asupra spectatorului. Dramaturgia narativă este cea care întrețese 

personaje și fapte, oferindu-i spectatorului informații despre înțelesul a ceea ce privește. 

Dramaturgia evocatoare reprezintă momentul când artiștii provoacă în spectator amintirea unor 

evenimente trăite. Prin antrenamentul actorilor, prin lucrul cu textul, prin procesul de construcție 

al spectacolului, Eugenio Barba a oferit un model pentru procesul de creație al companiilor de 

Teatru devised/colaborativ. 

Exercițiile dezvoltate și propuse de Augusto Boal în Teatrul Oprimaților pot fi folosite și 

în Teatrul devised/colaborativ. După cum afirmă și el, ceea ce a propus reprezintă o revoluție a 

                                                 
8 Barba, Eugenio, Casa în flăcări. Despre regie și dramaturgie, Editura Nemira, București, 2012 
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repetițiilor: ,,Poate că teatrul nu este în sine revoluționar; dar fără nicio îndoială, este o revoluție a 

repetiției.”9 

L'École Internationale de Théâtre a fost și încă este o școală care ajută la dezvoltarea 

artiștilor. O mulțime dintre artiștii companiilor de Teatru devised/colaborativ au studiat aici, iar 

exercițiile și cărțile lui Jacques Lecoq reprezintă un bun punct de pornire pentru procesul de lucru 

colaborativ. 

Pentru Joan Littlewood, combinarea ,,ingredientelor” era crucială pentru a monta un 

spectacol și pentru a delecta publicul. Producțiile companiei se adresau oamenilor obișnuiți. 

Membrii acesteia se documentau despre comunitatea din care făceau parte, citind articole din ziare, 

construind momente scenice pornind de la acestea. Culegeau informații despre oamenii pe care îi 

reprezentau pe scenă, cum vorbesc, cum acționează. Se foloseau de improvizație ce le permitea 

actorilor să fie intuitivi, spontani, originali. Ea avea multiple funcții: de a crea condițiile necesare 

pentru a lucra, de relaxare, de concentrare, de explorare a corporalității și a personajului, de a 

genera un text. Astfel, prin procesul de lucru colaborativ, prin crearea unui text dramatic pornind 

de la improvizație, Theatre Workshop a deschis drumul pentru companiile de Teatru 

devised/colaborativ. 

Théâtre du Soleil folosește improvizația ca metodă de lucru asemenea companiilor de 

Teatru devised/colaborativ. Improvizația reprezintă un proces de confruntare de idei, de 

descoperiri. Este asemenea unui puzzle care trebuie rezolvat. Pentru a studia rezultatele artistice 

obținute prin improvizație sunt folosite înregistrări audio și filmate 

În ultimul subcapitol, am prezentat diverse metode de lucru a unor companii de Teatru 

devised/colaborativ cunoscute la nivel internațional pentru a avea exemple diferite ale procesului 

de lucru care pot ajuta ca punct de pornire în construcția propriei metode de lucru de tip devised. 

Am ales doar treisprezece companii, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute, pentru a putea 

observa diferențele dintre procesele de lucru colaborativ și diversele estetici ale spectacolelor 

construite în acest mod. 

 

 

 

                                                 
9 Boal, Augusto, Theatre of The Oppressed, Editura Pluto, Londra, 2008, p. 135 
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Capitolul II. Experiențe de Teatru devised/colaborativ în România 

 

În Capitolul II intitulat Experiențe de Teatru devised/colaborativ în România, am trecut în 

revistă o serie de spectacole ale unor artiști din România care au lucrat folosind această metodă în 

crearea unor spectacole. Acest capitol este împărțit în trei subcapitole:  Gianina Cărbunariu – 

Regizorul-Dramaturg; Bogdan Georgescu - Teatrul Comunitar; Centrul de Teatru 

Educațional Replika. 

Metode de lucru colaborativ asemănătoare celor din Teatrul devised/colaborativ pot fi 

observate în sectorul independent. ,,Privat, alternativ, experimental, underground, chiar teatru nou 

– toți acești termeni sunt folosiți pentru a numi un tip de practică dinafara teatrelor publice 

mainstream de repertoriu care constituie nucleul sistemelor artelor spectacolului, nu numai în 

România, ci în Europa de Est în general.”10 Chiar dacă este destul de greu de definit teatrul 

independent românesc, putem observa o serie de trăsături comune: 

● abordează texte contemporane sau originale 

● implică artiști tineri 

● explorează teritorii noi 

● producție minimală (fie din punct de vedere scenografic sau al echipamentelor tehnice folosite) 

Conceptul care a stat la baza procesului de lucru a Gianinei Cărbunariu este regizorul-

dramaturg: ,,Regizorul-dramaturg este un autor de spectacol. Procesul său de lucru nu reprezintă 

o însumare a celor două funcții, cea de regizor și cea de dramaturg, ci un fel particular de a crea un 

spectacol, în care demersul este diferit de acela în care un regizor preia un text deja scris și îi 

propune o interpretare scenică.”11 Ca în cazul Teatrului devised/colaborativ, procesul de lucru este 

marcat de colaborare. Artiștii care se unesc, creează un spectacol ce reprezintă viziunea întregii 

echipe. Iar observarea și documentarea sunt două elemente importante în procesul de creație. 

Aceasta a ales să folosească metoda de lucru devised/colaborativ nu numai pentru a crea un 

spectacol de teatru, dar și pentru a provoca dialoguri civice, pentru a-l face pe spectator să reflecteze 

asupra unor situații sau evenimente. 

Bogdan Georgescu definește termenul de artă activă ca fiind ,,forma de artă generată de 

                                                 
10 Popovici, Iulia, Elefantul din cameră. Ghid despre teatrul independent din România , Editura Idea, 
2016:https://www.academia.edu/34358283/_Independen%C8%9Ba_teatral%C4%83_o_introducere 
11 Cărbunariu, Gianina, Teză de doctorat. Regizorul-dramaturg, Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, București, 2011, p.3 
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întâlnirea dintre membrii unei comunități și artiști care propun comunității respective posibilitatea 

de reprezentare prin acțiuni comunitare și produse artistice.”12 Procesul de lucru pe care îl 

abordează în creația sa este cel al Teatrului Comunitar (pornește de la povestea sau poveștile unei 

comunități). În acest proces de lucru sunt implicați artiști și membrii ai comunității, ,,[…] cu scopul 

construcției comunitare și transformarea vieții de zi cu zi prin stimularea creative a  celor implicați, 

prin reprezentarea în produse artistice a faptelor de viață immediate sau din memoria comună și 

prin generarea unui proces creativ colectiv permanent.”13 Prin utilizarea metodei de lucru 

devised/colaborativ, Bogdan Georgescu alături de alți artiști nu au reușit doar să creeze opere 

teatrale originale, dar au reușit să ajute comunități, oameni, să își exprime gândurile ideile și să 

tragă un semnal de alarmă asupra unor probleme sociale care se petrec în România.  

,,Centrul de Teatru Educațional Replika reprezintă un spațiu cultural interdisciplinar, 

dedicat explorării și prezentării publice a creațiilor artistice performative, concepute de artiști 

activiști într-o strânsă legătură cu comunitatea.”14 În cadrul acestui spațiu regăsim proiecte teatrale, 

proiecții de filme, ateliere, dezbateri, conferințe. Autointitulându-se Teatru Educațional reprezintă 

de fapt procesul de lucru în echipă, creativitatea de grup, educarea participativă prin 

intermediul teatrului, dar și procesul de experimentare a noi metode de creație elaborate pornind 

de la situații sociale din societatea contemporană și pentru un public contemporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Georgescu, Bogdan, Teză de doctorat. Teatrul comunitar și arta activă, Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, București, 2013, p.9  
13 Ibid., p. 20 
14 Michailov, Mihaela; Apostol, Radu (coord.), Centru de Teatru Educațional, București, 2015, p.5 
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Capitolul III. Teatrul devised/colaborativ în Teatrul în Educație (TIE - Theatre 

In Education) 

 

Capitolul III, intitulat Teatrul devised/colaborativ în Teatrul în Educație (TIE - Theatre In 

Education), prezintă un alt tip de teatru, Theatre In Education, care folosește metoda colaborativă 

de lucru, însă cu un scop educațional. Capitolul este împărțit în subcapitolele Originile și 

dezvoltarea TIE și Paulo Freire - pedagogia critică. 

Teatrul în Educație este o formă de teatru care a demonstrat importanța teatrului în educația și 

dezvoltarea tinerilor și copiilor. Este important de menționat că prin această metodă tinerii învață 

experimentând, iar acest tip de învățare este o învățare pe lungă durată, ce dezvoltă o gândire logică 

și analitică a viitorului adult.  

În primul subcapitol am schițat un scurt istoric despre începuturile Teatrului în Educație, după 

care am descris o serie de metode de lucru abordate de acest tip de teatru:  

 Jocul de rol (role-playing) – implicarea participanților activ în crearea unor povești  

 Jocul teatral 

 Playbuilding – o metodă de lucru colaborativă prin intermediul cărora elevii construiesc 

un produs cultural de la zero 

Prin intermediul Teatrului în Educație, participanții își dezvoltă experimentând aceste abilități. 

Contextul teatral le oferă un spațiu sigur pentru a se putea exprima și îi provoacă la acțiune.  

Totodată, prin această metodă de lucru, tinerii învață să se documenteze, să citească și să înțeleagă 

mai ușor un text, devin mai toleranți și înțeleg emoțiile celor din jur, își dezvoltă abilități  și 

capacități utile în viața de zi cu zi. 

La finalul acestui subcapitol, am prezentat rezultatele proiectului Drama Improves Lisbon Key 

Competences in Education (DICE). Studiul a măsurat efectele Teatrului în Educație în diferite 

culturi pe o anumită perioadă de timp. Au participat 4.475 de elevi din 12 țări diferite. Informațiile 

adunate au fost de la elevi, de la profesorii lor, de la coordonatorii activităților de teatru, de la 

observatori independenți, de la evaluatori externi și specialiști ai Teatrului în Educație. 

Pedagogia critică este o abordare didactică inspirată de teoria critică și de alte filosofii radicale 

care încearcă să ajute tinerii să răspundă întrebărilor și provocărilor referitoare la ,,dominația” în 

educație și să submineze credințele și practicile care se presupun a fi dominante. Paulo Freire, în 
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cartea sa, Pedagogy of the Oppressed, își expune concluziile propriilor experiențe ca profesor în 

perioada de exil. Prin lucrul cu studenții și încercarea de a le dezvolta gândirea critică, el a observat 

că există o frică a riscului asociat cu libertatea. Este important de analizat acest proces de gândire 

și lucru deoarece și în Teatrul devised/colaborativ, participanților li se oferă o libertate de gândire 

și creativitate care deseori poate fi înfricoșătoare. 

În al doilea subcapitol, pornind de la cartea lui Paulo Freire, am identificat elemente pe care le 

regăsim și în procesul devised/colaborativ și care sunt importante în dezvoltarea individului. Am 

făcut o paralelă între modelul de educație bancar (modelul clasic de predare) și pedagogia punerii 

problemei și am subliniat importanța comunicării participative în procesul educațional. Important 

de subliniat este faptul că în pedagogia critică în centrul procesului de învățare se află 

elevul/studentul. Iar metoda Teatrului devised/colaborativ susține această pedagogie deoarece 

vizează democrația artistică, dialogul participativ dar și încurajează o atitudine proactivă. 
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Capitolul IV. Metode de lucru devised/colaborative 

 

În Capitolul IV, intitulat Metode de lucru devised/colaborative, am descris propriile metode 

dezvoltate și aplicate în diferite cadre cu diferiți adolescenți și tineri. În prima parte a capitolului 

se regăsesc o caracterizare a vârstei adolescenței și atelierele desfășurate la Colegiul Național 

,,Andrei Șaguna” din Brașov, alături de o analiză a textelor realizate de elevi. Iar în a doua parte, 

se regăsesc o caracterizare a vârstei tânărului adult și  proiectul de Teatru devised/colaborativ pe 

care l-am susținut alături de studenții din cadrul Facultății de Teatru și analiza pieselor colaborative 

care au rezultat în urma procesului de lucru devised/colaborativ. 

În cadrul activităților mele la Colegiul Național ,,Andrei Șaguna” am lucrat cu 18 elevi cu 

vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Rolul meu în cadrul acestora a fost acela de facilitator. Am 

coordonat activitățile, i-am ghidat și ajutat pe elevi pe parcursul procesului devised/colaborativ. 

Planul pe baza căruia mi-am construit atelierele este următorul: 

Modulul 1 – Prezentarea unor termeni cheie ai textului teatral (conflict, premisă, acțiune, 

personaj, loc, timp). Exerciții practice (atât de actorie, cât și de scriere) pentru a înțelege termenii, 

dar și pentru cunoaștere. 

Modulul 2 – Construcția personajului pornind de la fiecare elev; dezvoltarea acestuia prin 

diferite tehnici de scriere și jocuri. Lucrul pentru personaj va fi atât individual cât și colectiv. 

Modulul 3 – Crearea unei linii a poveștii pornind de la personajele conturate. Exerciții de 

improvizație pe această linie. Exerciții ce vor fi filmate pentru a ajuta la scriere textelor finale.  

Modulul 4 – Corectarea și modificarea textelor transcrise pe baza materialelor vizuale (în 

echipă). Prezentarea momentelor în fața părinților, a prietenilor și a profesorilor.  

Însă, din cauza declanșării pandemiei de coronavirus (COVID-19)15
 în perioada în care lucram 

la construcția textului, am fost nevoită să mut activitatea atelierelor în mediul online. Așadar, am 

adaptat și modificat întreg procesul de lucru devised/colaborativ astfel încât să putem finaliza 

textele dramatice. Totodată, am luat decizia de a continua repetițiile și de a prezenta spectacolul în 

momentul în care se vor ridica restricțiile de distanțare fizică. 

                                                 
15 COVID-19 este o boală cauzată de un nou tip de coronavirus (SARS-COV-2). Acest virus a fost identificat prima 
oară în decembrie 2019 în orașul Wuhan, China. Până în luna martie 2020 au fost raportate numeroase cazuri în toată 

lumea, iar în 11 martie Organizația Mondială a Sănătății (The World Health Organization) a declarat COVID-19 ca 
fiind pandemie. Sursa: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus 
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La finalul atelierelor, elevii au scris patru texte în regim colaborativ: Semnal de alarmă; Alex, 

taci!; La cote maxime; Probleme în Paradis. 

Am realizat analiza pieselor astfel: mesajul, rezumatul, relația dintre personaje, punctul de atac, 

punctul de cotitură, conflictul, criza, climaxul, rezolvarea, tranziții, dialogul și o descriere a 

schemelor pe baza cărora elevii au construit textul dramatic. 

În cadrul proiectului de Teatru devised/colaborativ susținut la Universitatea Națională de Artă 

Teatrală și Cinematografică ,,I.L. Caragiale” am lucrat cu opt studenți: două studente de la secția 

de Regie - Licență, patru studenți de la secția Păpuși și Marionete - Licență, o studentă de la secția 

Actorie -Licență și o studentă de la secția Scriere Dramatică - Master. Structura proiectului am 

gândit-o ca pe o structură a unui curs opțional interdisciplinar din dorința de a crea o punte de 

legătură între diferite secții ale universității, mai ales că după terminarea studiilor vor fi nevoiți să 

lucreze în echipă. Așadar, proiectul este compus din două părți: o parte teoretică, dar susținută de 

exerciții practice, iar cealaltă parte este una practică, în care studenții, sub îndrumarea mea, își vor 

construi propriile momente și texte scurte pornind de la cele discutate anterior. Pentru partea 

teoretică am pregătit un suport de curs online (prezentări slide ce pot fi accesate prin Google Drive) 

– acest curs are toate elementele teoretice pe care le vom discuta, dar și bibliografia pe care o pot 

accesa online (le-am creat o mică bibliotecă virtuală). 

La finalul proiectului, am scris alături de studenți două texte colaborative: Fără limite și De ce 

iubire? 

Am realizat analiza acestor texte pe scene, pornind de la elementele: mesajul, rezumatul, modul 

de scriere abordat, situațiile, de ce sunt personajele pe scenă, ce fac personajele pe scenă, punctul 

de atac, punctul de cotitură, problemele aduse în discuție de personaje, modul de a acționa și de a 

reacționa al personajelor, limbajul personajelor. 
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Capitolul V. Studii de caz - experiență personală 

 

Capitolul V, intitulat Studii de caz - experiență personală, reprezintă o analiză a două studii 

de caz pe care le-am făcut în urma celor două ateliere de scriere susținute în mediul online. 

Ambele studii de caz au avut ca respondenți adolescenți, generația Z. Aceasta fiind una dintre 

primele generații care a declarat că preferă să învețe prin intermediul platformelor online: 60% 

preferă să învețe de pe platforma online YouTube16. De asemenea, conform unui studiu realizat de 

Ipsos, 80% dintre adolescenți au afirmat că prin intermediul platformelor online au devenit mai 

bine informați și 70% au afirmat că au dobândit sau și-au dezvoltat abilități și calități prin 

vizionarea unor filme de pe platforma YouTube17. Această generație a crescut obișnuită cu 

internetul, smartphone-uri, laptopuri și rețele de socializare. Astfel, utilizarea tehnologiei 

reprezintă o extensie a corpului lor social și este o unealtă normală de care se folosesc zilnic.  

La finalul atelierelor descrise în subcapitolul IV.1.2. Structura atelierelor, elevii au completat 

un chestionar online cu 18 itemi folosind aplicația Google Forms18. Au fost înregistrați 18 

respondenți. Acesta fiind primul studio pe care l-am realizat și a avut ca scop analiza influenței 

mediului online asupra procesului de lucru devised/colaborativ și sondarea obiectivelor 

educaționale atinse. În urma acestuia, concluziile la care am ajuns sunt: mediul online  nu a 

influențat în mod negativ activitatea colaborativă a atelierelor; marea majoritate a elevilor au 

considerat că au putut colabora într-un mod productiv cu trainer-ul și cu ceilalți colegi; și-au 

dezvoltat abilitățile de lucru în echipă, abilitatea de comunicare, și-au dezvoltat imaginația și 

creativitatea și au învățat termeni și concepte teatrale. Mai mult, o mare parte dintre aceștia 

consideră că informațiile noi învățate le vor fi de folos la școală sau în viața de zi cu zi.  

În cel de-al doilea studiu de caz, respondenții au fost adolescenții care au participat la atelierele 

de dramatizare DramaZOOM. Acestea au fost parte din programul Teatrul – vector în educație al 

Teatrului ,,George Ciprian” din Buzău și au fost adresate elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 

ani. La finalul atelierelor, elevii au completat un chestionar online cu 14 itemi folosind aplicația 

Google Forms. Au fost înregistrați 18 respondenți. Studiul a avut ca scop sondarea obiectivelor 

educaționale atinse. În urma acestuia, am observat că deși atelierele s-au desfășurat în mediul 

                                                 
16 Sursă: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/news/newsannoucements/ 
2018/The-Next-Generation-of-Learners_final.pdf 
17 Sursă: https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/gen-z-and-youtube 
18 O aplicație a companiei Google destinată realizării chestionarelor. 
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online, elevii au putut relaționa și comunica. De asemenea, elevii consideră că și -au dezvoltat 

capacitatea de înțelegere și de analiză a unui text, spiritul de observație, imaginația și creativitatea, 

simțul autocritic, lucrul în echipă. Prin intermediul atelierelor de dramatizare, aceștia au învățat 

informații noi pe care le vor putea folosi ulterior și la școală sau în cadrul activităților 

extrașcolare,dar au început să privească cu alți ochi și să înțeleagă mai bine un text epic și un text 

dramatic. 
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Concluzii 

 

 Teatrul devised/colaborativ, după cum subliniază și Emma Govan este ,,una din strategiile 

culturale care contribuie la procesul de creație încurajându-i pe participanți să reflecteze asupra 

experiențelor și să găsească conexiuni; presupune un proces de lucru ce are ca scop construirea 

unei noi identități sociale și revitalizarea comunităților.”19 [tr.n.] 

 Pe parcursul celor trei ani de cercetare am avut parte de multe reușite, dar și de multe 

piedici. În primul rând, ne-am confruntat cu problema găsirii unui spațiu pentru a repeta. Apoi, cu 

crearea unui program astfel încât toată lumea să poată participa la ateliere sau repetiții. Dar aceste 

piedici nu ne-au oprit din a continua procesul de lucru. Una dintre soluțiile pe care le-am găsit a 

fost să repetăm în spații neconvenționale. Spre exemplu, în cazul atelierelor de la Colegiul Național 

,,Andrei Șaguna” din Brașov, nu am avut întotdeauna acces la o sală de clasă, iar elevilor le-a venit 

ideea să repetăm pe coridor. De la nevoia de a găsi un spațiu în care să ne desfășurăm activitățile 

au apărut idei noi de utilizare a altor spații pe care să le includem în prezentarea spectacolelor. 

Acest fapt a demonstrat că dacă grupul de artiști își dorește cu adevărat să creeze va găsi variante, 

iar scena teatrului tradițional nu este singura opțiune viabilă.  

 În al doilea rând, toate aceste experiențe prin care am trecut alături de alți artiști și 

adolescenți m-au făcut să mă întreb dacă actorul, regizorul, scenograful sau dramaturgul mai 

înseamnă același lucru ca acum 100 de ani. Cert este că aceste roluri din teatru, deși în esență par 

aceleași, încep să se redefinească. Exact ca în cazul Teatrului devised/colaborativ, artiștii tineri 

simt nevoia să experimenteze și să exploreze noi metode de lucru și noi perspective. Din păcate, în 

România se discută prea puțin despre conceptele de devised/colaborativ. Iar studenților le este frică 

să experimenteze metode noi de lucru deși simt nevoia să o facă. De asemenea, o altă problemă 

este că activitățile teatrale în școli sunt activități extrașcolare susținute de profesori care nu au nicio 

pregătire teatrală. Consider că este necesar ca aceste activități să fie susținute de pedagogi teatrali 

sau ca măcar profesorilor să li se ofere oportunitatea de a se pregăti practic și teoretic pentru a putea 

susține ateliere de teatru. Elevii (Generația Z) au început să manifeste din ce în ce mai mult interes 

                                                 
19 Govan Emma; Nicholson Helen; Normington, Katie, Making a performance: Devising Histories and Contemporary 

Practices, Editura Routledge, New York, 2007, p. 77 
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pentru teatru și cultură, iar activitățile teatrale pot reprezenta un punct crucial în dezvoltarea lor ca 

viitori adulți. 

 Trăim într-un secol în care originalitatea este greu de atins. Pentru artiști se creează un 

sentiment frustrant că totul s-a făcut deja. Lucrând în echipă și împărtășind idei, chiar și frici, tinerii 

pot crea ceva original. După cum spune și zicala ,,două capete gândesc mai bine decât unul singur”, 

când un grup de artiști se întâlnește și lucrează împreună poate obține rezultate surprinzătoare. Prin 

metodele de lucru devised/colaborativ, artiștii din mai multe domenii se pot uni cu scopul de a 

experimenta și, de ce nu, de a inventa noi produse sau forme artistice. Pentru domeniul educațional, 

această metodă reprezintă o oportunitate de a exersa interdisciplinaritatea. Profesorii mai multor 

materii pot colabora și crea exerciții teatrale care să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai bine anumite 

informații. Un exemplu este cartea pe care am publicat-o alături de colegii mei, Andreea Jicman, 

Romina Sehlanec, Victor Bădoi și doamna profesoară Magda Jianu, Gramatica prin jocuri teatrale. 

În această carte se află o serie de exerciții teatrale interactive, aplicabile pentru orele de gramatică.  

 Un alt punct de cotitură pe parcursul cercetării l-a reprezentat pandemia de covid-19. În 

momentul în care s-a anunțat starea de urgență și nu am mai putut ieși din case, lucram alături de 

elevii Colegiului Național ,,Andrei Șaguna”. Atunci am avut de luat o decizie grea: să opresc 

activitatea până când ne vom putea vedea sau să găsim o alternativă pentru a ne putea continua 

atelierele. Am decis să ne mutăm în mediul online. Această experiență a fost cu totul nouă atât 

pentru mine cât și pentru elevi. Deși în fiecare zi avem acces la internet și ne trăim o bună parte 

din viață în mediul online, tot am avut nevoie de un timp de a ne adapta noului mediu. Din fericire, 

ne-am continuat procesul de scriere colaborativă cu bine. Dar din nevoia aceasta de a găsi o soluție 

și de a lucra într-un mod cu totul atipic, s-au născut alte idei. Cu ajutorul internetului, cu un singur 

click poți să fii oriunde. Pornind de la acest fapt, am realizat că nu foloseam online-ul la potențialul 

lui maxim. Pe parcursul anilor în care am lucrat cu adolescenții, deplasările în alte orașe au fost 

cele mai grele. Am fost solicitată de profesori din toată țară să merg în orașul lor și să țin ateliere 

cu trupa de teatru a liceului, însă a trebuit să refuz tocmai pentru că îmi era foarte greu să plec din 

București. Mediul online poate fi o soluție pentru această problemă. Pedagogii teatrali pot crea 

ateliere online interactive și, în acest fel, pot participa elevi din toată țara. Mai mult, poate 

reprezenta o oportunitate pentru tineri de a se cunoaște și de forma grupuri noi. 

 Tot în perioada stării de urgență, am avut numeroase discuții cu artiști, care blocați în casă, 

doreau să facă ceva, simțeau nevoia să creeze. Dar cum nu puteam avea contact fizic unul cu celălalt 
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sau cu publicul, am fost nevoiți să ne gândim la forme artistice noi și procese de lucru diferite. 

Scriind o aplicație pentru un proiect pentru platforma online YouTube, mi-am dat seama că metoda 

devised/colaborativ ar putea funcționa și în mediul online. De asemenea, am observat că atât eu, 

cât și alți artiști, simțim nevoia de a crea împreună. 

 Câteva luni de zile am stat și m-am gândit și am analizat un fragment din serialul german 

Dark20: ,,O soartă legată de cealaltă. Un fir, roșu ca sângele, ce ne leagă laolaltă toate faptele. 

Nimeni nu poate descâlci nodurile. Dar ele pot fi tăiate. El le-a tăiat pe ale noastre cu sabia cea mai 

ascuțită. Totuși, în urmă rămâne ceva ce nu poate fi tăiat. O legătură invizibilă.” Apoi, la un 

moment dat, am făcut o paralelă cu evenimentele și experiențele artistice prin care am trecut. Acest 

fir roșu, această legătură invizibilă devine vizibilă prin intermediul teatrului. Teatrul este cel care 

nu poate fi tăiat, nu poate dispărea pentru că este cu și despre oameni. Este drept, trăim într-o 

societate individualistă în care fiecare se gândește doar la el, doar la ceea ce vrea, dar în teatru este 

tocmai pe dos. În arta teatrală nu este loc de eu, este vorba despre noi. Iar în Teatrul 

devised/colaborativ, artiștii au șansa de a crea un produs artistic pornind de la acest noi și de a-l 

oferi într-un mod altruist societății. 

Privind retrospectiv, am scris această teză cu gândul la un public tânăr și la un viitor în care 

procesul de lucrul devised/colaborativ va deveni ceva normal. Scopul meu pe tot parcursul 

cercetării a fost de a găsi informații care să îmi fie de folos atât mie, cât și altor artiști, pedagogi 

teatrali sau profesori de liceu. În același timp, am încercat ca prin intermediul acestei teze să ajut 

crearea unui limbaj comun și să provoc alți artiști să teoretizeze, să scrie despre procesul lor de 

lucru.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Dark (regia Baran bo Odar) este un serial SF. Povestea urmărește personajele din orașul german fictiv Winden, 

care încearcă să dezlege misterul dispariției unui copil. Serialul explorează implicațiile existențiale ale timpului și 
efectul său asupra naturii umane. 
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