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ARGUMENT 

 

Demersul de cercetare concretizat în paginile lucrării doctorale, intitulate Procesul de 

creație scenografică în învățământul superior, are ca miză o reafirmare a importanței studiului 

artei scenografice la nivel academic, prin programe de licență și masterat care urmăresc, în baza 

unor principii pedagogice bine articulate, un  proces de formare modern al scenografilor 

profesioniști.  

În contextul unei schimbări de paradigmă tot mai inevitabilă, marcată de utilizarea 

tehnologiilor digitale, se simte nevoia analizei aprofundate, cantitative dar și calitative, cu privire 

la mutațiile survenite în arta spectacolului contemporan. Dacă în a doua jumătate a secolului trecut 

dicursul critic al creatorilor și teoreticienilor avea ca punct de atenție criza teatrului în raport cu 

emergența televiziunii, astăzi comunicarea este covârșitor dominată și mijlocită de mediile de 

comunicare în masă bazate pe tehnologii digitale. Ne-am putea întreba: ce relevanță au aceste 

schimbări în condițiile în care teatrul este și va rămâne, întotdeauna, o artăvie, ce solicită simultan 

prezența actorului și a spectatorului într-un spațiu și într-un timp comun? Și, chiar dacă anumite 

schimbări se produc, care este relația directă cu scenografia și cu formarea viitorilor artiști în 

domeniul acesta? În opinia noastră, aceste întrebări sunt retorice, răspunsul fiind de domeniul 

evidenței: dacă civilizația trecută, începând din Renaștere, a fost o civilizație ce se adresa ochiului, 

privirii (în termenii postulați de Marshall Mcluhan în celebrul studiu „Mediul este mesajul”), cea 

contemporană este una care își construiește comunicarea, inclusiv la nivelul creației artistice, după 

modelul rețelelor neuronale. Prin urmare, orice disciplină studiată astăzi se bazează pe 

interconexiune, inter-relaționare. E nevoie să conștientizăm și să întroducem în modelele 
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pedagogice ale contemporaneității formula creației în conexiune, în rețea. Din punctul nostru de 

vedere, modul de pregătire al viitorilor profesioniști în artele spectacolului de teatru la 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografic „I.L Caragiale” din București poate fi 

considerat un exemplu de structură academică modernă ce are ca obiectiv exact formarea unui 

creator cu spirit dinamic și abilitatea de a se adapta rapid la necesitățile proiectelor de creație. 

Un argument în plus pentru relevanța prezentei lucrări, îl reprezintă și raritatea cercetărilor 

despre arta scenografică ca domeniu de studiu în mediul academic. În România, prea puține priviri 

științifice s-au preocupat de abordările profesiei de scenograf în universitățile de profil, în ciuda 

aspectelor instructive pe care o astfel de analiză le oferă. Poate de aceea, această lucrare unică se 

prezintă ca o noutate – o privire de ansamblu, care prezintă avantajele și dezavantajele unor metode 

de pregătire ale scenografilor profesioniști, în medii universitare din țară și străinătate. Lucrarea 

vădește intenția de servi drept suport informativ pentru specialiștii care doresc să optimizeze și să 

ajusteze programa de învățământ universitar sau să-și îmunătățească metoda de predare și 

abordarea pedagogică, în vederea unor rezultate benefice în pregătirea studenților. 

Am expus, pe scurt, în paragrafele anterioare, interogațiile de lucru pe care ne-am 

concentrat în cercetarea temei propuse. Este momentul să subliniem obiectivul principal al tezei: 

analiza modelului pedagogic în pregătirea scenografului la UNATC „I.L Caragiale” din București. 

Pentru expunerea acestuia și argumentarea în favoarea ideii că reprezintă un exemplu de bune 

practici și eficiență academică, dorim să evidențiem că perspectiva asupra temei este una, 

deopotrivă subiectivă și obiectivă. De loc paradoxal, este subiectivă pentru că am parcurs, ca 

student, toate cele trei cicluri de formare la specializarea Scenografie (licență, masterat, doctorat) 

– ceea ce mi-a oferit posibilitatea de a evalua în integralitate structura și obiectivele de studiu, pe 

fiecare ciclu formativ. Este, totodată și o perspectivă obiectivă din două considerente. Primul, 

pentru că, după ce am beneficiat eu însămi, ca absolventă a masteratului de Artă scenografică, am 

avut oportunitatea de a mă implica în procesul de studiu ca asistent alături de cei care îmi fuseseră 

profesori și mie, Ștefan Caragiu (scenograf) și Alexandru Darie (regizor). Astfel, am înțeles și 

aprofundat procesul didactic specific UNATC, orientat spre formarea încă din mediul academic al 

reflexelor și aptitudinilor de lucru în conexiune, mai precis crearea unui concept de spectacol prin 

inter-relaționarea dintre regizor și scenograf. Al doilea considerent pe care se fundamentează 

perspectiva obiectivă ține de capacitatea educată în timpul studiilor de apreciere critică a propriului 
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proces de creație în scopul obținerii acelei distanțări care permite justa evaluare a propriei munci, 

absolut necesare dezvoltării unui artist profesionist.  

Prin urmare, teza elaborată utilizează documentarea atât în cheie cantitativă cât și calitativă. 

Analiza calitativă s-a realizat, în principal prin metoda comparației, dar și prin evaluare axiologică. 

La finalul perioadei de cercetare, s-au conturat, în mod logic, cele șase capitole în care e structurată 

lucrarea. 

 

CONȚINUTUL LUCRĂRII – O PREZENTARE SUCCINTĂ 

 

Capitolul I al lucrării este dedicat, așa cum subliniază titlul, Procesului de creație 

scenografică. Am considerat că, înainte de a sublinia particularitățile metodei folosite în UNATC 

„I.L Caragiale”, este necesară clarificarea statutului profesional al scenografului și accepțiunea 

contemporană asupra scenografiei. Pornind de la afirmația lui Ion Sava, „părintele” școlii 

românești de regie și scenografie care, în studiul său fundamental „Teatralitatea teatrului” sublinia 

capacitatea artei spectacolului de a se regenera prin asimilarea celor mai recente tehnici și 

tehnologii (în sens industrial) – proces pe care îl numea remagicizarea teatrului – am explicat cele 

două componente ale scenografiei: decorul și costumul. Granițele dintre cele două componente 

„clasice” se diluează, se întrepătrund sau chiar duc la aparenta dispariție a scenografiei în formulele 

contemporane din sfera artelor performative, fenomen pe care l-am analizat într-un subcapitol 

separat. Partea cea mai consistentă a capitolului este dedicată analizei etapelor succesive ale 

procesului de creație specific scenografilor. Pornind de la experiența directă, ca asistent, am refăcut 

traseul de lucru într-o manieră didactică, marcând cu argumente personale, dar și cu surse 

bibliografice de specialitate, necesitatea parcurgerii consecutive a acestor trepte – de la universul 

piesei și universul personal al fiecărui scenograf și regizor până la universul final al spectacolului, 

care nu mai aparține creatorilor, ci spectatorilor. 

 Deși nu foarte consistent cantitativ, al doilea capitol al lucrării este deosebit de important 

în demonstrația propusă. Importanța  aprofundării artei scenografice în mediul academic – 

cuprinde argumentația privind complexitatea formării scenografului și subliniază necesitatea 

pregătirii acestuia într-un mediu universitar, pornind de la o programă coerent articulată și de la 

principii pedagogice cu obiective atent stabilite. Mai mult, se lansează și o posibilă temă de 
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dezbatere privind contextul academic în care se formează viitorii scenografi. Oare aceștia trebuie 

pregătiți în structuri academice (universități, facultăți, departamente) care au și alte programe în 

domeniul artelor spectacolului sau acest aspect nu contează? Întrebare la care vom contura posibile 

răspunsuri în capitolul al III-lea: Procesul de creație scenografică reflectat în universitățile de 

artă din România. 

Pentru a demonstra avantajele unei metode pedagogice în pregătirea scenografilor în raport 

cu altele este necesară o comparație cu programele existente în același context. În țara noastră, 

ocupația de scenograf este asigurată pe două filiere de formare, ambele la nivel universitar, fie în 

domeniul Teatru și artele spectacolului, fie în domeniul Arte vizuale. Prin metoda calitativ-

comparativă dintre studiul scenografiei la Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” și Universitatea Națională de Arte, ambele din București, am 

subliniat punctele de intersecție dar și particularitățile pe care contextul organizațional le impune 

unui program de scenografie, indiferent de ciclul de studii. Concluzia a fost că avantajul pregătirii 

într-un context academic ce permite interacțiunea, din primii ani de formare, cu colegi de la alte 

pograme de studii circumscrise artelor spectacolului, se bazează pe obiective comune generate de 

strategia generală a dezvoltării domeniului, dar și pe posibilitatea de a constitui de timpuriu echipe 

comune de creație, în special între scenografi și regizori (de teatru sau, în cazul particular al 

UNATC, și de film). 

Capitolul al IV-lea – Procesul de creație aplicat este constituit sub forma unui studiu de 

caz, aplicat pe spectacolul de disertație „Aşteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, pentru care 

eu am realizat conceptul scenografic, iar colegul meu, Vlad Popescu a semnat regia spectacolului. 

Colaborarea noastră s-a aflat sub coordonarea profesorilor Ștefan Caragiu și Alexandru Darie. 

Obiectivul acestui capitol, cu o perspectivă asumat subiectivă, este de a explora, în detaliu, 

paradigma pedagogică de succes, practicată în UNATC, formulată în capitolul precedent. 

Provocările profesionale, dar și avantajele lucrului după metoda propusă de coordonatori sunt 

evidente. În cele două subcapitole (Interpretarea scenografică și Realizarea tehnică), în care 

prezint întregul proces de creație, se poate observa atât profunzimea și consistența muncii 

scenografului aflat în dialog cu regizorul, cât și importanța unui fundament academic în pregătirea 

artiștilor implicați în proiect. Acest fundament structurează și facilitează lucrul în echipă, dar și 

accesarea unor noi forme artistice. 
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Plecând de la acest caz particular, continui logica argumentației, și, în capitolul al V-lea 

(Perspectivele studiului procesului de concepției scenografice în mediul universitar), extind, la 

nivel de generație, explorarea paradigmei pedagogice abordate în UNATC. Formarea unui 

vocabular teatral comun dar și a unei dinamici flexibile și creative între regizor și scenograf, în 

special prin proiectele de creație comune dezvoltate la master – un model pedagogic impus, în 

ultimii ani de tandemul profesoral Ștefan Caragiu – Alexandru Darie – are toate premisele de a 

impulsiona apariția unor generații importante, care să marcheze evoluția artelor spectacolului în 

țara noastră. În sprijinul acestei idei am exemplificat, aplicând regulile comparației și evalării 

calitative, evoluția carierei unor tineri scenografi absolvenți ai Universității Naționale de Artă 

Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”: Adrian Damian, Irina Moscu, Andrada Chiriac, 

Mădălina Niculae și Andreea Tecla. 

De la jumătatea secolului trecut, o dată cu studiul la nivel academic al profesiilor din 

domeniul teatrului, artiștii români au înțeles că în spectacol, arta și știința se împletesc în mod 

creativ și că este absolut necesară formarea viitoarelor generații pe baze metodice, pedagogice bine 

structurate. Niciun profesionist, indiferent de domeniul în care dorește să se impună, nu e auto-

didact, ci, dimpotrivă, dorește să își afirme originalitatea într-un mediu pregătit și apt să îi aprecieze 

valoarea. Forța și lipsa de complexe pe care ți-o conferă studiul într-un mediu academic sunt 

atribute care pot impune un creator, indiferent de cultura din care provine, în circuitul mondial al 

valorilor. Au dovedit-o și o dovedesc atâția scenografi români contemporani, din generații diferite, 

ale căror nume sunt o carte de vizită și pentru învățământul românesc artistic. 

Internaționalizarea, în contextul spațiului european comun de învățare, e o prioritate a 

dezvoltării universităților din țara noastră, azi. De aceea, am inclus în Capitolul al VI-lea, intitulat 

Reflectarea procesului de creație în universități de prestigiu din lume – o analiză comparativă a 

programelor de scenografie din UNATC cu programe similare (în special cele de profesionalizare 

avansată, adică de master) precum cele alor Universității de Artă din Londra – Wimbledon College 

of Arts, Universitatea din Leeds, Anglia, Universitatea RheimMain din Germania sau Accademia 

di Belle Arti di Venezia. Criteriul de selecție al acestor instituții de învățământ a fost posibilitatea 

de a avea și o reflectare a unei experiențe concrete în relație cu metodele abordate de structurile 

respective, prin intervievarea unor absolvenți ai ciclului de licență scenografie de la UNATC care 

au studiat la nivelul ciclului al II-lea în universitățile selectate.  
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Suntem conștienți că cercetarea are anumite limite, posibil și concluzii care se pot dovedi, 

în timp, speculații. Acest aspect, pe care ni se pare firesc să ni-l asumăm, derivă din condiția de 

proces în evoluție a temei. Încercarea de a „fixa”, în vederea analizării și evaluării, un model 

pedagogic duce inevitabil, la generalizări – prin urmare, unele detalii „de finețe” sunt estompate și 

chiar trecute cu vederea. De aceea, am considerat necesar să adăugăm, ca Anexă, câteva 

documente (interviuri, planuri de studiu) care au rezultat pe parcursul cercetării și nu apar în 

bibliografia de specialitate. Sperăm, totuși, că o parte consistentă a lucrării poate constitui, pentru 

cercetătorii din viitor ai pedagogiei teatrului și teatrolgii interesați de evoluția artelor spectacolului 

în România, dacă nu o sursă majoră de informații, cel puțin o privire sinceră și pledoarie pentru 

necesitatea formării scenografului la nivel academic, în congruență rolul său major în evoluția 

teatrului – azi și în toate timpurile. 

 

GÂNDURI DE ÎNCHEIERE – CONCLUZII 

 

Nu există nicio posibilitate de echivoc privind tema și miza prezentei lucrări doctorale: 

identificarea, analiza și elaborarea de modele pedagogice privind Procesul de creaţie scenografică 

în învăţământul superior. Totuși, simțim nevoia de a face o adăugire pe care o considerăm absolut 

necesară: dincolo de aspectul tehnic sau de cel didactic, orice demers de cercetare a artei 

scenografice se extinde asupra domeniului în care aceasta ființează - și anume, teatrul și artele 

spectacolului. Prin urmare, deși în ansamblul său prezenta lucrare se concentrează pe analiza unor 

aspecte ale procesului de creație scenografică în învățământul superior, concluziile finale 

subliniază faptul că teatrul și, implicit, totalitatea artelor, care îl compun, au un rol fundamental în 

societate. Fără a risca să lansăm ipoteze pe tărâmul sociologiei, reafirmăm un adevăr incontestabil; 

acela că, și în societatea contemporană, teatrul are un rol activ și formativ, nu doar ca formă de 

divertisment. Insistăm asupra acestui aspect tocmai pentru că, analizând procesul de formare al 

viitorilor formatori, realizăm că miza învățământului superior artistic e relevantă mai cu seamă pe 

termen mediu și lung, beneficiarii fiind viitoarele generații, în ansamblul lor. Căci rostul 

dintotdeauna al teatrului – ne spune Shakespeare – a fost și rămâne acela de a pune lumii oglinda 

în față. 

Astfel, indiferent de mutațiile și evoluția societății de la primele forme de civilizație și până 

astăzi, teatrul se re-afirmă ca artă vie, artă marcată de simultaneitate, fiind caracterizat de patru 
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componente importante: autorul, creația (spectacolul), opera și receptorul (publicul). Mai mult, 

toate schimbările născute din crizele și reconfigurările artei spectacolului sunt generate de 

mutațiile impuse de spectator, pentru că lui i se adresează opera artistică, în totalitatea sa. Artiștii 

creează în mod exclusiv pentru „consumator” și în apariția și dezvoltarea unor noi moduri de a 

înțelege, aborda și realiza un spectacol, contribuția publicului este determinantă. 

Sub imperiul noilor formule și mijloace de comunicare și interacțiune umană, teatrul 

secolului al XXI-lea se îndepărtează de formele ultimelor două secole. „Remagicizarea” lui, într-

o lume dominată de digital și social media, impune – la nivel scenografic și regizoral – o selecție 

atentă a posibilităților tehnice sau tehnologice. Includerea acestora în spectacol nu mai ține de 

noutate, de „exotismul” lor, ci de integrarea organică, funcțională în spectacol. Revine tandemul 

regizor-scenograf, cu responsabilitatea de a reconfigura artele spectacolului în așa fel încât să 

medieze între autor și spectator în termenii unui secol dominat de tehnologie. 

Consider că, astăzi, teatrul încearcă să își facă loc într-o societate cu un dinamism 

accentuat, care nu ne mai acordă timpul necesar pentru a procesa informația, conținutul – punând 

accent pe forma de transmitere a mesajului. De aceea, rolul celui care structurează vizualul unui 

spectacol devine tot mai important și este direct proporțional cu capacitatea de adaptare a 

scenografului la noile formate și de a filtra, prin propriul univers, mesajul autorului și al 

regizorului, apoi de a-l retraduce pentru spectator. Proces ce necesită nu doar abilități native, ci, 

mai ales cunoștințe, aptitudini și atitudini dobândite prin studiul artei scenografice. 

Lucrarea subliniază abilitatea aproape cameleonică a scenografului de a reflecta, sub 

diferite forme, lumea din jurul nostru. Atât în universitățile din țară, cât și în cele din străinătate, 

arta scenografică este predată și tratată ca o modalitate de a gândi și de a reda realitatea. Astfel, 

indiferent de structura planurilor de învățământ, studentul are posibilitatea de a-și dezvolta propriul 

stil, de a dezvolta o concepție scenografică personală, originală, care să exprime atât universul 

piesei, cât și propriul orizont artistic. Această aptitudine de a se adapta se datorează felului în care 

parcursul procesului de creație scenografică este evidențiat de cadrele didactice și este asumat de 

studenți. Capacitățile creative ale viitorului scenograf devin o prelungire a procesului de formare, 

un reflex al meseriei, și se manifestă în momentul căutării unor soluții care să slujească textului, 

conceptului regizoral având ca țintă captivarea atenției publicului. 

În primul capitol – Procesul de creație scenografică – am subliniat rolul disciplinelor din 

planul de învâțământ în formarea gândirii analitice și creative a studenților, în raport cu dezvoltarea 
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abilității lor de a crea, ulterior, decoruri și costume în concordanță cu un concept scenografic bazat 

pe documentare și creație. De aceea, am accentuat necesitatea studiului și a etapelor ce alcătuiesc 

procesul de elaborare a concepției scenografice. În subcapitole distincte, am descris și analizat 

fiecare etapă parcursă de un scenograf în elaborarea și finalizarea procesului de creație, de la 

momentul elaborării schițelor de idee, de costume, a planuri tehnice, a machetei. Apoi am parcurs 

etapele de producție, până la momentul premierei spectacolului. În procesul de formare al unui 

viitor scenograf, respectarea fiecărei etape a procesului de documentare și creație este 

fundamentală. De aceea, am considerat necesar să analizez fiecare etapă de lucru din punct de 

vedere cronologic, pentru a sublinia importanța respectării acestor pași. Ordinea succesivă a 

etapelor, respectată și folosită de toți scenografii și regizorii care dezvoltă concepția unui spectacol, 

este impusă în primul rând de succesiunea în care se desfășoară acțiunea din text. Totodată, e 

relevantă și pentru stabilirea primilor parametri care dau naștere temei, mesajului, spectacolului. 

Firește, indiferent de tehnicile studiate și aplicate pe parcursul anilor de studiu și de 

cursurile obligatorii sau opționale oferite de facultate, un bun scenograf trebuie să continue să se 

dezvolte prin asimilarea noutăților din acest domeniu. Deschiderea lui către diferite stiluri și 

modalități de creație reprezintă o oportunitate de extindere a cunoștințelor și a viziunii artistice. 

Un alt element de pedagogie punctat este legat de formarea unui mecanism intim, propriu fiecărui 

artist, care se dobândește în perioada de formare și devine, în timp, parcursul logic al demersului 

creativ, de la căutarea inițială a conceptului până la elemente de stil recognoscibil. Altfel spus, 

„amprenta personală” a fiecăruia își are originea în descoperirea și asimilarea mecanismului 

individual de creație. 

Am urmărit să demonstrez, prin argumentele cuprinse în capitolul al II-lea, importanța 

studierii artei scenografice la nivel academic. Așa cum am demonstrat în primul capitol, 

scenografia este o artă complexă ce implică și numeroase cunoștințe tehnice și tehnologice – mai 

ales la nivelul decorului și scenotehnicii. De aceea, înțelegerea profundă a procesului de dezvoltare 

a unui proiect teatral este fundamentală pe parcursul studiilor și trebuie căutate și utilizate acele 

metode pedagogice eficiente în formarea de specialitate. Analiza lor comparativă, în contextul 

unor școli cu orientare fie spre artele spectacolului, fie spre arte vizuale, fie spre tehnologie, oferă 

o nouă perspectivă asupra modalității în care studenții își dezvoltă abilitățile de înțelegere și analiză 

muncii scenografului, utilizând mijloacele deprinse în urma anilor de studiu. În urma cercetării, 

dar și observând procesul de formare, putem afirma căs cenografului îi revine o responsabilitate 
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unică în realizarea unui spectacol: e cel care face legătura între cele trei departamente distincte 

care colaborează la construcție și finalizare – artistic, tehnic și de producție. Astfel, în afara 

colaborării cu regizorul, scenograful trebuie să își însușească cunoștințele și vocabularul, în 

vederea unei relații de colaborare cu un regizor sau un coregraf, dar și cu departamentele în care 

se crează, la propriu, decorul și costumele. 

Prin urmare, structura programelor de studii dedicate formării scenografilor trebuie să 

combine discipline teoretice, pe care se fundamentează ulterior capacitatea de a înțelege structurile 

dramatice, vocabularul estetic, poeticile, dar și discipline cu conținut practic, prin intermediul 

cărora se verifică validitatea viziunii artistice și se realizează concret decorul și costumele. O a 

treia componentă majoră o constituie relaționarea cu studenții de la alte specializări sau cu mediul 

profesional, în cadrul atelierelor de creație sau al stagiilor de practică. 

Relevant pentru analiza diferitelor metode de pregătire a viitorilor scenografi ni s-a părut 

analiza comparativă a modului în care se studiază această artă în cele două domenii acreditate 

pentru formarea specialiștilor: teatru și artele spectacolului (la UNATC „I.L. Caragiale” din 

București) și arte vizuale (la UNARTE din București). În cazul primei instituții, scenografii 

studiază și realizează proiecte practice în paralel cu alte specializări din același domeniu de studii 

(regie, coregrafie, actorie, păpuși-marionete). În cazul Universității de Arte, lucrările practice, 

aplicative la disciplinele de specialitate se realizează, instituțional, doar prin parteneriate de 

practică sau expoziții de grup. Avantajul aparține programelor de studii în care se realizează echipe 

de lucru scenograf-regizor încă din timpul procesului de formare (la licență, dar, mai ales, la 

masterat – unde obiectivele de curs implică concretizarea unor proiecte artistice). 

Materializarea unui concept artistic implică o strânsă colaborare între regizor și scenograf, 

încă de la demararea proiectului teatral. De aceea, este foarte important ca ideile și imaginile ce 

alcătuiesc universul spectacolului să se întrepătrundă, astfel încât publicul să nu poată sesiza o 

discrepanță între idea regizorală și viziunea scenografică. Prin urmare, colaborarea şi dialogul sunt 

factori imperativ necesari în elaborarea unui spectacol. Pentru că, în fond, un spectacol e rezultatul 

unui efort colectiv, ce are la bază cunoştinţele şi arta fiecărui membru al echipei de creație. 

Înțelegerea aceste condiții, a inter-relaționării conceptelor individuale și integrarea lor organică în 

spectacol e o miză majoră a procesului de formare.  

Trecerea de la procesul de lucru individual la cel în echipă reprezintă, pentru majoritatea 

studenților scenografi, un punct de cotitură și de schimbare a felului în care aceștia își formează 
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personalitatea creatoare. Prin intermediul cursurilor comune, la disciplinele de aprofundare, 

studenții dezvoltă un vocabular de specialitate comun și modele de documentare specifice. Aceste 

cunoștințe și aptitudini sunt verificate, apoi, în timpul dezvoltării proiectelor artistice comune. 

Lectura textului de spectacol se face, astfel, dintr-o perspectivă activă, în vederea integrării operei 

originale în contextul unei viziuni ce cuprinde atât concepția regizorală, cât și dimensiunea ei 

spațial-vizuală, născută din munca scenografului. În cazul particular al masteratului de Artă 

scenografică de la UNATC, studenții au oportunitatea să se angreneze în procesul de lucru în 

echipă aidoma mediului profesionist. Această metodă de formare este cea mai ofertantă – ca 

structură, obiective și eficiență. Iată cum descrie metoda colaborativă scenograf-regizor una dintre 

absolventele masteratului, Elena Furdui: „Am început să lucrez cu Laura Vlădoiu pe durata 

studiilor masterale la UNATC când, în cadrul atelierelor comune dintre programele de Arta 

regizorului și Arta scenografului, am primit teme ce trebuiau rezolvate în tandemul regizor-

scenograf. Colaborarea s-a născut firesc, pe baza afinităților dintre noi. Am învățat, lucrând cu 

ea, cât de importantă este comunicarea dintre regizor și scenograf pentru conturarea conceptului 

de spectacol, iar determinarea cu care a urmărit materializarea spectacolului nostru de debut va 

rămâne mereu un reper de profesionalism pentru mine.”1Astfel, scenografia reflectă în spațiul 

scenic concepția regizorului care, la rândul său, e ajutat în conturarea lecturii sale scenice de 

schițele și macheta propuse de scenograf. Împreună, stabilesc forma finală ce integrează organic 

viziunile inițiale, personale, în universul spectacolului. 

Departe de a fi o speculație pro domo, concluzia cu privire la importanța acestei abordări 

pedagogice se bazează atât pe observațiile personale cât și pe argumente obiective, desprinse nu 

numai interviurile realizate cu studenți, ci și din discuția cu cadrele didactice (vezi Anexele 

lucrării). În acest sens, scenograful și profesorul Ștefan Caragiu afirmă, în interviul pe care ni l-a 

acordat, că: „Plecând de la această premiză am gândit un curs comun scenograf-regizor, în care 

studenții să parcurgă toate etapele și mijloacele necesare realizării și montării unui spectacol, de 

la text la scenă. Cursul s-a bazat pe o evoluție comună a studenților ambelor departamente, aceștia 

având foarte puține cursuri separate, precum cele care țineau strict de regie sau scenografie. În 

prezent cursul a fost promovat de trei generații” Datorită acestui curs, colaborarea dintre regie 

și scenografie s-a strâns foarte mult. În trecut, fiecare departament susținea cursurile separat, 

 
1 ANEXĂ IV - INTERVIURI – Interviu cu scenografa Emilia Furduiu, pag. 31 
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neexistând o coeziune în procesul de formare. Bineînțeles, această metodă e o opțiune a 

profesorilor de la cele două specializări.”2. 

Metoda dezvoltată de Alexandru Darie și Ștefan Caragiu, de a susține în comun orele de 

regie și scenografie, a dus la formarea unor echipe de creație ale căror examene de finalizare a 

studiilor s-au concretizat ca spectacole de sine stătătoare, preluate în repertoriu de instituții de 

spectacol profesioniste. Câteva exemple grăitoare, în acest sens:  „Tango” de Sławomir Mrožek 

(regia Laura Vlădoiu, scenografia Emilia Furdui) și „Don Juan” de Molière (regia Ana-Ioana 

Macarie, scenografia Andreea Moisescu) la Teatrul Bulandra, „Eden” de Eugene O`Brien (regia 

Cristina Giurgea, scenografia Alexandra Panaite și Alexandra Constantin) la Teatru Național „I.L. 

Caragiale” din București sau „Noaptea Ursului” de Ignacio del Moral (regia Mădălin Hîncu, 

scenografia Răzvan Bordoș ) la Teatrul de Comedie din București. Scenografa Emilia Furdui 

concluzionează: „Cursurile comune au fost cea mai bună experiență pe care o puteam avea în 

facultate. Realizând fiecare temă împreună cu un coleg regizor și făcând corectura atât cu domnul. 

Caragiu, cât și cu domnul Darie, am învățat mult mai clar ce rol joacă fiecare dintre noi în 

procesul de creație, cu ce fel de soluții trebuie să venim și cum trebuie să comunicăm și să ne 

coordonăm eforturile”3. 

Mai mult, structura planului de învățământ la programele organizate de departamentul de 

Scenografie din cadrul UNATC „I.L. Caragiale” este concentrată pe necesitățile formative ale 

studenților și orientată spre posibilitățile de internaționalizare – fie prin programe de mobilitate de 

tip Erasmus, fie prin continuarea studiilor în alte instituții de învățământ, pe plan național sau 

internațional. Corelarea procesului de formare cu cel din alte țări e obligatorie în cazul 

scenografilor, arta lor nefiind condiționată (cum e cazul actorilor) de abilități lingvistice de nivel 

superior. Pentru a susține și demonstra acest aspect, am considerat necesară o analiză a gradelor 

de similitudine între programele de scenografie din țara noastră și cele din alte țări ale Europei. 

Acest studiu comparativ cu patru universități de prestigiu, a evidențiat nu numai schimbările 

survenite în urma transformărilor sociale, politice și culturale produse în lume odată cu deschiderea 

universităților către diversitate culturală, ci și stadiul de dezvoltare al învățământului superior 

artistic din România în contextului spațiului european comun de învățare. 

 
2ANEXĂ IV - INTERVIURI – Interviu cu scenograful Ștefan Caragiu, pag. 26 
3Ibidem1 
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Un argument contondent în favoarea calității și competitivității pregătirii scenografilor la 

nivel academic în țara noastră este de factură cantitativă. Un număr considerabil de absolvenți ai 

ciclului de licență au fost acceptați pentru continuarea studiilor la programe de studii din alte țări. 

Astfel, este evident că metodele pedagogice facilitează demararea carierei viitorilor scenografi, 

oferindu-le cunoștințele, competențele și aptitudinile necesare desfășurării cu succes a ocupației 

alese. Chiar dacă optează pentru continuarea studiilor în altă instituție de învățământ „studenții 

pleacă din școală cu o atitudine pozitivă asupra relației regizor-scenograf. De fapt, aceasta 

definește evoluția unui scenograf, crearea unei echipe în care regizorul înțelege importanța de a 

nu îngrădi creativitatea scenografului”4.  

Pentru conturarea unei viziuni de ansamblu asupra învățământului superior cu profil 

vocațional și a programelor de studiu a artei scenografice, am comparat planurile de învățământ 

ale universitățile de profil din țară și din străinătate. Prin intermediul unei analize detaliate a 

fiecărui curs și a obiectivelor propuse prin parcurgerea acestora, am putut evidenția asemănările 

dintre etapele de formare a viitorilor scenografi. Programele de studii organizate de departamentul 

de Scenografie din UNATC „I.L. Caragiale” sunt concepute, structurate și susținute în 

conformitate cu standardele europene este faptul că absolvenții programului de scenografie au fost 

capabili se adapteze cerințelor altor medii de formare academică – de exemplu, Colegiul de Arte 

Plastice Wimbledon din Londra, Universitatea Leeds din Anglia, Universitatea Rheinmain din 

Germania sau Academia de Arte Frumoase din Veneția. 

Prin urmare, pentru a evidenția similitudinile dintre materiile studiate de către viitorii 

scenografi în cadrul universităților de profil, atât din țară, cât și din străinătate, am considerat 

necesar să cercetăm printr-o analiză comparativă particularitățile fiecărui curs. Astfel, am putut 

demonstra că UNATC „I.L. Caragiale”, dar și alte universități eruopene de prestigiu, optează 

pentru o alăturare a cursurilor teoretice cu cele practice, ce au ca principal scop extinderea ariei de 

cunoștințe prin aplicarea lor practică într-un context dat. În acest fel, studenții sunt puși în postura 

de a-și sedimenta totalitatea noțiunilor și informațiilor acumulate în momentul dezvoltării unei 

concepții scenografice, trecându-le prin propriul filtru, reușind astfel să esențializeze informațiile 

obținute în etapa de documentare. 

Astfel, se poate demonstra cu argumente obiective că metodele de formare concepute și 

utilizate de cadrele didactice al departamentului Scenografie din UNATC „I.L. Caragiale” sunt 

 
4Ibidem2 
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parte dintr-un ansamblu de sisteme integrate, că se bazează nu numai pe valori comune, ci și că 

atinge standarde de excelență. În sprijinul acestor afirmații, am considerat utilă și intervievarea 

absolvenților care au studiat în universitățile din străinătate selectate. Prin intermediul acestora, 

am primit informații utile cu privire la structura programelor de studii, relevanța disciplinelor și a 

cunținuturilor în formarea lor profesională, diferențele dintre metodele pedagogice. 

Un alt argument în acest sens este selectarea și participarea constantă a studenților 

scenografi, cu lucrări personale sau expoziții de grup, în cadrul celui mai important eveniment 

dedicat acestei arte: Qadrienala de Scenografie de la Praga.La edițiile din 2007, 2011, 2015 și 

2019, departamentul Scenografie din UNATC a fost prezent cu lucrări de licență, master sau 

doctorat care au reușit să atragă atenția publicului internațional. 

Formarea scenografului la nivel academic presupune, așa cum am subliniat în repetate 

rânduri, parcurgerea, pe cât posibil, a ciclului complet de studii – licență, masterat, doctorat. Dacă 

ciclul I e concentrat pe formarea generală, de bază, iar cel masteral pe dezvoltarea profesională de 

performanță, în ciclul al III-lea este accentuată dimensiunea de cercetare prin artă. Și în această 

direcție, a dezvoltării societății prin descoperirea unor noi formule de interconexiune între artă și 

știință, UNATC „I.L. Caragiale” din București a deschis un drum nou, prin proiectele de cercetare 

inițiate și finalizate la Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ-

Educative CINETIc. Scenografii au oportunitatea de a lucra într-un laborator dedicat, conceput ca 

un departament de cercetare în domeniul interacțiunilor digitale în artele performative de teatru și 

film, asemenea celor din Leeds și Wimbledon. În acest mediu studenții pot să își implementeze cu 

ușurință proiectele de cercetare individuale sau de grup, în sprijinul ideii de formare continuă și 

inovare. 

Teatrul nu a fost și nu va fi niciodată un termen prin care se identifică o clădire, un gen 

literar sau un sinonim pentru actorie. Cea mai complexă, completă și socială dintre artele ficționale, 

teatrul este un mod de a simți, de a trăi, de a exista – dincolo de banalitatea realului. Indiferent de 

formulele pe care, sub imperiul vremurilor, le abordează, teatrul a atras și va continua să atragă 

publicul prin „magia” lui, prin capacitatea de a oferi o poartă spre o lume în care omenescul nu e 

o vulnerabilitate, ci o valoare. Iar această lume exemplară prinde viață, mai întâi și în cele din 

urmă, datorită viziunii și muncii scenografului. Ele este cel care dă concretețe și existență materială 

viziunilor – ale autorului și ale regizorului. Tot el este cel care pune în valoare, prin arta și știința 

sa, prezența vie a actorului.  Și tot el „ascunde” de ochii spectatorului tehnica și tehnologia spațiului 
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scenic, pentru a-i permite imersiunea imaculată în universul spectacolului. Arta scenografului e 

parțial alchimie – transformare creativă a materiei perisabile în imagine scenic nemuritoare și, 

parțial, inginerie – mecanism de o precizie infinitesimal echilibrată. E, nu în ultimul rând, o artă a 

negocierii și comunicării: între autor și regizor, între creatori și public, între abstract și concret. 

Pentru a-și exercita toate aceste atribute, un scenograf trebuiesă fie, înainte de orice, un profesionist 

al artei sale. 
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