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Cuvinte cheie: teatrul instituționalizat, teatrul neinstituționalizat, teatrul independent, 

teatrul de stat, personaj, personajul dramatic, identitate, identitatea postmodernă, teatrul 

postdramatic, actori independenți, commedia dell'arte, Comedia Franceză, instituționalizarea 

teatrului românesc, teatrul independent contemporan, unteatru, Teatrul de Artă, Centrul 

Educațional Replika, dramAcum.  

 

”Există o criză a teatrului? Și dacă da, trebuie să fie considerată drept un simptom 

precedând o moarte sigură sau drept semnul unei căutări neliniștite, semnul unei noi 

orientări?”1  Aceasă întrebare era pusă acum aproape un secol de Mihail Sebastian. Starea 

teatrului de atunci și până acum s-a schimbat complet și nu s-a schimbat cu nimic în același 

timp. Sebastian vorbește de ”pornografia” producțiilor teatrale, vorbește despre ”falimentul 

instituțiilor dramatice”, vorbește despre ”revoluțiile mici și sterile ale atâtor curente care 

frământă scena și siluiesc textul zadarnic”.2  

 Însă, nu se poate vorbi despre starea teatrului din ziua de azi, fără a vorbi de contextul 

social, cultural și economic în care ne aflăm, la fel cum nu se poate vorbi despre teatru fără a 

vorbi despre actori, personaje și public. Oricât am încerca să despărțim aceste noțiuni ele se 

vor atașa una de cealaltă pentru că, în sine, sunt elemente ale unui întreg. Bineînțeles că 

pentru a putea analiza întregul trebuie să încercăm să analizăm elementele, dar vom încerca 

să abordăm această analiză întotdeauna din perspectiva unei relații: a teatrului cu societatea, a 

teatrului cu actorul, a actorului cu societatea, a teatrului instituționalizat cu cel 

neinstituționalizat.  

Ne aflăm în fața unei societăți ale cărei nevoi și dorințe sunt fabricate artificial cu 

scopul de a fi transformată în piață de desfacere și a cărei valoare fundamentală devine 

eficiența, manifestată în orice domeniu de activitate umană, deci și în artă. Mai mult decât 

atât, datorită industriei media, viața de zi cu zi a fost transformată într-un spectacol deseori 

grotesc. Întâmplări cu sau fără substanță sunt prezentate cu același aplomb întru credința în 

zeul spectaculosului. Cuvântul însuși apare, de cele mai multe ori, în legătură cu evenimente 

care nu ar putea stârni alte sentimente decât compasiune și milă. Se exploatează empatia 

umană și viața de zi cu zi este prezentată ca un spectacol al suferinței și nu întâmplător. 

Structura acestei prezentări este gândită în așa fel, și sunt omise, de fiecare dată, 

detaliile care ar putea construi o poveste coerentă și întreagă,  încât șocul emoțional să fie mai 

puternic decât capacitatea de a privi și asimila o imagine de ansamblu. ”Totul trebuie înțeles 
                                                            
1  Mihail Sebastin, Întîlniri cu teatrul, Meridiane, București, 1969, p. 13 
2 Ibidem, p. 57 
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în secunda în care este prezentat, pentru ca nimeni să nu fie ”obligat” să reflecteze.”3 Spre 

deosebire de spectacolul de teatru care este o poveste complexă ce se naște și se dezvoltă sub 

privirile spectatorilor, spectacolul cotidianului este prezentat într-o manieră informațională al 

cărui unic scop este finalul șocant. Rezultatul este că nimeni nu mai dorește o poveste 

dezvoltată, ci preferă direct finalul. Mai mult, răbdarea de a asculta o poveste și capacitatea 

de concentrare asupra a tot ce nu este ”final” sunt diminuate.   

 Publicul de teatru, acea categorie socială care încă mai are o oarecare aplecare către 

cultură, este fără îndoială influențat de mediul social în care își desfășoară existența.  Această 

influență se simte cel mai puternic în lumea teatrului independent, neinstituționalizat, dar nu 

este absent nici în lumea teatrului instituționalizat. 

 Într-un sistem teatral independent, existența teatrului depinde în totalitate de publicul 

său. Mai simplu spus: dacă publicul cumpără bilete, teatrul trăiește.  Deci, spectacolele de 

teatru nu pot supraviețui, uneori nu pot lua naștere, dacă nu sunt susținute de public, iar 

publicul achiziționează ceva ( de cele mai multe ori: distracție, evadare dintr-o realitate 

neplăcută). Această nevoie a publicului de a fi mulțumit, de a considera investiția făcută într-

un spectacol de teatru reușită, nu este de neglijat și nici nu trebuie considerată mercantilă. 

 În ceea ce privește teatrul instituționalizat, regizorul Victor Ioan Frunză spune într-un 

interviu: ” Nu cred în criza teatrului. De 25 de ani aud asta. (...) Directorii de teatru vor 

obligatoriu succese de hârtie (articole, diplome). Iar dacă e sa vorbim de vreo criză, avem o 

criză a succesului și a felului în care este construit acesta. Creatorii nu mai vor spectacole 

pentru Cetate, vor spectacole pentru Premiul UNITER, pentru festivaluri, pentru cronici. 

Publicul nu mai este suficient. Avem o mișcare teatrală construită pe cultura succesului și mai 

puțin pe cultura valabilității, a durabilității.”4  

S-a ajuns în situația în care, pentru că un spectacol este puțin deasupra mediei trebuie 

să fie genial, iar altul care se află puțin sub medie trebuie să fie catastrofal. Critica de teatru 

favorizează această situație, fiind unicul formator de opinii avizate din punct de vedere 

teatral. 

  Un spectacol reușit din punctul de vedere al publicului poate înseamna exact opusul 

pentru un profesionist, însă, în acest caz, trebuie cercetat ce anume a fost pe placul publicului 

și în ce condiții ar putea fi mulțumiți spectatorii și de un spectacol de calitate, considerat așa 

de un profesionist. Spectacolele cu succes la public nu exclud nici calitatea actoricească, nici 
                                                            
3 Paul Chiribuță, Evoluția permanentă a actorului. Repere necesare, UNATC-PRESS, București, 2009, p. 19 
4 Victor Ioan Frunză, „Teatrul și Cetatea”/ de Iulia Popovici, publicat la 27.05.2005, 
https://atelier.liternet.ro/articol/2420/Iulia-Popovici-Victor-Ioan-Frunza/Victor-Ioan-Frunza-De-25-de-ani-tot-
aud-de-criza-teatrului.html 
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pe cea regizorală, nici vreun alt fel de calitate artistică, în schimb sunt considerate de cele mai 

multe ori ușuratece. Poate pentru că așa-zisele spectacole artistice nu prea au succes la public.     

 Societatea contemporană, în general, și publicul de teatru, în particular, favorizează 

această stare de fapt acceptând falsa idee cum că ceea ce numim cultură trebuie să fie 

plictisitoare. Uneori și cei din breasla teatrală cred același lucru. Obișnuiți fiind cu false 

modele și intoxicați cu clișee, ni se inoculează o cultură a imediatului, a superficialului și tot 

ceea ce depășește linia de suprafață devine plictisitor, pe de-o parte din cauza lipsei 

exercițiului gândirii, pe de altă parte din cauza produsului cultural deficitar. E adevărat că nu 

tot ceea ce numim cultură poate fi distractiv, dar înțelegerea uzuală a termenilor ” plictiseală” 

și ”distracție” sunt viciate. Distracția este superlativul și plictiseala absența lui. Însă, ”a fi 

plictisit”, conform definiției dicționarului român, înseamnă a suferi și a avea un gol sufletesc. 

”a te distra” înseamnă, conform aceluiași dicționar, a-ți petrece timpul într-o manieră 

agreabilă, dar agreabilul nu poate rivaliza cu gloria superlativului. Ce definiție mai bună 

decât ”gol sufletesc” poate primi starea aceastei societăți care își arde punțile către trecut și 

către viitor , de dragul unui veșnic ”acum” și mereu în numele unui alt ”nou”? 

 Aceste trăsături ale societății contemporane constituie, din punctul meu de vedere, 

adevăratul subiect al crizei sociale și unul dintre punctele de plecare pentru criza teatrală. 

 În acest context, lucrarea de față urmărește să determine dacă și cum s-ar putea ca 

teatrul, cu precădere cel neinstituționalizat, să ofere o soluție pentru această criză. Însă, 

pentru acest demers este necesar să urmărim de-a lungul parcursului istoric al teatrului câteva 

momente care ne pot oferi răspunsuri asupra naturii teatrului, a scopului și rolului său în 

societate, dar și felul în care teatrul independent și-a pus amprenta asupra lumii teatrului.  

 Teatrul independent nu este o invenție recentă, ba chiar s-ar putea spune că teatrul și 

arta actorului s-au practicat într-un mediu neinstituționalizat înainte de a fi integrate în 

structurile statului, cu diversele forme de organizare pe care acesta le-a avut de-a lungul 

timpului. Din acest motiv relația dintre teatrul neinstituționalizat și cel instituționalizat trebuie 

analizată și în alt context decât cel contemporan pentru a putea identifica eventuale soluții ce 

pot servi drept ghid de relaționare în acest  moment. În sens imediat, raportul părților 

binomului instituționalizare-neinstituționalizare se arată ca unul de natură organizatorică și 

financiară, însă rămâne de analizat dacă la nivel teatral a fi de partea uneia dintre cele două 

părți ale acestui binom semnifică și ceva mai mult decât elementele aparente care se arată la o 

primă vedere. 

 Alegerea cuvântului neinstituționalizat se datorează faptului că, în ceea ce privește 

încercarea de a defini și categorisii diversele tipuri și curente de teatru care există în acest 
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moment, atât în România, dar și în lume, cele mai evidente categorii care se pot observa sunt 

cea instituțională și cea neinstituțională. Este deosebit de clar faptul că noțiunea de 

instituțional, în general, dar și în legătură cu domeniul teatrului se referă la ceea ce aparține 

de stat. Deci teatrul instituțional este reprezentat de ansamblul de instituții teatrale care sunt 

guvernate în respect pentru ceea ce a fost reglementat și legiferat de către organele statului la 

nivel de obiective, scopuri și reguli de funcționare în domeniul de activitate teatral. În 

opoziție cu această definiție, neinstituțional înseamnă toate activitățile culturale care nu sunt 

desfășurate de către un organ sau o organizație aflate în mod direct sub autoritatea statului. 

Astfel, neinsituționalizarea în domeniul cultural-artistic presupune defășurarea de activități 

cultural artistice fără ca aceste activități să fie legiferate, structurate și reglementate de către 

un organism al statului.  

Chiar dacă activitățile neinstituționale nu sunt reglementate și organizate de către stat, 

asta nu înseamnă că organizațiile sau entitățile care desfășoară activități culturale sau artistice 

nu au un set de reguli interioare, de practici și cutume care, mai mult sau mai puțin oficial, 

sunt recunoscute ca facilitând atingerea obiectivelor propuse. Mai mult, aceste organizații 

neinstituționale pot intra in relație cu instituțiile statului ( cu precădere cele care au același 

profil, dar nu întotdeauna), iar statul are un cadru ( mai mult sau mai puțin funcțional) care să 

includă prezența acestor organizații în societate.  

Orice instituție, fie că aparține de stat sau nu, are un scop pe care încearcă să-l atingă 

și folosește anumite mijloace pentru a atinge acest scop. Raportul dintre instituționalizare și 

neinstituționalizare este în principal determinat de prezența sau absența statului în 

determinarea mijloacelor care trebuie folosite pentru atingerea scopului propus, de multe ori 

și a scopului în sine. În opoziție, neinstituționalizarea reprezintă instituirea unor reguli 

proprii, aproape independente5 de cele ale statului, care se pot sau nu dovedi mai eficiente în 

atingerea scopului propus, cât și o totală independență financiară față de stat.  

Mai departe, organizațiile neinstituționalizate care activează în domeniul teatral pot fi 

împărțite în mai multe categorii, în funcție de diverse criterii. 

Din această perspectivă, putem spune că mediul teatral este compus din instituțiile de 

stat și cele independente și este definit de relația dintre acești doi vectori care îl compun. În 

plus, mediul artistic neinstituționalizat nu poate exista decât în relație cu cel instituționalizat, 

pe când cel din urmă poate exista de sine stătător. Există numeroși termeni care au fost 

folosiți de-a lungul istoriei pentru a exprima, cu diverse valențe, ideea de neinstituționalizare. 
                                                            
5 Aproape pentru că orice formă de organizare, oficială sau neoficială, trebuie să respecte constituția statului și 
legile în vigoare. 
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Teatrul independent, sau teatrul alternativ, sau teatrul liber s-a definit întotdeauna prin 

opoziția pe care o face unei stări de fapt și numai în relație cu teatrul față de care își declară 

independența, față de care propune o alternativă, față de care se eliberează. 

Mergând mai departe cu analiza termenilor vom ajunge la concluzia că teatrul se 

bazează pe câteva elemente fundamentale: personajul, povestea și spațiul. Mai mult, 

personajul și povestea nu sunt două structuri diferite, ci elemente ale unui întreg.  

În raport cu o persoană reală, personajul dramatic este precum o ghindă pentru un 

stejar. El este și personalitate și caracter, în măsura în care și acești termeni sunt constructe 

mentale ( la fel ca un personaj) menite să fie folosite ca instrumente în demersul omului de a 

se înțelege pe sine. Personajul nu are personalitate, caracter, sau identitate pentru că el nu 

există, însă este o personalitate și un caracter care așteaptă să fie plantate, asemeni unei 

ghinde, într-un pământ care să le dea naștere.  

 Dacă ne-am imagina că ar fi posibil pentru o persoană reală să intre într-o piesă de 

teatru, sau într-un ecran de cinema, în lumea acelei opere și să se transforme într-un personaj, 

ce s-ar întâmpla? Mai degrabă, ce s-ar schimba? Persoana care, printr-o magie, a reușit să 

pătrundă în lumea unei piese de teatru se va trezi cu o paletă de comportamente reduse, ar 

avea mai puține acțiuni, mai puține cuvinte, mai puține sentimente, dar mai esențializate, mai 

pure, precum ”chelnerul lui Sartre din cafenea care ”joacă faptul că este un chelner într-o 

cafenea”; limitându-și comportamentele la cele ale unui chelner, se va găsi în situația de a se 

juca pe sine,  sau o esență distilată a sa, care a fost mereu diluată în nesfârșitele și variatele 

pretenții ale vieții cotidiene.”6 

Mai mult, fiind o esență distilată, toate aspectele ce țin de personalitate și de caracter 

vor fi și ele esențializate. Astfel, întrega gamă de valori și credințe, tot ceea ce este bun sau 

rău, important sau neimportant, etic sau nu, se vor intensifica, iar pentru fiecare situație pe 

care persoana o va întâlni în această lume nouă personalitatea sa accentuată, esențializată, îl 

va direcționa cu foța unui ”ethos” Aristotelian ( în sensul de necesitatea a unei alegeri 

morale), transformându-l astfel într-un personaj.     

Astfel, putem spune că personajul este ” o esențializare prin reducție a unei potențiale 

personalități umane” și se asemană foarte tare cu un personaj al istoriei. Diferența dintre o 

persoană care există în lumea reală acum și o persoană care a existat în trecut este 

reprezentată de faptul că atunci când facem o afirmație despre o persoană reală există 

posibilitatea de a putea verifica această afirmație, în timp real, într-un loc precis, însă atunci 
                                                            
6 Bert O. States, ”The Anatomy of Dramatic Character”, Theatre Journal, Vol. 37, Nr. 1, Mar. 1985,  The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, p. 91 
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cand afirmăm un anumit lucru despre o persoană ce nu mai există, nu putem verifica 

informația într-un loc spațio-temporal precis, ci într-o carte de istorie. Chiar dacă știm că a 

existat cu adevărat, trebuie să ne imaginăm acest trecut așa cum am face-o când vine vorba de 

o lume ficțională. În cele din urmă, faptul că vorbim despre un personaj al istoriei, sau un 

personaj ficțional, este mai puțin relevant, decât procesul prin care ne raportăm la un astfel de 

personaj. Acest proces este similar cu cel prin care menținem o legătură vie cu o persoană 

dragă care a murit. Păstrăm o legătură vie datorită investiției emoționale într-o persoană care 

este încă prezentă în lumea trăirilor noastre.  

Pentru a putea avea o conexiune emoțională cu personajele unei opere ficționale, 

Umberto Eco declară că trebuie îndeplinite două condiții: ”trebuie să trăim în acea lume 

ficțională posibilă ca într-un vis cu ochii deschiși neîntrerupt și trebuie să ne comportăm într-

un fel ca și când am fi unul dintre personaje.”7 

Prima dintre condiții se întâmplă atunci când un text este captivant și incitant, iar 

granițele dintre ficțiune și realitate se diluează atât de tare încât se uită faptul că lumea 

respectivă este doar posibilă, iar cea de-a doua se întâmplă atunci când: ”...în momentul în 

care trăim într-o lume posibilă ca și când ar fi una reală, vom fi deranjați de faptul că în acea 

lume nu suntem, ca să zic așa, înregistrați formal ( nu existăm în lumea aceea) și suntem 

atrași să ne asumăm personalitatea altcuiva care are dreptul de a trăi acolo. Astfel ne 

identificăm cu unul dintre personajele ficționale.”8   

Rolul eroului este în continuare prezent în viața omenirii, dovadă fiind biografiile 

tuturor persoanelor celebre (dintr-un motiv, sau altul) care servesc drept modele pentru 

admiratorii lor. Viziunea individuală asupra modelului, asupra acestei figuri idealizate, este 

inițial dintr-o perspectivă externă, dar apoi, cu ajutorul creierului recursiv9 ea este 

internalizată și devine modelul intern de auto-reprezentare. Astfel, identificarea devine un 

proces psihologic prin care un subiect asimilează un aspect, o calitate sau un atribut al unei 

alte persoane și se transformă parțial, sau total, după modelul avut.  

Identificarea poate fi de două feluri: inconștientă și conștientă. Procesul inconștient 

există în special în prima parte a vieții: copii se identifică cu părinții, cu frații mai mari, etc. 

Pe măsura ce subiectul identificării devine conștient, printr-o alegere voită, se face trecerea 

                                                            
7 Eco, Umberto, „On the ontology of fictional characters: a semiotic approach”, Sign System Studies, Vol. 37, Nr. 
1/2, 2009, University of Tartu Press, p. 93 
8 Ibidem 
9 Michael C. Corballis, The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization, 
Princeton University Press, Princeton, 2011 
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de la ”descoperire la alegere, astfel ajungem la conceptul de persoană”10 și automat la cel de 

identitate. 

Profesorul de psihologie Kenneth J. Gergen identifică în cartea sa, The Saturated Self: 

Dilemmas of Identity in Contemporary Life11, trei perioade ce reflectă concepția europeană 

despre sine: romantică, modernă și postmodernă.  

Această a treia perioadă, pe care o traversăm astăzi reprezintă, trecerea către o nouă 

viziune asupra sinelui. Perspectiva postmodernă presupune că în locul unui nucleu stabil și o 

personalitate dirijată de rațiune, ce sunt abandonante, se instalează un sine relațional. Această 

trecere marchează declinul credinței societăți în religie, știință, logică și rațiune. În locul 

acestora, ascensiunea tehnicilor de socializare reprezentate de mediile digitale determină 

formarea sinele prin constanta mediere a relațiilor interpersonale. Impactul acestei medieri 

constante a relațiilor interpersonale duce la transformarea sinelui postmodern într-un agent 

liber să gliseze de la imagine la imagine, valorizând superficialitatea în locul substanței și al 

constanței. Persoana ajunge să fie definită conform unor capricii de moment prin identități 

temporare și de suprafață deseori corelate cu ceea ce este considerat la modă. Astfel, sinele 

postmodern ajunge să existe doar în relație cu imagini externe, iar acolo unde odată exista un 

nucleu bazat pe valori structurate, acum există un interior populat de imaginile și valorile 

schimbătoare ale mediilor de comunicare. 

Natura unei conștiințe comune exprimată de ideea că: ”rolul individual devine cel al 

unui participant în cadrul unui proces social care eclipsează propria ființă a unui individ. 

Potențialul individual se atinge pentru că există alții care să-l susțină și să-l încurajeze; un 

individ are identitate doar pentru că este permis de către ritualul social de care aparține; unui 

individ i se permite să fie într-un anumit fel pentru că acel fel este esențial pentru 

funcționarea societății.”12; devine astăzi, în mod vizibil, natura unei conștiințe ce impune în 

mod dictatorial un conformism prin uniformizare.  

Aceasta este contextul identitar în care se defășoară societatea contemporană, iar în 

acest context oamenii de teatru trebuie, prin creațiile lor, să îndeplinească rolul teatrului în 

societate: acela de a arăta vremurilor pe care le trăim și societății contemporane adevăratul lor 

chip. 

                                                            
10 Amélie Oksenberg Rorty, Mind in Action: Essays in the Philosophy of Mind, Beacon Press, Boston, 1988, p. 84  
11 Kenneth J. Gergen, The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life, Basic Books, New York, 
1992 
12 Ibidem, p. 156-157  
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În capitolul 2 se prezintă realația dintre teatrul instituționalizat și teatrul 

neinstituționalizat cu ajutorul paralelei dintre fondarea Comediei Franceze și devenirea 

teatrului românesc.  

Commedia dell'arte a fost un stil care a influențat puternic teatrul neoclasic francez, 

care a dominat scena europeană o bună parte a secolelor XVII și XVIII din motive care țineau 

atât de partea artistică, cât și de partea politică.  

Cu toate că la începutul secolului XVII, când Shakespeare și Lope de Vega erau în 

deplinătatea forțelor creatoare, iar în Anglia, Spania și Italia existau deja teatre construite 

pentru reprezentarea pieselor, la Paris exista un singur teatru și, încă, niciun dramaturg 

remarcabil. Unul din motivele ce cauzau această absență era faptul că Franța secolului al 

XVI-lea a fost sfâșiată de un război al religiei între catolici și hughenoți ( calviniști francezi), 

care nu s-a sfârșit decât cu instalarea lui Henry al IV-lea de Burbon, în 1594, ca rege.  

Un alt motiv pentru întârzierea dezvoltării teatrului francez este tot de ordin religios, 

dar de data această reprezentat de societatea numită ”Confreria patimilor”, care deținea un 

monopol ideologic asupra activității teatrale din Paris și care avea să construiască primul 

teatru permanent al capitalei Franței în anul 1548, celebrul ”Hôtel de Bourgogne”. Chiar dacă 

”Confreria patimilor” și-a reorientat interesele religioase către cele financiare odată cu 

interzicerea misterelor religioase, ei continuau să păstreze monopolul, de data aceast 

financiar, asupra vieții teatrale a Parisului prin simplul fapt că dețineau clădirea teatrului pe 

care o închiriau trupelor de tragedieni sau comedianți.   

”În ciuda faptului că cererea de spectacole era din ce în ce mai crescută, Confreria 

împiedica în mod eficient orice reprezentare teatrală de a se ține în Paris, în afara celor care 

se desfășurau în propria casă, care erau permise și supervizate. Au existat, însă, două supape: 

Confreria nu avea, în mod evident, jurizdicție asupra reprezentațiilor de la curtea regală, iar în 

1595, Henry al IV-lea, care îndrăgea nespus vizitele în iarmarocuri, le-a acordat permisiune 

specială să poată reprezenta piese de teatru.”13 

Această decizie se va dovedi deosebit de inspirată în ceea ce privește dezvoltarea 

teatrului național francez și este cea care dă prilej de afirmare teatrului popular și permite 

întregului proces petrecut deja în Italia să se desfășoare la Paris. Aproape cincizeci de ani mai 

târziu, copilul Molière va frecventa aceste iarmarocuri împreună cu bunicul său unde va 

cunoaște comediile jucate de trupele din Italia.  

                                                            
13 Vera Mowry Roberts, On stage: A history of theatre, Harper & Row, New York, 1962, p. 199  
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Spre finalul secolului al XVII-lea, regele Louis al XIV-lea se afla la apogeul puterii 

sale reușind să țină atât biserica, precum și aristocrația franceză, sub controlul său autoritar. 

Emblematic pentru epoca absolutismului monarhic, regele Louis al XIV-lea transformă 

palatul regal într-o ”combinație irezistibilă de piață de căsătorii, agenție de angajare și 

capitală de divertisment a aristocrației Europene, lăudându-se cu cel mai bun teatru, cea mai 

bună operă, cea mai bună muzică, cele mai bune jocuri de noroc, cel mai bun sex și (cel mai 

important) cele mai bune terenuri de vânătoare.”14 

Astfel instituționalizarea teatrului francez s-a petrecut datorită rolului pe care cultura 

și divertismentul îl jucau în planurile Regelui Soare de a dobândi putere absolută în calitate 

de suveran la Franței.  

Deschiderea iarmarocurilor petrecută la finalul secolului al XVI-lea permite trupelor 

de commedia venite din Italia să introducă stilul comediei dell'arte la Paris. Destul de repede 

și în mod natural aceste trupe se instalează și câștigă notorietate și faimă datorită terenului 

virgin pe care pătrund. Stilul efervescent, conflictele ușor de înțeles și jocul bazat mai mult pe 

mișcare decât pe replici câștigă rapid popularitate în fața stilului plictisitor și rigid al teatrului 

agreat de Confrerie.  

În acest context, mediul teatral al Parisului se va împărți între trupele franceze care 

dominau stilul tragic ( în primul rând datorită faptului că trupele din Italia nu vorbeau 

franceză) și trupele italiene care dominau stilul comic. Pe acest fond își face apariția 

dramaturgul Molière care reușește să câștige competiția cu trupele italiene și să impună 

comedia franceză ca stil popular la Paris.  

Din perspectiva artiștilor independenți înființarea Comediei Franceze a venit ca o 

oficializare a unei practici comune și ca o împlinire a căutărilor trupelor independente: 

protecția unui aristocrat bogat. În acest sens, protecția și privilegiile oferite de statutul de 

actor al Comediei Franceze, instituție aflată în mod direct sub patronajul și bucurându-se de 

finanțarea regelui, oferă condițiile ideale pe care independenții vremii le-au căutat de-a lungul 

timpului. Beneficiul principal al acestei situații este stabilitatea, iar cerințele sunt calitatea și 

alegerea repertoriului din dramaturgia franceză. În plus față de acest beneficiu, actorii 

Comediei Franceze se puteau desfășura fără niciun fel de competiție întrucât era singurul 

teatru autorizat să reprezinte la Paris piese aparținând dramaturgiei franceze.  

Rolul important pe care Molière l-a jucat în acest context a fost acela de a îmbina 

formele teatrului cult și motivele comediei antice cu verva, mecanismele comice, energia, 

                                                            
14 Philip Mansel, King of the World: The Life of Louis XIV,  Penguin Books, Londra, 2019, p. 310 
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stilul de joc alert și tipologiile personajelor de comedia dând naștere comediei clasice în care 

tipologiile se transformă în caractere, iar personajele sunt ușor de regăsit în societatea Franței 

acelor vremuri. Astfel, Molière reușește să înfăptuiască unirea dintre teatrul cult și teatrul 

popular, iar această unire găsește contextul potrivit pentru a se transforma în prima instituție 

de teatru a Franței.  

Similar cu procesul petrecut în Franța secolului XVII, trupele independente au stat la 

baza instituțiilor teatrale din România. Procesul de arderea a etapelor petrecut în mediul 

cultural românesc începând cu jumătatea secolului al XIX-lea s-a caracterizat printr-o 

instabilitate crescută în ceea ce privea mediul independent, acesta neavând timp să se 

consolideze înainte de a face trecerea către instituționalizare. Acest aspect a fost vizibil în 

ceea ce privește infrastructura sălilor de joc, dar și în ceea ce privește cadrul artistic în care se 

desfășura mediul teatral românesc. Astfel, relația dintre teatrul independent și teatrul de stat a 

fost caracterizată de lipsa unei granițe clare care să separe aceste curente ale mediului teatral 

românesc, ambele având un rol semnificativ în formarea unei culturi teatrale autohtone. 

Spre deosebire de Franța unde Regele Soare susține cultura națională pentru a reflecta 

măreția sa ca suveran absolut, în România teatrul este folosit ca mecanism de propagandă 

pentru ideile ce reflectau dorința de unire a poporului român și este împins către existență 

tocmai datorită ideii că un popor trebuie să aibă o cultură națională. Celebrul apel lansat de 

Ion Heliade- Rădulescu tinerilor scriitori, ”Scrieți, băieți, orice, numai scrieți!”, și-a găsit 

ecou și în lumea teatrului, care și-a croit cu efort, pe oriunde s-a putut, drumul către existență 

parcurs în a doua parte a secolului al XIX-lea.  

Acest îndem a dat naștere mai întâi traducerilor în limba română a operelor unor 

autori importanți din străinătate, apoi experimentelor de început ale dramaturgiei autohtone 

ce corespondeau unui program literar ce avea ca scop afirmarea identității naționale prin 

idealizarea trecutului, program care a dat naștere dramelor și tragediilor istorice.  

” Modelul dramei istorice poate fi găsit în împletirea dintre orizontul de aşteptare al 

unei elite româneşti formate în spaţiul înnoirilor europene şi care exalta sentimentul naţional 

capabil să înflăcăreze masele, presiunea traducerilor din proză asupra producţiei româneşti de 

scrieri istorice, dar şi într-o particularitate a începutului şi a mijlocului de secol XIX de a 

asimila simultan modele dramatice clasice, iluministe şi romantice.”15 

Acest proces dă roade, iar spre finalul secolului al XIX-lea apar dramaturgi ca: Ion 

Luca Caragiale, Vasile Alecsandri, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Iacob Negruzzi; pentru ca 
                                                            
15 Doinița Milea, Text și Spectacol Teatral în Spațiul Românesc al Secolului al XIX-lea, 2009, p. 6 
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A3412/pdf 
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la începutul secolului al XX-lea literatura dramatică română să dea autori precum: Camil 

Petrescu, Mihail Sebastian, Tudor Mușatescu, George Ciprian, Victor Eftimiu, Vasile 

Voiculescu, etc.  

Ritmul alert în care s-au defășurat schimbările pe scena românească dintre secolele 

XIX și XX îl face pe George Mihail Zamfirescu să declare, asemeni lui Mihai Sebastian, că 

teatrul românesc se află în criză. 

Începuturile teatrului autohton se petrec într-o epocă a marilor schimbări la nivel 

cultural, social și politic. Din punct de vedere teatral, România parcurge drumul de la 

inexistență la un teatru ce pretinde să se alinieze la curentele moderne europene într-o 

perioadă de puțin peste un secol. Atât la nivel instituțional, cât și la nivel estetic, teatrul 

românesc este caracterizat de principiul recuperării timpului pierdut. 

Aducerea în contemporaneitate a teatrului românesc la nivel de teorii și de organizare 

instituțională s-a întâmplat extrem rapid, dacă luăm în considerare faptul că am recuperat într-

un secol cât cultura franceză a realizat în peste trei secole. Însă, această recuperare rapidă a 

lasat urme. Un aspect al acestei recuperări rapide a fost absența teatrului independent la nivel 

de idei, non-comercial, un teatru al căutărilor estetice care are ca scop declarat punerea în 

scenă a pieselor respinse de teatrele comerciale. Mai mult, România nu avea, la momentul 

respectiv, teatre comerciale. În afara teatrelor de stat, extrem de puține la număr, sălile de 

spectacol erau amenajate în case boierești, iar vara în grădini, unde activau companii 

independente de teatru care aveau un repertoriu comercial. România nu a avut timp pentru a 

da naștere unei culturi a teatrului care să provoace construcția de săli de spectacol destinate 

teatrului, așa cum s-a întâmplat în țările occidentale. 

Instituțiile teatrale românești erau abia înființate, oamenii de teatru au sărit în două 

generații de la absența unei dramaturgii românești la dramaturgi care încercau și reușeau să se 

alinieze la curentele literare occidentale contemporane, dar și la expresia lor în teatru. Astfel, 

ideile care în occident își găseau exprimarea în teatrul independent, la noi își găseau 

exprimarea teoretică și practică prin personalități importante ale instituțiilor statului precum 

Camil Petrescu sau Tudor Vianu. 

Însă, chiar acest aspect a îngreunat unitatea teoretică a unei școli de teatru, prin 

urmare a întregului domeniu. Atât teoreticienii, cât și practicienii, studiați în lucrarea de față 

erau personalități marcante ale teatrului instituțional, iar diferențe dintre teoriile expuse sunt 

majore. Se poate spune că teoriile despre teatru existau ca expresie individuală a unor 

personalități de teatru și nu expuneau principiile unei comunități mai mari de practicanți de 

teatru. 
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În capitolul 3 se prezintă o analiză detaliata a trei teatre independente semnificative 

pentru mediul independent din România și a proiectului dramAcum. Această analiză detaliază 

obiectivele și scopurile propuse, spațiile, repertoriile și artiștii acestor teatre, dar și 

mecanismele de finanțare pe care le au la dispoziție precum și raportarea la public.   

Imaginea conturată prin analiza acestor câteva exemple din teatrul independent 

românesc ne conduce la concluzia că mediul independent este supus unei presiuni 

organizaționale prin absența unor instrumente legislative coerente care să creeze un cadru de 

exprimare al teatrelor independente. În același timp, reprezentanții mediului independent nu 

par a fi orientați către o independență reală, atât la nivel de idei, cât și la nivel financiar. În 

primii ani de după revoluție, după apariția câtorva teatre independente care au adus o infuzie 

de noutate din punct de vedere estetic și dramaturgic în mediul teatral, procesul de migrație a 

teatrului independent către teatrele de stat s-a conturat ca singura posibilitate de existență pe 

care teatrul independent a găsit-o.  

”Totuși, nu poate trece neobservat faptul că, la ora actuală, atitudinea de frondă a 

acestui segment față de sistemul instituțiilor bugetare s-a diminuat mult. Asistăm, pur și 

simplu, la o circulație percepută ca firească chiar de către promotorii ei, între scenele ”mari” 

și spațiile ”improprii” actului teatral.”16 

În acest sens, proiectul dramAcum este reprezentativ pentru acest proces, cea mai 

mare parte a membrilor fondatori și a participanților fiind integrați în mediul teatral 

instituționalizat. După anii 2000, procesul migrației se păstrează constant și începe să se 

petreacă și în sens invers: artiștii din teatrul de stat merg constant către teatrele independente. 

Acest proces a fost favorizat și de popularitatea scăzută a mediului independent care a primit 

o infuzie de capital de imagine din partea artiștilor consacrați în teatrul de stat. În acest sens, 

fenomenul circulației între teatrul de stat și cel independent rămâne o caracteristică a 

mediului teatral românesc, iar aceasta se exprimă nu doar la nivelul artiștilor ci și la nivelul 

repertoriilor, a sălilor de spectacole și a mijloacelor teatrale folosite în construcția 

spectacolelor.  

Relația cu publicul de teatru rămâne în continuare deficitară, iar spectacolele nu caută 

să găsească o linie de comunicare cu orice spectator, ci se mulțumesc să adopte un model de 

adresabilitate redusă, țintit către comunități sau segmente de public. Ideea de publicuri este 

mai pregnantă acum decât în perioada imediat următoare revoluției.  

                                                            
16 Liviu Malița, Viața Teatrală în și după comunism, Editura Efes, Cluj, 2006, p. 367 
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Din perspectiva accesului la finanțări de stat, teatrul independent se află în cel mai 

prolific moment de după revoluție, chiar dacă sumele disponibile sunt considerate reduse, 

criteriile de eligibilitate generaliste, iar cerințele de implementare greoaie. Din această 

perspectivă, accesul la fonduri de stat în baza unor criterii generaliste favorizează finanțarea 

unor proiecte fără o direcție clară de desfășurare, fără un obiectiv concret și cu puține 

posibilități de verificare a impactului. În același timp, șansele de a obține finanțare pentru un 

proiect clar, cu un obiectiv specific și ușor de evaluat ca impact, sunt reduse pentru că un 

proiect specific reușește rareori să obțină punctaje de finanțare odată trecut printr-o grilă 

generalistă. Mai mult, această stare de fapt conduce către situația în care un proiect arată bine 

pe hârtie, dar valoarea scriptică nu este concretizată odată ce este pus în practică.   

Criteriul promovării și al impactului unui proiect se regăsesc la toate instituțiile de stat 

care acordă finanțări. În mod evident aceste criterii sunt, sau ar trebui să fie, în legătură 

directă cu publicul căruia un anumit proiect îi este destinat. Însă, criteriul dezvoltării 

publicului nu există, iar proiectele care primesc finanțări precum și o bună parte a teatrelor 

independente practică un teatru care este mai degrabă supus criteriului gustului personal, sau 

al principiului ”credem că știm ce vrea publicul”. În acest sens, consider că finanțările de stat 

trebuie acordate și în funcție criteriul dezvoltării publicului, iar asta presupune schimbarea 

perspectivei asupra spectacolelor produse pentru ca ele să poată fi integrabile în profilul 

publicului existent și o premisă pentru atragerea unor noi spectatori către teatru. 

În capitolul 4 se analizează atitudinea profesioniștilor față de teatrul independent din 

România și  perspectivele pe care acesta le oferă.  

Necesitatea unui teatru independent, sau a unei trupe independente trebuie justificată 

de demersul artistic prezentat, de argumentele „altceva faţă de ce există”, sau „mai bine faţă 

de ce există” , iar suportul financiar poate fi solicitat ulterior. Nu contest faptul că 

independenţa în aceste condiţii înseamnă de multe ori „la limita supravieţuirii”, dar absenţa 

unui demers artistic înseamnă chiar mai puţin de atât.  

 Există două tipuri de teatru care s-au definit în mintea profesioniştilor şi a publicului 

deopotrivă, indiferent că el se practică în teatrul de stat, sau în cel independent: teatrul 

comercial şi teatrul „de artă”. Aceste două forme de teatru îndeplinesc două funcţii diferite, 

dar la fel de importante, cea de divertisment şi de cultură.  

Este cunoscut şi nu mai trebuie argumentat faptul că teatrul „de artă” nu este vandabil 

şi cei care aleg să-l practice cu greu pot amortiza investiţiile făcute. Deci, este cumva natural 

ca acest gen de teatru să fie practicat de instituţii care sunt subvenţionate şi nu au ca obiectiv 

profitul pentru că nu au presiunea dispariţiei în absenţa profitului, acestea fiind teatrele de 
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stat. Teatrul independent însă, este constrâns să ţină seama în mod particular de „gustul 

publicului” pentru a-şi putea continua activitatea, deci trebuie să aibă criteriul comercial. Aşa 

ar arăta situaţia urmând argumente strict raţionale. Cu toate astea, teatrul de stat şi teatrul 

independent ( cel semi-dependent)  practică un melanj a celor două tipuri de teatru, ba chiar 

cu o deschidere mai mare a teatrului independent ( câteva teatre în particular) către inovator 

şi experimental, către o experienţă culturală.  

Astfel, teatrul de stat face  concurenţă  pe segmentul comercial teatrului independent, 

dispunând de resurse financiare mai mari, de capacitate de promovare şi de vizibilitate mai 

mare. În aceste condiţii teatrul independent se vede obligat să fie o copie la o scară mai mică, 

sau să investească în producţia spectacolelor pentru a putea face faţa concurenţei, acţiune ce 

impune mai departe creşterea preţului biletului peste nivelul preţurilor practicate în reţeaua 

teatrală de stat, ceea ce reduce din start segmentul de public targetabil. Pe segmentul teatrului 

„de artă”, spre deosebire de abordările deseori convenţionale ale teatrelor de stat, teatrul 

independent pare a fi în avantaj. Absenţa resurselor materiale ( pe care toată lumea o 

deplânge) constituie, din punctul meu de vedere, un dublu avantaj: 

- Lipsa resurselor materiale se traduce în lipsa decorului, lipsa costumelor, lipsa 

unor posibilităţi scenografice sau tehnice foarte ample, ceea ce reprezintă o 

provocare pentru descoperirea, inventarea şi testarea unor noi mijloace teatrale, a 

unui nou limbaj de comunicare, a unor noi modalităţi de a iniţia şi dezvolta un 

dialog cu publicul. 

- Absenţa unui buget de producţie presupune reducerea la zero a riscului de pierderi 

materiale irecuperabile în cazul unui eşec, iar în absenţa unui sponsor sau a unei 

finanţări publice proiectul nu trebui să îndeplinească niciun fel de criteriu exterior, 

ci este condiţionat exclusiv de demersul artistic al creatorilor.   

  Însă atitudinea practicanţilor de teatru independent ( din nou, cu câteva excepţii 

notabile) este una de resemnare, de aşteptare a unui moment în care bariera se va sparge şi, 

printr-o conjunctură fericită, porţile teatrelor de stat se vor deschide. În aceste condiţii, teatrul 

independent îmi dă senzația că se face în spiritul teatrului de stat pentru a demonstra că, 

atunci când vine momentul, este pregătit să se integreze în schemă. Toată lumea acuză 

teatrele de stat ( uneori pe bună dreptate), dar cu prima ocazie fuge către calda îmbrățișare a 

compromisurilor. La  nivel mare, sau la nivel mic, toată lumea face compromisuri, însă 

compromisul nu are nimic de-a face cu renunţarea la aventura imaginaţiei, la experiment, la 

căutare, la tot ceea ce stimulează şi potenţează munca intelectuală şi spirituală a unui artist, la 
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îndrăzneală, la risc şi nici cu respingerea zâmbetului, a umorului, sau a divertismentului pe 

motiv că datoria culturală este incompatibilă cu nevoia de distracţie.   

Problema segmentului independent în Românie este că, din punctul meu de vedere, 

refuză în mod constant să fie independent și dorește să facă teatru nu neapărat altfel cât 

exercitând un gust personal al unui om/grup de oameni. Mai mult, dorește să fie susținut de 

stat pentru a-și îndeplini această dorință. 

Însă, există câteva inițiative teatrale care se dovedesc extrem de profitabile pe care le 

voi denumi generic ”companii de teatru cu agent”.  

Aceste inițiative se caracterizează în primul rând prin faptul că nu au la bază un ONG, 

așa cum teatrele semi-dependente și nu caută să inițieze nicio relație financiară cu statul. 

Scopul acestor inițiative este exclusiv de a face profit financiar ca urmare a spectacolelor pe 

care un agent, care funcționează ca producător, le are în repertoriu. Alcătuirea acestui 

fenomen teatral românesc nu este oficializată, însă este cât se poate de solidă.  

Punctul central al acestui fenomen al teatrului independent este agentul. Acționând ca 

un producător, dar și ca specialist în marketing și P.R, agentul se ocupă de toate aspectele 

producției unui spectacol și mai apoi de toate aspectele organizatorice și logistice aferente 

reprezentării spectacolului: planificarea programului de reprezentații, închirierea sălilor, 

transportul decorului, montarea decorului, lightdesignul, recuzita consumabilă.  

Practica ”teatrului cu agent”, adică a teatrului comercial, singurul cu advărat 

independent, capătă tot mai mult teren și vizibilitate. Aceast demers s-a transformat recent, 

din ceea ce era o inițiativă similară unei trupe de commedia dell'arte, în așa numitele teatre 

particulare (Teatrul Avangardia, teatrul Grivița 53, Teatrul Elisabeta). În acest caz, există un 

finanțator principal care plătește toate costurile de producție ale spectacolului și care își 

recupereză investiția și cumulează profit de pe urma biletelor vândute. Diferența 

fundamentală dintre inițiativele conduse de un agent și teatrele particulare este că acestea din 

urmă caută să obțină un sediu stabil, să parcurgă transformarea de la o trupă către un teatru.  

La nivel de repertoriu, alegerea teatrelor particulare este în perfectă sincronizare cu 

statisticile oficiale asupra cerințelor publicului, față de toate celelalte inițiative independente 

care se declară împotriva teatrului comercial. În ceea ce privește mijloacele teatrale, teatrul 

privat recurge la rețete, iar teatrul semi-dependent recurge la un ansamblu de rețete și 

experimente care nu sunt rezultatul unui demers estetic coerent, ci al dorinței de a exercita un 

gust personal de tip ”asta este teatrul care-mi place mie”.  Teatrul privat are o constanță și o 

coerență repertorială, cei drept fără pretenții artistice. Teatrul semi-dependent are pretenții 

artistice și pentru a le satisface alege o diversitate repertorială, un refugiu anti-comercial ce 
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devine automat artistic sub forma experimentului teatral, sau pur și simplu o abordare de tipul 

” același gen de text dar mai bine”. O scurtă paralelă între unele dintre titlurile Teatrului de 

Artă și ale unor teatre private: 

- Teatrul de Artă: Un bărbat și mai multe femei, O femeie singură, Pam-Pam, Unora 

le place swingul, Fă tu primul pas, etc.  

- Teatre private: Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc!, Te iubesc, dar nu pe tine 

(Teatrul Elisabeta), Toc-Toc, Una mică, Iubire la distanță ( Teatrul Avangardia).  

Diferența majoră este că Teatrul de Artă montează și texte dramatice.  

unteatru are nu mai puțin de 14 categorii după care pot fi împărțite textele care sunt 

puse în scenă, pe când Teatrul Elisabeta are în proporție covîrșitor majoritară dramaturgie 

bulevardieră, iar Teatrul Avangardia comedii sau comedii polițiste. Mai mult, o bună parte 

din titlurile care se găsesc în repertoriul unteatru se pot găsi și s-au găsit de-a lungul timpului 

în mai toate teatrele de stat, la fel ca marea majoritate a actorilor care joacă la unteatru. 

Singurul exemplu de coerență repertorială în raport cu un scop declarat este, din 

punctul meu de vedere, cel al Centrului Educațional Replika. Însă, acest teatru nu afirmă că 

obiectivul său principal este teatrul, deci nu pretinde să exercite un gust pronunțat în ceea ce 

privește expresia estetică a teatrului pe care îl practică. Centrul Replika folosește cu 

preponderență spectacolul de teatru ca mijloc de a exprima probleme de natură socială, însă 

pare să aibă abordări mai frecvent neconvenționale decât a celorlalte teatre independente.  

Se poate observa că teatrul independent funcționează în marea majoritate a cazurilor 

după criteriul comercial sau necomercial, criteriu care setează o orientare la nivel de 

repertoriu, de artiști, dar și de estetica teatrului care este preferat. Dacă pentru teatrele 

independente care aleg criteriul comercial orientarea la nivel de repertoriu, artiști și stilistică 

devine simplu de urmărit, pentru teatrele care aleg criteriul necomercial această orientare pare 

mai degrabă că nu există. Acest aspect are din punctul meu de vedere o cauză principală ca 

sursă.  

Independența la nivel de idei trebuie să decurgă din sesizarea unei stări de fapt, a unui 

fel de a face teatru care se dovedește că nu mai răspunde cerințelor și nevoilor artiștilor sau a 

publicului. Apariția naturalismului și a realismului au schimbat atât fața literaturii dramatice 

cât și felul în care se făcea teatrul la momentul respectiv, iar această schimbare a venit pe 

traseul independent-teatru de stat, după ce s-a impus ca un stil validat de public.  

Dacă am urma acest traseu, care s-a dovedit a fi cel natural nu doar în cazul acestor 

două curente, atunci teatrul independent, pentru a fi independent la nivel de idei, ar trebui să 

fie exponentul unui nou curent stilistic care să se detașeze de influența exercitată până în ziua 
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de astăzi de naturalism și realism. Acest curent există, iar bazele teoretice au fost puse în 

1999 când Hans-Thies Lehmann publică ” Postdramatic Theater”.  

Fundamentele teoretice ale teatrului postdramatic ne scot în evidență două aspecte: 

este un gen de teatru/ artă performativă care se arată ca o posibilitate alternativă radical 

diferită față de curentele dominante ale ultimului secol și niciunul dintre teatrele 

independente analizate nu practică acest gen de teatru așa cum el este argumentat în cartea lui 

Lehmann pentru că nu abandonează structura dramatică sau personajul ca elemente 

fundamentale ale spectacolului de teatru.  

Cu toate astea,  elemente care definesc identitatea teatrului postdramatic se regăsesc 

sub formă de experiment în unele spectacole din teatrul independent, dar și din teatrul de stat. 

Conform analizei efectuată în capitolul 3 este cât se poate de clar că teatrul independent 

românesc nu a renunțat și nu este pregătit să renunțe la textul dramatic. În puținele excepții în 

care spectacolul nu urmărește sau nu respectă o structură dramatică, cum este spectacolul 

Hamlet de la unteatru, el se bazează atunci pe celălalt element fundamental al teatrului: 

personajul.  

Astfel, putem spune că teatrul independent nu schimbă modalitatea în care se practică 

teatrul, ci folosește unele elemente noi de exprimare ce alcătuiesc un melanj de forme și 

mijloace ce au ca scop îndepărtarea față de teatrul de stat considerat ”vetust”. În această 

situație, posibilitatea teatrului postdramatic de a juca un rol esențial în revoluționarea 

teatrului contemporan întâmpină 2 probleme:  

- chiar dacă se numește ”teatru postdramatic” acest curent nu se identifică cu teatrul 

ci cu ceea ce Lehmann definește ca artă performativă;  

- oamenii de teatru care activează în mediul independent nu par dornici să 

îmbrățișeze cu totul acest curent stilistic; 

Refuzând să adopte clar un stil radical diferit de a face teatru, singurul criteriu al 

independenței care le rămâne practicanților de teatru este cel financiar. Însă, acest criteriu 

este și el parțial refuzat prin presiunea pe care o parte a mediului independent ( cei semi-

dependenți) o pune asupra statului în demersul de a obține un suport financiar mai mare 

pentru teatrele independente. În același timp, pentru a justifica existența independentă, se 

susține ideea opoziției față de comercial. Însă, la nivel de repertoriu, de actori, dar și de 

stilistică a teatrului practicat există puține exemple care diferă față de teatrele de stat.  
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”La ora actuală sistemul teatral subvenționat din România este în continuare terenul 

unor tensiuni și conflicte de interese care au la baza lipsa de decizie în actul reformei.”17 

Există mai multe coordonate în jurul cărora se poate se poate defini criza teatrului. În 

mod imediat, coordonatele generale sunt teatrul ca fenomen cultural și teatrul ca instituție. 

Din punctul meu de vedere criza teatrului românesc din acest moment constă în necalibrarea 

acestor coordonate la societatea contemporană.  

Dacă societatea contemporană a ca principii eficiența, distracția, ”noul” prin orice 

mijloace, supremația formei în fața conținutului, sau valorizarea aparenței în fața esenței, 

atunci aceste principii sunt rezultatele unei schimbări la nivel de identitate a societății 

contemporane. Această schimbare este reprezentată de impunerea identității postmoderne și a 

unui sine relațional care implică adoptarea unui set de valori răsturnate unde principiul lui 

”altfel” câștigă în fața lui ”mai bine”, iar gestul și provocarea câștigă în fața ideilor și 

sentimentelor. Problema neadaptării teatrului independent, dar și a celui de stat, la această 

societate contemporană este cauzată pe de-o parte de faptul că indivizii din care se compune 

breasla teatrului nu sunt nici ei scutiți de aceste schimbări și pe de altă parte de incapacitatea 

de a stabili o relație solidă cu un public aflat în căutarea unui produs cultural care să-i 

satisfacă noile gusturi.     

Această stare de fapt este întreținută și de sistemul de organizare al mediului teatral 

care, prin susținerea financiară nu foarte temeinic condiționată, mediază în mod constant 

relația naturală a teatrului cu publicul. Mai mult, creează și întreține contextul prin care 

prăpastia ideologică între teatrul comercial și teatrul de artă se adâncește, dând prilej unor 

produse culturale care presupun un divertisment facil și de o calitate îndoielnică să se afirme 

ca reprezentative pentru gusturile publicului larg. Însă, aceste produse nu s-ar putea impune 

cu atâta lejeritate în fața publicului dacă opoziția față de teatrul comercial nu ar presupune un 

elitism găunos, deseori plictisitor, care folosește cultura și educația ca paravan pentru 

incapacitatea de a intra într-un dialog semnificativ cu publicul. Mai mult, pretinde în numele 

culturii și educației acesul la fonduri de stat justificând această necesitate tocmai prin lipsa de 

cultura și de educație a publicului.  

Mai mult, desconsiderând nivelul cultural al publicului efectul imediat și de lungă 

durată este îndepărtarea lui față de un anumit produs cultural și apropierea de acele produse 

de divertisment de care încerci să-l îndepărtezi.  Acest efect este vizibil prin prisma 

barometrului cultural care ne spune că peste 70 % dintre spectatori caută comedia.  

                                                            
17 Marian Popescu, Scenele Teatrului Românesc 1945-2004, Editura Unitext, București, 2004, p. 258 
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De-a lungul istoriei teatrul independent, indiferent că el a fost comercial, sau 

necomercial, s-a impus în fața publicului mai înainte de a fi adoptat de către instituțiile 

statului sau de către teatrele comerciale. Deasemeni, începând cu epoca renașterii, actul 

cultural elitist a fost o caracteristică a claselor sociale bogate care datorită superiorității 

financiare pretindea și o superioritate culturală. Această situație a fost menținută până la 

începutul secolului XX, când unul dintre principiile teatrului necomercial de pe teritoriul 

Europei era ca el să fie accesibil pentru ”popor”. Această accesibilitate se referea atât la 

conținut, cât și la aspectul financiar. Principiile de conținut care s-au impus la începutul 

secolului trecut în mediul independent au depășit rapid granițele acelui mediu și rămân încă 

un etalon pentru felul în care se face teatru și astăzi. În mediul teatral românesc, o bună parte 

a independenților se auto-consideră necomerciali, deci elitiști, însă acest aspect se reflectă 

mai degrabă în numărul mic de spectatori pe care reușesc să-l atragă, decât prin calitatea 

artistică a produsului cultural pe care îl promovează. Mai mult, teatrul independent presupune 

o alternativă la ceva, în acest caz teatrul de stat. Însă această alternativă nu se concretizează 

nici măcar la nivelul cel mai vizibil: 

- Spațiul folosit de teatrele independente este convențional, în general o sală de tip 

studio. O bună parte din teatrele de stat au și ele săli de tip studio; 

- Repertoriul este similar; 

- Din cei 95 de actori care joacă în spectacolele teatrelor independente analizate 

61% sunt actori angajați în teatrul de stat și 22 % sunt colaboratori ai teatrelor de 

stat: 83% actori pe care îi putem vedea în teatrele de stat.  

Pe lângă aceste criterii, teatrul semi-independent intră în competiție cu teatrul de stat 

și la nivel de preț al biletului (40-60 lei) și accesează deseori finanțări de stat. În comparație 

cu teatrul semi-dependent, cel independent practică prețuri semnificativ mai mari (80-120 lei) 

și nu caută finanțări de stat pentru că este profitabil doar în relație cu publicul său.  

În această situație consider că mediul teatral românesc suferă o criză a organizării 

declanșată de medierea financiară susținută de către stat a relației dintre teatru și public. 

Conform barometrului cultural din 2018, există 65 de teatre dramatice în România care au 

atras 2.762.000 de spectatori în anul 2018. Raportat la populația României această cifră 

reprezintă un procent de 14,22 %. Mai mult, teatrele dramatice dispun în total de 24.137 de 

locuri în salile de spectacol. Printr-o simplă împărțire deducem că această capacitate a fost 

acoperită de 114,43 ori, practic 114 reprezentații s-au jucat cu casa închisă. Printre criteriile 

care îi îndepărtează de teatru enumerate de respondenți se numără și calitatea scăzută a 

spectacolelor.  
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În aceste condiții consider că această criză a teatrului trebuie abordată pe două 

planuri: reorganizarea sistemului astfel încât să prilejuiască un raport cât mai direct cu 

publicul și creșterea calității spectacolelor. 

În același timp, consider că nivelul calitativ va crește dacă teatrul independent se va 

întoarce la elementele fundamentale ale teatrului și va construi spectacole care să aibă ca 

punct central aceste elemente și nu modalitățile de exprimare folosite sau limbajul teatral.   

Evoluția rapidă a tehnologiei atât în film cât și în teatru impune spectaculosul 

tehnologic în fața spectaculosului uman și creează o concurența neloială în ceea ce privește 

preferințele publicului. Mai mult, această evoluție presupune apariția unor noi limbaje 

teatrale care nu se limitează la a fi instrumente pentru a spune o poveste despre oameni, ci 

devin pe nesimțite scopul în sine.  

Răspunsul pe care trebuie să-l dăm tehnologiei stă tocmai în umanitatea noastră. În 

măsura în care tehnologia evoluează înspre spectaculos, umanitatea noastră artistică ar trebui 

să evolueze înspre dimensiune. În ciuda tuturor aspectelor care pot fi discutate, cred cu tărie 

că primul pas către rezolvarea crizei ”industriei ” teatrale românești este acceptarea și 

asumarea responsabilității creației și a felului în care este primită aceasta, aceptarea faptului 

că  noi, profesioniștii, uneori greșim, că noi, profesioniștii, uneori nu putem crea și livra un 

produs demn de urmărit și că publicul va recunoaște și va aprecia întotdeauna un produs de 

calitate. 
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