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REZUMATUL  

TEZEI DE DOCTORAT 

ARTA CIRCULUI PE ARIPILE ARTEI FILMULUI 

 

Cuvinte cheie: arta circului, arta cinematografică, ecranizări, sinergia artelor, 

învățământ superior de specialitate în arta circului, școala de circ, circul tradițional 

modern, circul contemporan, Circul Globus, acrobat, dresor , magician 

 

Această teză de doctorat își propune să abordeze un domeniu încă necercetat de 

către istoricii și filmologii din țara noastră : evoluția și interferențele mijloacelor 

specifice de expresie ale artei circului (în diferitele sale ipostaze) și ale artei ecranului. 

De altfel tocmai acest caracter de pionierat al cercetării mele s-a dovedit a fi o 

neașteptată piedică. O limită a cercetării a fost sărăcia bibliografiei de specialitate. 

Documentarea pentru subiectul ales a fost îngreunată de surprinzătoarea absență a 

lucrărilor cu caracter istoric. De pildă,  bibliografia internațională nu oferă încă nici o 

Istorie a temei circului în cinema, deși subiectul este generos și universul circului a 

fost evocat de unii dintre cei mai importanți cineaști ai lumii, începând cu  Charlie 

Chaplin și Federico Fellini. În egală măsură,  scrierile despre evoluția spectacolului de 

circ, din antichitate și până astăzi sunt puține și răzlețe, neexistând o istorie 

sistematizată a artei circului din cele mai îndepărtate timpuri și până în zilele noastre. 

La fel de puține sau chiar inexistente sunt textele referitoare la formarea artiștilor de 

circ și la tehnicile de realizare a spectacolelor .  

Tocmai această pată albă pe harta artei circului m-a determinat să îmi propun 

ca teza mea de doctorat să marcheze un prim pas în cercetarea științifică dedicată 

colaborării dintre arta cinematografică și arta circului.  

Intitulată „Arta circului pe aripile artei filmului”, lucrarea este structurată în 

două părți. Partea întâi prezintă succint evoluția istorică a artei circului. Etimologic, 

cuvântul circ provine din latinescul circus, termen care  definea noțiunea de cerc , la 



4 
 

4 
 

propriu și,  de perfecțiune,  la figurat.  Cercul arenei, în care nu exisă obstacole în calea 

privirii face ca spectatorul să se cufunde simbolic într-o lume fără limite în timp și 

spațiu.  

 În China au fost descoperite  desene din perioada preistorică, cu acrobați și 

dresori de animale. În Egipt  au fost  figurate pe plăci decorative defilări de lei, cămile 

și elefanți, animale aduse de pe alte meleaguri și prezentate mulțimii. Și din 

antichitatea Greciei s-au păstrat  în muzeele  din insula Creta asemenea picturi și 

mozaicuri datând din jurul anului 2400 î.Hr.   

Și imaginile păstrate din Antichitatea Romană înfățișează momente din 

spectacolele de circ, distracție favorită, alături de luptele de gladiatori, a mulțimilor 

acelei epoci, de unde și celebra formulă panem et circenses, lansată de poetul Juvenal 

într-una din Satirele lui.  

           Edificiile anume construite de imperatorii romani pentru reprezentațiile de circ 

desfășurate în impresionantele construcții, anume ridicate și denumite circuri stau 

mărturie locului ocupat de acest tip de distracție în existența romanilor  dar și a 

popoarelor cucerite de ei. Arenele aveau capacități uriașe, adăposteau pînă la  350.000 

de spectatori : Circus Maximus, construit la Roma în secolul al VI-lea î.Hr., Circul 

Nero, Circul Flaminius. În alt loc al Europei, în peninsula iberică,  la Toledo, 25.000 

de spectatori se bucurau de spectacole de circ în Circul Roman din centrul urbei. Și în 

Dacia ocupată de romani, la Sarmisegetuza,  un  vast amfiteatru găzduia spectacole în 

spațiul cândva sacru al dacilor.  

  Încă de timpuriu se semnalează prezența membrilor fanfarei ale cărei sunete 

însoțeau acrobațiile la sol sau călare, comedianții, urșii boxeri,  elefanții dansatori, 

maimuțele instrumentiste și, desigur, bestiarele. Bestiarele erau luptele cu  lei și tigrii, 

purtate de regulă de călăreți și doar dacă bărbații erau foarte puternici, țineau piept 

fiarelor  la sol.  Mima,  practicată de tineri actori și acrobați era și ea  asociată circului.  

În Africa și Australia, aborigenii aveau o formă de exprimare a ritualurilor 

asemenea dansului acrobatic de astăzi. În toate aceste forme timpurii de reprezentații, 
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fie ele serbări  sau ritualuri religioase, exista  un amalgam al exprimărilor artistice, o 

împletire între circ, dans, muzică și declamație.  

Conform teoriei spiralei, astăzi am ajuns din nou în punctul în care 

divertismentul de masă anulează frontierele și barierele sociale: spectacole populare 

prin excelență, cinema-ul și circul atrag prin magia lor născută tocmai din  simbioza 

artelor participative: arta regizorală și cea a scrierii scenariului, arta interpretativă și 

cea scenografică, creația muzicală și creația cinematografică.  

Lucrarea continuă cu o trecere în revistă a unor celebre opere literare inspirate 

din lumea fascinantă a circului, lume care a inspirat și producții cinematografice de 

mare succes, precum filmul mut „Circul” (1928), avându-l ca scenarist, regizor și 

producător pe legendarul Charlie Chaplin, sau „La strada” (1954),  capodopera cu 

influențe neorealiste semnată de  Federico Fellini.  

Deoarece mare parte dintre filmele care au adus pe ecran universul circului sunt 

ecranizări, un capitol al lucrării este consacrat narațiunilor plasate în lumea circului, de 

la „Singur pe lume” de Hector Malot, la „Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu,  cât și 

respectivelor ecranizări. 

 Circul s-a aflat în centrul unor opere literare de largă popularitate începând cu 

primele decenii ale secolului al XIX-lea și a continuat să ofere subiecte pentru 

beletristică până în secolul XXI. Caracteristica principală a volumelor timpurii a fost 

îmbogățirea lor cu gravuri sau ilustrații, suport eficace, cu rol deopotrivă didactic și 

publicitar.
1
 În secolul trecut, o parte din literatura de mare tiraj a fost dedicată temei 

circului, apărând chiar și o serie de albume ilustrate.  

Pentru cei din afara ei, lumea circului pare a fi aparte. Romancierii au pendulat 

între fascinație și groază, între povești cu animale fericite sau chinuite, între acrobați 

fantastici și accidente mortale, între magicieni miraculoși sau șarlatani, între clovni 

simpatici sau siniștri. Circul este o lume a contrastelor şi controverselor. Aici nimic nu 

este normal, mediocru sau monoton. Imposibilul devine posibil într-un spaţiu real, 

devenit ireal sub ochii noştri, printr-un efect magic. Spectacolul de sub cupola circului  

este amestec de cruzime și poezie, de curaj nebun și risc, de aplauze și lacrimi. 

                                                           
1
 Jacob Pascal, „Le cirque dans la littérature de jeunesse”, disponibil la http:// cirque-

cnac.bref.fr/imaginaires/cirque-et-litterature (accesat ultima dată pe 30.11.2020). 
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Tentante tocmai prin potențialul lor spectaculos, mai toate  operele literare inspirate 

din universul atât de special al circului  au fost ecranizate sau dramatizate cu imens 

succes. 

 Nu oricine s-a încumetat să scrie despre universul incredibil de contrastant al 

arenei, dar romanele celor care au arătat înțelegere față de fiorul ei artistic au avut un 

asemenea succes la marele public de cititori încât ulterior au fost ecranizate sau 

transformate în piese de teatru pentru importante scene ale lumii. 

Dincolo de faptul că a inspirat opere literare și, mai târziu, producții 

cinematografice celebre, viața reală a artiștilor de circ este în sine un spectacol inedit și 

captivant pentru cei care îl privesc din afară. Cei care evoluau în arenă au simțit și au 

conștientizat că menirea lor este să se diferențieze de ceilalți profesionişti ai artelor 

spectacolului, pentru a face ca domeniul lor să supraviețuiască. Cei care s-au dedicat 

circului și-au creat o imagine publică hiperbolizată, ba chiar mulți dintre ei au inventat 

și au exagerat aspecte din viața lor, și-au inventat personalități ieșite din comun. Acest 

comportament îi face, într-adevăr, neobișnuiți, chiar și în zilele noastre, dar îi și ajută 

să depășească momentele dificile din viața lor profesională și din cea cotidiană. Și nu 

orice scriitor atras de ideea explorării profesiilor și familiei circului se încumetă să 

pășească în acest univers fascinant, cu reguli aparte, unde binele și răul ating 

superlativul, unde descoperi, la fiecare pas, destine uimitoare.  

Depășirea limitelor, surpriza, dezinvoltura și naturalețea scenică fac parte din 

zestrea artiștilor de circ. De aceea, cine pătrunde în lumea incredibilă a circului trebuie 

în primul rând să o înțeleagă și să îi descrie trăirile exacerbate, virtuțile, dar și latura 

întunecată, mai puțin plăcută. 

Dacă un romancier a dorit să includă elementul bizar în scrierile sale, a găsit 

sursă de inspirație în realitățile arenei. Dacă a căutat să descrie emoții, intrigi și drame 

din viața reală a artiștilor de circ,  a trebuit doar să asculte, să vadă și să „citească” 

gândurile și sentimentele lor. 

Cunoscută în profunzime, lumea circului își dezvăluie, dincolo de așa-zisele 

,,trucuri”,  curajul, spiritul de echipă, blândețea, loialitatea, apanaj al artiștilor ei. Dar 

scoate la lumină și reacții ieșite din comun, defecte majore, care și-au pus amprenta 

asupra celor care au răzbit și nu s-au lăsat demoralizați și demobilizați într-o lume care 

i-a  marginalizat timp de secole. Dintotdeauna, artiștii arenei au știut intuitiv că pentru 
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a supraviețui trebuie să fie diferiți de restul muritorilor. Cei din circ au speculat 

anumite trăsături ale naturii umane, apoi  și-au inventat  și dezvoltat  o identitate  

hiperbolizată, trăind o existență cu totul  ieșită din comun. Acest tip de comportament 

neobișnuit i-a ajutat  și îi ajută, chiar și  în zilele noastre, să depășească momentele 

dificile din cariera lor.  Nu oricine se încumetă să adopte acest stil de viață fascinant, în 

care binele și răul coexistă la superlativ, în care descoperi la fiecare pas traiectorii 

uluitoare.  Trăgându-si energia din  fantasma vieții lor private, spectacolul din arenă 

pare să se înfiripe mai ușor. Depășirea limitelor, surpriza, naturalețea scenică sunt 

indisolubil legate de  modul de viață al artiștilor de circ. Poate tocmai de aceea foarte 

puțini scriitori și ziariști s-au încumetat să scrie despre lumea lor atât de specială, să  

pășească în culisele ei,  să o înțeleagă și să-i descrie emoțiile, virtuțile, dar și 

perversitatea caracterială a unor personaje tarate.  

Cum afirmam mai sus, majoritatea romanelor despre circ au fost ecranizate sau 

transpuse pe cele mai mari scene ale lumii, cu mare priză la public. Filmele cu și 

despre circ au reîntors privirile spectatorilor către acest gen de spectacol într-o 

perioada când se aflat în declin, amenințat chiar de pericolul dispariției de pe scene. 

Cinematografia era în plină ascensiune, avantajată de mijloace tehnice în permanentă 

evoluție, pe când circul rămăsese cantonat în conul de umbră al tradițiilor.  

Începutul artei de circ se aseamănă cu al cinematografiei prin prezentarea 

vizuală a unor secvențe: mișcări prezente încă de la primele defilări de circ din 

Antichitate și până la imaginile înregistrate pe peliculă la sfârșitul secolului al XIX-lea 

de către pionierii cinematografiei. În ambele cazuri era vorba de succesiunea unor 

mișcări tehnico-artistice de circ sau de imagini documentare, fără existența prealabilă a 

unor scenarii și regii. 

Este surprinzătoare similitudinea dintre epoca actuală de evoluție și rafinare a 

spectacolului de circ, prin mijloace audiovizuale și prezentările cinematografice și 

atmosfera din lăcașurile destinate spectacolelor de circ din sălile de lemn de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, când își făcea apariția filmul 

mut. În acele vremuri de pionierat, patronii spectacolelor de circ au contribuit, la 

cunoașterea de către public a noii arte cinematografice. În sălile unde evoluau artiștii 

de circ, filmul și-a găsit locul și un aliat de nădejde. În timp, cele două arte au evoluat 
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separat, dar astăzi spectacolele de circ nu ar mai putea rămâne în pas cu vremurile, 

dacă profesioniștii industriei spectacolelor de circ ar renunța la imaginile înregistrate 

cu artiștii de circ și cu producțiile lor. Astăzi, spectacolele de circ nu ar putea să 

conțină cele mai interesante apariții din domeniu, dacă patronii, managerii, regizorii și 

scenariștii nu ar avea, ca fundament al noilor producții, filmările creațiilor  circurilor 

din întreaga lume. 

De la povestea frumoasă cu elementele ei, producția scenică parcurge multe 

etape și implică toate artele și instrumentele necesare alcătuirii unei producții ce capătă 

caracteristicile unui film realizat în direct sub privirile spectatorilor. O singură artă nu 

reușește să asambleze atât de multe fenomene creative și să le redea atât de sugestiv, 

cum o face spectacolul de circ contemporan. Aceasta nouă operă a artei de circ este ca 

o adevărată orchestră în care fiecare artă, fiecare creator, artist, inginer și tehnician 

trebuie să „cânte” la unison pentru marele public. Fantezia acestui nou spectacol poate 

veni cu un întreg arsenal, presărând pulbere magică pe fiecare moment, stârnind emoții 

la cote maxime și multă adrenalină. Se creează o lume fantastică, în care creatorii, 

artiștii și tehnicienii par să nu aibă limite. 

Farmecul acestui gen de spectacol, dacă este bine structurat, se naște dintr-o 

îmbinare reușită între miraculos, extravagant, incredibil, din îmbinarea descoperirilor 

artistice și tehnice de care dispune fiecare componentă a noii superproducții. 

Spectacolul pare să depășească barierele gravitaționale, prezintă incredibila prietenie 

dintre om și animale, demonstrații de curaj, putere de concentrare și dominare a celor 

mai feroce feline, într-o producție ce te poartă în fiecare secundă pe aripi de vis. 

Toate acestea nu ar putea induce, atât de pregnant, o impresie de realitate a 

fantasmelor, dacă noii creatori de spectacole nu și-ar însuși gramatica mijloacelor 

audiovizuale și nu ar lucra cu cele mai fine și mai moderne instrumente 

cinematografice. Producția spectacolului contemporan de circ are nevoie de tot ce 

poate oferi cea de-a șaptea artă. Are nevoie să lucreze și să conlucreze în fiecare etapă 

de creație cu și prin mijloacele filmării și ale redării imaginilor, la fel cum are nevoie 

să folosească imaginea în alcătuirea decorurilor, a luminii din tablouri, a imaginilor 

personajelor și a întregului. 
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Astăzi nu poți realiza o producție de circ desăvârșită fără să deții întreaga 

aparatură necesară producțiilor de film, fără știința profesioniștilor din arta 

cinematografică. S-a ajuns la îmbinarea atât de sudată a spectacolului în film și a 

filmului în spectacol, încât este nevoie de o descriere amănunțită a ceea ce a adus nou 

această sinergie.  

Marile case de producție din industria artei de circ nu ar fi atât de cunoscute 

fără publicitatea și marketingul realizate prin tehnica și profesioniștii filmului. 

Înregistrările spectacolelor și redarea lor pe rețelele sociale și la televiziuni fac din 

spectacolul de circ de astăzi un spectacol viu, modern, atractiv și competitiv.  

Dacă un circ nu are forța financiară să filmeze și să redea secvențe din 

spectacolele sale sau, mai mult, să difuzeze pe canale media reprezentații întregi, circul 

respectiv dispare. Este realitatea epocii noastre în care imaginea, prin fotografie și 

filmare, poate să te ridice sau să te piardă pe piața competitivă a divertismentului. Dacă 

publicul nu te vede prin intermediul imaginilor și nu ajunge să te cunoască, consideră 

că nu ești valoros și nu are motiv să se deplaseze și să plătească biletul pentru 

reprezentația ta. Deci, exiști sau nu, contezi sau nu, în industria spectacolului de circ, 

ca și în teatru, operă sau dans, pe plan național și internațional, numai dacă poți fi 

văzut și recunoscut în filmări de televiziune, în reclame pe conturi sociale sau în filme 

de lung, mediu sau scurt metraj. Exiști prin imagine în peisajul artistic mondial sau 

dispari.  

Să ne amintim că viețile personalităților din lumea circului au fost ecranizate, 

iar anumiți cineaști s-au inspirat din personaje de circ și au realizat filme având drept 

cadru arena circului. Există, așadar, o legătură aparte între cele două arte, între temele 

și formele de circ pe care le vedem în filme. Pe parcursul istoriei cinematografiei, nu 

numai creatorii și producătorii filmelor au simțit această atracție, ci și actorii . 

De la Federico Fellini la Elisabeta Bostan, de la Charlie Chaplin la Sergiu 

Nicolaescu, lucrarea noastră  nu operează o trecere forțată, ci mai degrabă una lină și 

plină de respect și admirație pentru toți cineaștii care, prin filmele lor cu și despre circ, 

au transmis oamenilor crâmpeie din imaginea „Cenușăresei” artelor. Ei au redat, prin 

operele lor, la superlativ, emoții, drame, iubiri, riscuri, sacrificii, dezamăgiri din lumea 
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circului și au scos în evidență, pe marele ecran, viața artistului de circ și lumea 

spectacolelor din perioadele evocate, aducând în fața ochilor noștri fragmente din 

istoria circului. 

Privind retrospectiv, ne putem întreba  dacă regizori precum Charlie Chaplin și 

Federico Fellini, dar și Elisabeta Bostan, Sergiu Nicolaescu și mulți alții, nu și-ar fi 

întors privirile spre acest domeniu artistic, nu am fi asistat la dispariția lui. Putem 

spune că toți acești regizori au salvat arta circului de la dispariție. Creațiile lor au 

readus circul în atenția cinefililor, în prim-planul vieții artistice și, astfel, circul, cu 

toate disciplinele sale, a renăscut.  

Am considerat normal să-i așez în aceeași matcă a aprecierii și respectului pe 

toți creatorii operelor cinematografice inspirate din lumea circului, fie ei americani, 

italieni sau români, pentru că indiferent unde s-au născut pe glob, talentul și viziunea 

lor îi situează în vârful ierarhiei artistice. Nu am comparat cifrele de box - office 

cinematografic, nu am comparat industriile cinematografice din  țările unde au creat 

regizorii evocați, am dorit doar să aduc un omagiu celor care au contribuit cu adevărat 

la renașterea spectacolului de circ în lume.  

Interdependența celor două arte a fost sesizată cu zeci de ani în urmă de către 

Prințul Rainier al III-lea de Monaco care a alăturat televiziunea celei mai prestigioase 

competiții dedicate artei circului. Prin televiziune, s-a creat o oportunitate de creștere a 

performanțelor artistice în disciplinele circului, iar modelul Festivalului de la Monte 

Carlo a fost preluat pe tot globul. Contribuția mijloacelor audiovizuale moderne este 

evidentă în activitatea marilor case de producție de circ din lume. Exemplul 

excepțional pe care l-a dat în trecut președintele fondator al  festivalului de la Monte 

Carlo, Prințul Rainier al III-lea, continuă astăzi, prin efortul susținut al Prințesei 

Stephanie de Monaco, care a preluat conducerea festivalului de la tatăl său. Filmarea 

festivalului de către televiziunile din Italia, Germania, Franța și Monaco a făcut ca 

interesul față de circ să renască pe planetă.  

Dacă teatrul își are izvoarele în scrierile din antichitate, circul s-a transmis din 

generație în generație, prin puterea exemplului,  de-a-lungul a mii de ani, până la 

apariția „Galaxiei Gutemberg”, care a democratizat informația și a făcut posibilă 
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răspândirea primelor scrieri despre lumea circului la sfârșitul secolului al XIX-lea, 

pentru ca la începutul secolului XX să aibă loc trecerea lină, firească, dinspre artiștii 

din arenă spre lumea ecranului cinematografic. 

Cea de-a doua parte a lucrării urmărește etapele și modalitățile prin care 

mijloacele de expresie audio-vizuale au contribuit la evoluția și rafinarea spectacolului 

de circ contemporan. Întrucât în activitatea mea profesională am îmbinat în 

permanență uneltele regizorului de spectacole de circ, cu ale regizorului de film și ale 

regizorului de televiziune, am dorit să sintetizez rezultatele acestei experiențe, în 

perspectiva introducerii în învățământul superior, în cadrul unei Universități cu profil 

artistic, a unei secții consacrate pregătirii teoretice, practice și pedagogice a artiștilor 

de circ. Plecând de la convingerea că este imperios necesară o școlarizare, la nivel 

universitar, a viitorilor regizori și scenariști ai spectacolelor de circ, am dorit să pun la 

dispoziția viitorilor studenți un a.b.c. al  domeniului. 

Am sintetizat elementele revoluției de ordin tehnic și estetic produse de 

inserarea limbajului audio-vizual în spectacolul de circ, de la integrarea secvențelor 

filmate în cadrul spectacolului propriu-zis, la utilizarea iluminării, a cadrajului, a 

înregistrării și a montajului, în cazul preluării spectacolelor pentru emisiuni de 

televiziune. 

O producție de circ nu este ușor de filmat. Regulile aplicate în filmarea oricărui 

alt gen de spectacol sunt păstrate și în cazul spectacolului de circ, cu deosebirea că se 

mai adaugă câteva reguli de neocolit. O mare parte din aceste reguli se referă la 

siguranța artiștilor și se aplică doar în filmările spectacolului de circ. Apare întrebarea 

de ce filmarea spectacolului de circ depășește cadrul tiparului general? Răspunsul nu 

este simplu și nu poate fi formulat în câteva cuvinte, de aceea am formalizat pașii de 

urmat în obținerea produsului artistic finit -  filmul spectacolului de circ.  

Ambele arte implică în procesul lor creativ mai multe echipe. Echipa artistică, 

aflată în prim plan, pe scenă sau pe platou, este cea a interpreților. Cea de a doua 

echipă este echipa de creație care realizează procesul de transpunere în arenă a 

spectacolului sau a scenariului de film, fiind compusă din scenarist, regizor, director de 

imagine, compozitor, scenograf, designer de costume, designer de lumini, coregraf și 

producător. Cea de a treia echipă este cea tehnică, aflată în culisele arenei sau în 
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spatele aparatului de filmat - ingineri de sunet, ingineri de lumini, recuziteri, 

tehnicieni, machieuri etc.  

Atât spectacolul de circ cât și filmul integrează toate artele într-un unic proces 

creativ pentru a ajunge la desăvârșirea produsului finit. Doar prin acest “vicleșug” 

artistic de îngemănare a circului cu teatrul, cu dansul și cu muzica, au devenit 

spectacolele de circ adevărate capodopere ale timpului prezent. De fapt,  acest 

sincretism al artelor a existat din cele mai vechi timpuri, încă de la apariția artelor. 

Artele s-au născut împreună, s-au dezvoltat împreuna. Diferențierea și specializarea s-

au produs treptat, creindu-se bariere între ele, în timp ce fiecare, în spațiul propriu creat 

se perfecționa și reînnoia continuu.  

În prezent, spectacolul de circ reface sinergia inițială a artelor. Sinergia dintre 

circ, muzică, dans și teatru este cheia actualului succes mondial , cu imens  impact 

emoțional asupra publicului. Arta cinematografică a beneficiat la rândul ei de 

împletirea artelor și a obținut capodopere,  eludând barierele artificiale ridicate pe 

parcursul vremii și al vremurilor.  

  Regizorii apreciați ai momentului, au intuit că din întrepătrunderea dintre arta 

circului, arta teatrală, arta muzicală, arta baletului, poate rezulta o seducătoare feerie 

vizuală și auditivă. Folosirea tuturor mijloacelor artistice nu se oprește aici, limbajul 

expresiv s-a îmbogățit prin  utilizarea imaginii video și a secvențelor cinematografice 

pentru inserarea „live„ în  spectacolul de circ a evoluțiilor acrobatice care înving 

gravitația pământului, cucerind spectatorii. 

Producția video a unui spectacol de circ este complexă. Misiunea echipei 

artistice, coordonatoarea celei tehnice, este de a transfera spectatorului de cinema sau 

telespectatorului de acasă emoția spectacolului din arenă , pe care poate și trebuie să îl 

vadă, prin ochii regizorului, ca un spectacol mult mai palpitant decât cel din sala de 

spectacol. Regizorul de film trebuie să scoată în evidență nu numai dificultățile 

tehnico-acrobatice ale dresurilor sau ale numerelor de magie, comicul de situație al 

clovnilor, sau frisonul de teamă în fața salturilor la trapez, ci să aducă privitorul în 

interiorul povești și lumii create  de noile formule de circ modern..  
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Dacă privind filmul spectacolului de circ nu ești captivat de acțiune, înseamnă 

că întreaga echipă de filmare nu și-a atins scopul artistic. Mai mult decât atât, un 

asemenea film trebuie să creeze suspansul și feeria fiecărui tablou sau număr, pentru ca 

ele să fie copleșitoare. O filmare ireproșabilă, un decupaj excelent și un montaj 

profesionist pot face ca filmul spectacolului să fie un produs artistic superior realității 

filmate. În aceasta constă cu adevărat magia artei cinematografice: Să poți să redai 

realul atât de impresionant, încât ficțiunea să pătrundă în mentalul spectatorului. 

Artele s-au născut împreună, s-au dezvoltat împreună și împreună au avut o 

influență benefică asupra mentalului colectiv. Este motivul pentru care sinergia dintre 

circ, muzică, dans și teatru constituie în prezent, pe plan  mondial, o cheie sine qua non 

a succesului și nimeni nu poate nega că astăzi, impactul emoțional asupra publicului al 

noilor forme, mixte,  de artă a circului, se datorează în parte și incorporării elementelor 

audio-vizuale, jonglării nu doar cu obiecte ci și cu imagini de film.  

În pofida istoriei sale milenare, arta circului a avut, până nu de mult, un statut 

de „Cenușăreasă” în lumea artelor spectacolului. În viața cotidiană, termenul de „circ” 

continuă să aibă o conotație peiorativă, fiind asociat de multe ori cu un comportament 

ieșit din limitele firescului, la nivel individual sau politic, în vorbirea curentă și în 

etichetele pe care mass-media le aplică diverselor evenimente sau persoane. Situația s-

a schimbat însă radical în ultimele decenii, dovadă și atenția acordată domeniului de 

cercetări științifice internaționale.  

Una dintre abordările cele mai complexe este cea semiotică, pe care am regăsit-

o în câteva studii de specialitate. Semioticienii și-au propus să observe modul în care 

circul și artiștii săi creează semnificație și provoacă o implicare emoțională profundă a 

publicului. Orice acrobație este un eveniment complex, cu dimensiuni cognitive și 

emoționale. Este și parte a unei istorii și a unei instituții, fiind în strânsă legătură cu 

contextele culturale și sociologice. Tema circului poate fi tratată din perspectivă 

structural-semiotică, pragmatică, a științelor cognitive, a antropologiei culturale, a 

psihologiei și sociologiei emoțiilor. Astfel, semnificația spectacolelor de circ devine 

mai complexă, permițându-ne să înțelegem și să apreciem „aptitudinile și creativitatea 

acestei arte tradiționale populare, ce se reînnoiește constant, generație după 
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generație”
2
. De asemenea, imaginea clovnului și cea a clovneriilor, cercetate și din 

prisma  teoriei râsului a lui Henri Bergson, implică o discuție amplă, cu referire la 

ipostazierea clovnului (apariția și identitatea acestuia, transformările faciale, machiajul, 

figura modernă a clovnului și adaptarea sa la postmodernism), costumele și accesoriile 

clovnului, semiotica gagurilor și a trucurilor, dar și ideea de „clovni fără bariere”, 

adică acei clovni care susțin spectacole în întreaga lume fiind,mesajul lor fiind înțeles 

și  apreciat în pofida diferențelor culturale
3
. 

Spectacolele de circ au suferit transformări de-a lungul timpului. O producție 

de circ a ajuns să cuprindă numere din ce în ce mai complexe. Inițial se desfășurau în 

bâlciuri, apoi într-un cort, în același spațiu cu publicul. Treptat, circurile s-au separat 

de bâlciuri și au început să circule independent. De la ipostaza de a fi prezentați și 

expuși în bâlciuri, oamenii circului începuseră să fie artiști în adevăratul sens al 

cuvântului, profesioniști care încântau publicul cu talentul și aptitudinile lor, iar 

spectatorii care le urmăreau  spectacolele,  alcătuiau o comunitate
4
.  

Astăzi circul este considerat a oferi un exemplu de sustenabilitate socială pe 

termen lung, cu o tradiție bogată, durabilă și cu o istorie bine documentată. Totodată, 

el este o sursă nesecată de dezbateri, dar este și o instituție recunoscută pretutindeni și 

admirată de spectatori provenind din diverse clase sociale. În ultimii ani, pentru a 

scăpa de „capcana crizei”, circul s-a reinventat, definindu-se drept „Cirque nouveau”
5
. 

Acest proces a determinat o viziune comună, care a generat o nouă reziliență și o 

conectivitate în cadrul industriei, prin unirea artiștilor și creșterea credibilității acestei 

arte, prin investigarea cu mijloace moderne a  relației dintre circ și public, ceea ce a 

dus la ameliorarea ei, strategie comunicațională care s-a dovedit a fi cheia pentru 

ieșirea din criză. 

Totodată, circul este și o formă de artă marcată de dialogul cross-cultural. Prin 

intermediul artei circului, culturile diferitelor țări participă la interacțiunea socială 

globală, contribuind la atingerea unui anumit nivel de integrare culturală universală. 

                                                           
2
 Paul Bouissac, Semiotics at the Circus, Berlin, Editura De Gruyter Mouton, 2010 

3
 Paul Bouissac, The Semiotics of Clowns and Clowning. Rituals of Transgression and the Theory of 

Laughter, Londra, Editura Bloomsbury Publishing, 2015 
4
 Yoram Carmeli, „Circus Play, Circus Talk, and the Nostalgia for a Total Order” în Journal of Popular 

Culture, March 2004, pp. 157-158 
5
 Philip A. Loring, „The Most Resilient Show on Earth: The Circus as a Model for Viewing Identity, 

Change, and Chaos” în Ecology and Society, 12(1):9, 2007, p. 12 
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Dialogul creat de arta circului reprezintă o cale armonioasă de păstrare a trăsăturilor 

culturale specifice, în sânul diversității, fenomen evidențiat în numeroasele competiții 

și festivaluri de circ naționale și internaționale, care oferă baza pentru o comparație și o 

mai bună înțelegere a diferitelor culturi. Popularitatea și semnificația lor confirmă 

faptul că, printre alte forme și genuri de artă, circul reprezintă la rândul său culturile 

popoarelor într-o manieră proprie, adecvată și expresivă.  

În confruntarea oferită de platforma festivalurilor și concursurilor internaționale 

de circ, cultura distinctivă a Estului este revelată spectatorului din lumea Vestului și 

trăsăturile specifice culturii Vestului sunt  aplaudate de publicul din țările Estului, după 

cum Sudul și Nordul se întâlnesc pe coordonatele expresivității unui spectacol care 

înglobează muzica, dansul, folclorul, chiar și elemente de poezie, literatură sau 

dramaturgie. Un exemplu elocvent în acest sens l-au oferit spectacolele Circului & 

Variete Globus, în care șansoneta franceză s-a întâlnit cu Caragiale și cu basmul 

românesc. 

 Tradițiile și valorile unor țări îndepărtate au devenit imediat accesibile și 

datorită formulei internaționale a programelor de circ din ultimele decenii, fenomen 

social și cultural complex, care creează dialog, limbajul său specific, facilitând 

interacțiunea multiculturală. Susținute de arta circului, strategia și eforturile de ștergere 

a frontierelor,  comune la nivel internațional, reprezintă prețioși factori stabilizatori și 

unificatori de interacțiune cross-culturală
6
. 

În anul 2009, o rezoluție a Parlamentului European asupra Studiilor Artistice în 

țările Uniunii Europene stabilea o recomandare cheie pentru dezvoltarea educației 

artistice ca modalitate de dezvoltare a creativității tineretului. Pornind de la premisa că 

educația artistică joacă un rol important nu numai în formarea armonioasă a 

personalității copiilor, adolescenților și a tinerilor, ci și în formarea competențelor 

pentru viață în secolul 21, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 

a Uniunii Europene (EACEA) lansa, în același an 2009, Programul Cultural european 

EURYDICE, destinat integrării studiului artelor în învățământ, prin studii cross-

curriculare. Alături de domeniile consacrate - teatru, muzică, dans, arte plastice, 

arhitectură - și de audiovizual, pentru prima dată arta circului a fost și ea recunoscută și 

                                                           
6
 Svetlana Shumakova, „Circus Art: An Aspect of Cross-Cultural Dialogue” în Online Journal of 

Communication and Media Technologies, 5(2), 2015, pp. 38-39 
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integrată printr-un act normativ, ca parte integrantă a unui proces educațional formativ. 

Ca toate celelalte forme de spectacol, și circul oferă nu doar educație estetică, ci 

contribuie și la adoptarea unor valori etice: curaj, tenacitate, spirit de colaborare, 

loialitate față de partener, creativitate, atitudine pro-activă în viață, dragoste pentru 

animale etc. 

 

În Studiul de caz am urmărit să prezint traseul istoric al domeniului în țara 

noastră și traiectoria unicei instituții finanțate de la bugetul de stat pentru realizarea de 

spectacole de circ. Ca metodă de cercetare, am folosit interviul. Pe baza informațiilor 

obținute, am putut răspunde și la întrebările de cercetare, specifice studiului de caz.  

Documentația colectată, de la înființarea Circului din București, în 1954, până 

în momentul  redactării prezentei lucrări (2020), dezvăluie o istorie în zig-zag, cu 

dramatice creșteri și descreșteri ale potențialului creativ, artistic, tehnic și material. 

Analiza diverselor formate care s-au succedat în timp, a evidențiat  asemănările 

dintre formulele de succes precum și cauzele care au dus la eșec. Am prezentat succint 

diferitele spectacole de gen care au  reușit să păstreze atât standardele excelenței 

profesionale și artistice, cât și succesul la public.  

Am argumentat necesitatea „rebranduirii” spectacolului de circ în consonanță 

cu progresul în domeniu înregistrat pe plan internațional. Un imbold prețios l-a 

reprezentat, în plan instituțional și personal, experiența participării și obținerii de 

trofee la câteva ediții ale Festivalului Internațional de Circ de la Monte Carlo. 

Participarea la confruntările internaționale a permis stabilirea unor criterii de apreciere 

a evoluțiilor individuale și a nivelului spectacolelor, în ansamblul lor, conform 

tendințelor dezvoltării artei circului. 

Am menționat înființarea Festivalului Internațional de Artă a Circului de la 

București, și am amintit toate spectacolele (tradiționale și moderne) montate sub 

cupola Circ & Variete Globus și filmate integral și difuzate pe diverse canale media.  

Analiza aprofundată a structurii și a resurselor necesare unui spectacol de circ 

din zilele noastre a impus clasificarea spectacolelor de circ în categoriile tradițional, 

clasic și modern (sau contemporan, conform denumirii adoptate de anumite companii 

).  
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Apariția și dezvoltarea spectacolului de circ tradițional își are originea în 

perioada Renașterii, secolele XVI-XVII; această structură a generat spectacole 

tradiționale clasice. Întâlnim în diverse scrieri și denumirea de spectacol de circ 

tradițional modern, care se referă la aceeași structură de spectacol utilizată în perioada 

modernă a dezvoltării societății. 

În spectacolul tradițional de circ, numerele sunt de sine stătătoare, identic ca în 

spectacolul de varietăți, fără să existe între ele o idee comună nici de scenariu, nici de 

punere în scenă, nici vreun liant între costume sau motive muzicale. Intervenția 

regizorală sau folosirea unitară a muzicii și a costumelor se realizează doar în cadrul 

fiecărui număr în parte, care poate fi plasat în orice epocă, rezultând stiluri diferite, 

muzică variată, costume  extravagante. La fel sunt asamblate și spectacolele de revistă, 

în care cupletele sunt suportul momentelor de comedie sau clovnerie. Cântăreții pot 

face sau nu parte din distribuție, dar pot deveni capete de afiș, așa cum în spectacoli de 

variete, numerele de circ erau atracțiile principale.  

În structura spectacolului de circ tradițional, predomină numerele din 

discipline și subdiscipline ale artei de gen, alături de, dansuri, secvențe de balet și 

altele, susținute sonor de piese muzicale. 

Din punct de vedere al structurii, spectacolul tradițional este asemănător cu 

spectacolul de varietăți,  cu deosebirea că predominante sunt disciplinele de circ,  nu 

muzica. 

Spectacolul de varietăți este definit și ca teatru de revistă sau estradă. În 

componența lui intră dansuri, cântece, scenete vesele pe actuale, iluzionism, acrobații 

la sol și aeriene. Ceea ce diferențiază music-hall-ul de acest gen de spectacol este 

concepția de ansamblu: spectacolul de music-hall are o acțiune dramatică unitară, pe 

când spectacolul de revistă constă dintr-o succesiune variată de componente. Formatul 

spectacolului de varieteu în care, cu câteva secole în urmă, se succedau actori, 

cântăreți, dansatori, jongleri, acrobați și iluzioniști, era însoțit de vânzarea băuturilor 

alcoolice. În anul 1751, s-a adoptat un act care obliga tavernele care găzduiau acel tip 

de reprezentație să primească o licență, în speranța că pe această cale, acel tip de 

distracții va fi descurajat. Efectul a fost contrar, prin obligativitatea obținerii licenței s-

a obținut evoluția acelui gen de spectacol, care a avansat prin instalarea de decoruri, 

prin ridicarea nivelului artistic și încadrarea acțiunii într-un spațiu determinat. În 
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următorul secol, creșterea populației urbane a dus la înmulțirea acelor spectacole care 

acum durau șase până la opt acte, timp în care prin fața publicului evoluau acrobați, 

mimi, momentele de dans alternau cu cântece/ Totul se încheia cu un act de comedie 

care avea la bază un scenariu. 

Titulatura de spectacol de circ modern definește un spectacolul cu structură 

similară celui clasic,tradițional, îmbogățită însă cu elemente suplimentare.  

Spectacolul de circ contemporan este relativ recent. A apărut în deceniul 7 al 

secolului 20, fiind structurat în funcție de un scenariu, dramatic sau comic.  Programul 

lui integrează momente specifice de circ, intervenția unor actori de teatru, 

interpretările vocale ale unor cântăreți și secvențe cu balerini sau dansatori. Narațiunea 

îmbină discipline din arta circului cu elemente preluate din mai multe arte, personajele 

fiind interpretate de artiști de circ, actori de teatru, cântăreți, interpreți muzicali. 

Artistul distribuit într-un spectacol contemporan de circ poate avea succes numai dacă, 

pe lângă pregătirea de profil necesară propriei discipline, deține și înalte competențe 

artistice de actor, cântăreț și dansator, cerute de complexitatea  momentului sau 

numărului executat. Într-un spectacol de circ contemporan. la datele fizico-motrice 

native și la pregătirea prin continuă exersare, până la perfecțiune, se adaugă obligația 

expresivității artistice.   

Producția îmbină mai multe arte și este susținută de tehnologii complexe. 

Spectacolul de circ contemporan are ca izvor al inspirației spectacolul de music-hall 

care și-a creat identitatea la începutul secolului al XX-lea, fiind inspirat la rândul său 

de spectacolul de operetă. Muzicalul este construit în aceeași manieră ca opereta, cu 

un fir liric susținut cu egală pondere a exprimării vocale și a jocului actoricesc, a 

mișcărilor coregrafice. Muzica modernă îl afirmă ca gen independent, cu valențe 

stilistice distincte față de spectacolul de operă și operetă. O mărturie a interferenței 

artelor și a prezenței elementelor de circ în spectacole de operetă, la început și ulterior 

în cele de music-hall, oferă opereta „Printesa Circului”, scrisă în anul 1926. Povestea 

de iubire dintre o prințesă și un acrobat susține o formulă care îmbină mijloace și 

tehnici ale diverselor discipline din circ, într-o fuziune firească cu muzica și dansul.   

 Asupra evoluției spectacolului de circ tradițional modern și a spectacolului 

contemporan și-a pus amprenta cinematografia, implicată în toate etapele pregătirii, 
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punerii în scenă și prezentării în arenă sau în sală a spectacolelor, precum și în 

marketing și publicitate.  

Acest gen de spectacol se realizează prin contopirea artelor și are 

caracteristicile unei producții sincretice, finalizate cu o producție filmică a producției 

scenice. Specificul filmării spectacolului de circ impune tehnică specială și cunoștințe 

avansate referitoare la numărul și amplasamentul camerelor de filmare, în funcție de 

tipul și amplitudinea spectacolului, de viziunea regizorală, precum și de formele de 

organizare și utilizare a tehnicilor de filmare. Spectacolul de circ contemporan implică 

investiții mari în creație și tehnică, mobilizând resurse financiare uriașe, dar presupune 

și innoirea pregătirii profesionale a creatorilor și artiștilor, prin învățământ dedicat și 

reformat.  

Colaborarea dintre arta circului și arta cinematografică a pus în legătură una 

dintre cele mai vechi arte, arta circului și una dintre cele mai noi, arta cinematografică. 

Învățarea, pregătirea și punerea în arenă a spectacolelor de circ, în interdependență cu 

arta cinematografică, capătă sens și contur în zilele noastre. Încă de la apariția lui, 

filmul a fost apropiat, într-un fel sau altul, de universul circului. Cele două arte s-au 

susținut reciproc în atingerea obiectivului unic, acela de a atrage un număr cât mai 

mare de admiratori și de a se face vizibile. 

 Creativitatea se naște din conlucrare. Transferul cultural a întărit arta circului 

și este aproape de neînțeles cum unii încă nu percep beneficiul extraordinar al 

expresiei artistice izvorâte din interrelatia celor două arte. Interferența lor atrage 

spectatorii. Cele două două arte sunt facil de descifrat de către marele public, fiind în 

totalitate vizuale. În plus, ambele apelează la contribuția tuturor artelor, într-o 

îngemănare perfectă. Descifrarea codului celor două se realizează prin inter-

relaționare și sincretism, prin folosirea tuturor mijloacelor artistice și tehnice. 

În ultimul sfert al secolului XX, formarea profesională a artiștilor de circ a 

înregistrat un progres; educaţia în domeniu s-a mutat din familiile tradiţionale în 

instituţii de învăţământ administrate de stat, ca în Franța, sau în școli particulare, 

precum Canada. Schimbarea s-a produs sub presiunea apariției formele noi de 

spectacol care îmbinau genuri artistice variate: circ, teatru,  dans,  muzică etc. 

Domeniul câştigase un statut social nou. În multe țări, nomenclatorul profesiilor a 

inclus artistul de circ.  
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În Franța, fişa profesiei de artist de circ este prezentată elevilor de liceu de către 

consilierii de orientare şcolară şi profesională, ca opţiune posibilă în stabilirea 

traseului şcolar vocaţional. Elevii pot avea acces spre niveluri superioare de 

învăţământ artistic, cu debușeu spre piaţa muncii, pe multiple paliere ale profesiei.  

Artistul de circ este caracterizat metaforic ca artist al visului. Aptitudinile, 

tehnica perfectă, rezultat al multor ore de antrenament și al pregătirii creative oferă 

publicului   deconectare din lumea reală și conectare la o lume magică.. Dar până ca 

un tânăr să ajungă artist al visului, trebuie să treacă prin toate disciplinele artei de circ 

și apoi să se specializeze în câteva dintre ele. 

„Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una și aceeași 

disciplină, prin intermediul mai multor discipline deodată. Astfel, obiectul studiului se 

va îmbogăți, în urma relaționării cu alte discipline. Cercetarea pluridisciplinară aduce 

un plus disciplinei respective exclusiv.” 
7
 

Cercetarea pluridisciplinară în arta circului a evoluat în ultimii douăzeci de ani, 

în întreaga lume impunând  îmbinarea disciplinelor și punerea în practică a 

rezultatelor acestor cercetări.  

Profesia artist de circ solicită o pregătire cu debut timpuriu și formare 

îndelungată, intensivă și complexă. În Europa funcționează o rețea de școli, reunite în 

FEDEC,  federația școlilor de circ profesionist. Școlile de circ sunt organizate 

multinivelar: primul nivel are ca scop îmbogățirea personalității copilului și 

adolescentului; al doilea nivel oferă cursuri de educație generală și de pregătire în 

activități de bază ale artei circului; al treilea nivel, de învățământ superior, oferă 

specializări în disciplinele circului. 

Absolventul de învățământ superior este invitat, în cadrul examenului de 

licență, să demonstreze că a dobândit competențele și măiestria necesare în arta 

circului, interpretând un număr din disciplina principală de specializare și alte numere 

din alte discipline complementare, precum și să creeze numere din prima disciplină și 

să participe la colective de creație în alte discipline. 

În sistemul românesc de învățământ, filiera vocațională cuprinde un număr 

insuficient de instituții care pregătesc elevi și studenți în domeniul artelor mai vechi 

                                                           
7
 Cerasella Crăciun, Metode și tehnici de cercetare, București, Editura Universitară, 2015, p. 36 
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sau mai noi. Se remarcă absența instituțiilor destinate pregătirii copiilor, adolescenților 

și tinerilor care iubesc cinematografia sau circul. Lipsa ofertei de școlarizare și 

profesionalizare pentru aceste domenii este un impediment major în promovarea 

spectacolului de circ contemporan, precum și în specializarea creatorilor de film 

pentru abordarea acestui format de spectacol. 

În decursul ultimelor decenii, pregătirea artiștilor de circ a devenit la fel de 

importantă ca cea a virtuozilor celorlalte arte. Dar în țările care nu au școli 

specializate, chiar și în ziua de azi, artiștii și creatorii pot cu greu să se ridice la nivelul 

cerut pe piața spectacolelor de gen 

Subliniez că inexistența unei școli românești de circ poate duce la prăbușirea 

genului. Avem nevoie de o școala românească de circ atât pentru artiști, cât și pentru 

creatori, pentru a duce mai departe tradiția circului românesc peste generații. 
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