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CUVINTE CHEIE  

scenografie, arhitectură, casă, cameră, spațiu, plan, plantație, elevație, secțiune, detalii, 

fereastră, scara, camera, peretele, stil, simbol, plafon, acoperiș, detalii, element, concept, 

material, vizual, regizor, text, scenograf, teatru, spectacol, scenă, decor, lumină, interior, 

exterior, ritm, artă, efect, design, formă, mobilier, funcție, realism, documentare, public, scenic, 

interior, exterior,  plafon, șarpantă, acoperiș 

 

ARGUMENT 

Lucrarea de față este scrisă din dorința de a accentua importanța arhitecturii în 

spectacolul de teatru, înrudirea scenografiei cu arhitectura de-a lungul timpului. În condițiile 

în care teatrul se schimbă permanent, cred că suportul și aportul arhitecturii este în continuare, 

fundamental. Paradigma noii tehnologii determină și reevaluarea arhitecturii și a mijloacelor ei 

tehnice aplicate în spectacolul de teatru. 

Complexitatea relației dintre arhitectură și spațiul scenografic provoacă la o analiză a 

elementelor comune prezente în cele două arte, arhitectura și scenografia. Cele două domenii 

urmăresc redarea plastică și constructivă a spațiului. Specificitatea exprimării fiecăruia dintre 

domenii este analizată și prezentată alternativ. 

Teatrul oferă coexistența lumilor multiple în spații imaginate diferit. În acest context 

casa, îndeplinește funcțiunea de adăpost, loc de retragere pentru reculegere, visare, iubire sau 

moarte și devine cadrul ideal pentru interpretarea spațiului scenic al personajelor.  

În spectacolele de teatru, multe evenimente au loc într-un interior. Camera, nucleul 

casei, dar și nucleul ființei umane este abordată în teatru sub diferite ipostaze, care caută să 

reflecte miezul sufletesc al personajelor, dar și dinamica trăirilor în care personajele sunt 

angrenate. Pereții, ușile sau ferestrele, mobilierul sau micile obiecte ce recompun spațiul 

camerei sunt reinterpretate de scenograf în manierea sa proprie, trecerea de la arhitectură la 

scenografie necesitând noțiuni din ambele domenii. În același timp, elementele arhitecturale 

pot fi gazda imaginarului scenic. 

 Lucrarea de cercetare realizată este sugerată de anii petrecuți în cadrul U.N.A.T.C. 

„I.L.Caragiale”, în Facultatea de Teatru, Departamentul de Scenografie. Fiind profesor asociat 

am transmis studenților cunoștiințele mele de arhitect corelate necesităților viitorilor 

scenografi. În cursurile de Perspectivă, Proiectare de Scenografie, Mobilier, am căutate să 

introduc noțiuni de arhitectură cu documentare și inserții de istoria stilurilor arhitecturale. 
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Lucrarea „Elemente din arhitectură transpuse în scenografie” urmărește completarea 

materialelor existente în sprijinul formării viitorilor profesioniștilor din domeniul artei 

scenografice.  

Punctul de pornire al analizei comparative dintre cele două arte, scenografia și 

ahitectura este fondat pe conexiunile dintre aceste domenii, și de informațiile specifice din 

domeniul tehnic arhitectural. 

 În scenografie, prin indicațiile provenite din didascalii, regăsim elemente arhitecturale 

ale caselor, privite atât din exterior, caracteristice fațadelor, cât și indicii ale elementelor ce 

sugerează un interior. Spațiul scenic interpretat se supune legilor arhitecturii, concretizând 

camera ca modul sau „matrice” a casei. Demersul de cercetare concretizat în paginile prezentei 

lucrări doctorale alternează prezentarea epocilor cu abordarea modernă a viziunilor regizorale 

și scenografice punctând abilitatea preluării elementelor arhitecturale în decoruri. Acestea sunt 

răspunsuri la întrebări de tipul: Cum era interiorul într-o anumită perioadă ? sau Ce elemente 

decorative arhitecturale erau specifice? Mai ales în teatrul realist, indicațiile decorurilor 

surprind foarte amănunțit atmosfera caracteristică. Analiza aprofundată, cantitativă dar și 

calitativă, din perspectiva potențialului teatral al elementelor de arhitectură este mai mult decât 

necesară în demersul prezentei cercetări.  

Ca urmare, lucrarea s-a structurat în patru mari capitole: I. CAMERA –FUNCȚIA ÎN 

ARHITECTURĂ, - II. „PLIN ȘI GOL” ÎN ARHITECTURĂ ȘI TEATRU, III. SCARA, IV. 

NOȚIUNEA DE PLAFON ȘI ACOPERIȘ ÎN SCENOGRAFIE. 

 

 

REZUMATUL LUCRĂRII 

 

I. Camera – Funcția ei în arhitectură 

Primul capitol este dedicat camerei, spațiul- nucleu al casei, spațiul din realitatea 

imaginată de autor, descrisă în didascalii și reinterpretată de scenograf în spațiul scenic. Pentru 

acest proces de creație, scenograful parcurge niște pași de la arhitectură către scenografie. 

Necesitatea studiului aprofundat asupra camerei, funcției ei în arhitectură, pornește de la 

analiza spațiului arhitectural locuit, cu toate datele tehnice: planul, elemente de arhitectură ale 

camerei, tipuri de destinații, modalități de reprezentare, plantație, elevația și camera ca decor 

în spațiul scenic. Șansa scenografiei este să redea prin iluzie, convenție și elemente specifice, 

transpunerea unui spațiu, redus la scară la dimensiunile spațiului scenic, o poveste publicului. 
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Spațiul scenic, cu toate detaliile caracteristice, devine, de data aceasta oglinda personajelor. 

Decorul este o imitare a realității a cărui sens este regăsit în imaginile reconstituite sau 

simbolice din viața cotidiană și din arhitectură. Spațiul scenic transfigurat naște atmosfera 

spectacolului de teatru. Configurarea lui prin tehnici, tehnologii, convenții, perspectiva, scara 

ca măsură a dimensiunilor reale este un pas nou spre teatralitate. „Scenografia și arhitectura 

își transferă astfel și își împrumută necontenit mijloace expresive.”1  

Funcțiunea unui spațiu ordonează coerent o dispunere ce răspunde unor cerințe umane 

și sociale sau chiar statice.  

În accepțiunea lui Gaston Bachelard2, „locuințele din trecut sunt în noi nepieritoare 

tocmai fiindcă amintirile vechilor locuințe sunt trăite ca niște reverii”3. El sublinia proprietatea 

camerelor purtând raportarea omului la spaţiul interior și capacitatea de a etala, de-a lungul 

existenței, trăirile umane desfășurate axial ocupat. Prin cuvântul cameră înțelegem un spațiu, 

dintr-o clădire închisă, care este sau poate fi ocupat pentru un anumit scop. De dimensiuni 

diferite, cu delimitari de pereți despărțitori, tavan și podea aceste elemente se regăsesc în teatru 

prin decor. Odată cu cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când funcția regizorală se 

definește în sens modern, decorul cu elementele sale funcționale suferă mutații. „Decorul de la 

începutul secolului al XX-lea se rupe de funcția mimetică, dar ia asupra lui întregul spectacol, 

devenindu-i motorul intern. El ocupă tot spațiul, atât prin desfășurarea sa tridimensională , 

cât și prin golurile semnificante pe care le poate crea în spațiul scenic. Devine maleabil 

(importanța luminilor-ecleraj ), expansibil și coexistensiv jocului actorului și receptării de 

către public.”4  Spațiul scenic modern presupune cunoștiințe vaste cultural-artistice, elemente 

de bază ale proiectarii arhitecturale dar și scenografice. 

În teatru, spre deosebire de arhitectură, scenografia înseamnă coagularea mai multor 

idei materializate prin imaginație spre crearea unei forme dorite, dar care nu dăinuie prin 

calitatea ei în timp. Scenografia este legată de modificările apărute în domeniul vizual, teatral, 

regizoral dar și de materialitatea care naște forma. Forma finală este, ca și în arhitectură, o sumă 

a tuturor elementelor artistice, materiale, tehnice și tehnologice, prin care se aplică conceptul. 

Scenografii au respins, odată cu noile tendințe ale teatrului, imaginea bidimensională 

spre explorarea spațiului. Mai mult decât arhitecții, scenografii prin efemerul pe care îl 

                                                           
1 IGLOO-#201_scenografie și arhitectură, igloomedia, arhitectură, design, patrimoiu, 2021p.137 
2 Gaston BACHELARD -filozof francez (1884-1962) cu contribuții în poetică și filosofie. A introdus conceptele 

de obstacol epistemologic și ruptură epistemologică). Contribuții în istoria și filozofia științei, filozofia artei, a 

arhitecturii, fenomenologie, psihanaliză, poezie, vise, imaginație și teorie literară.  
3 Gaston BACHELARD- Poetica spațiului, Editura 45, București, 2003, p.38 
4 Patrice PAVIS Dicționar de teatru, traducere Blănăriu -Popa Nicoleta și Floria Florinela, Ediura FIDES, Iași, 

2012, p. 96  
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realizează sunt mult mai liberi în creație. „Caut prezența unor simboluri și teme care pot fi 

receptate de public și care ar putea, prin juxtapunere, să creeze un limbaj nou , liber, creat din 

interacțiunea publicului cu spațiul.”5 Nevoia de simbol exprimă dorința scenografilor de a 

putea face glisarea de la realitate la magia teatrului.  

Pornind de la înțelegerea unui loc ales, spațiul se delimitează sau nu, atunci când ne 

gândim la o întindere pe care o putem percepe. Un act artistic incluzând și actul architectural, 

pleacă de la ansamblu până la detaliul unor părți. Evoluția funcțională a unei clădiri este 

influențată de parcursul conceptual-spațial, istoric, analiza urbanistică, (analizarea spațiului 

exterior), analiza funcției de bază, (celula de locuit-camera), cu legăturile sale spațiale și 

evoluția în funcție de cerințe socio-umane, de volumetrie, de decorații, de raportul scării 

umane. La toate acestea se adaugă și dimensiunea a patra, timpul, definit în arhitectură, prin 

percepția succesivă a imaginilor consecutive și prin acțiunea de degradare asupra unui element.  

Un decor expresiv al scenografei Irina Moscu, pentru un spectacol de Radu Afrim, Un 

copil din flori spune o poveste pe fond albastru, depășind cadrul arhitectural spre metafora 

scenografică, este o cameră albastră, descris în ziarul Metropolis drept o cutie-bijuterie plină 

de surprize6.  

În ultimul număr al revistei Igloo, decorul este bine redat în fotografii alături de interviul 

Irinei Moscu. Camera evoluează surprinzător prin extindere și sugerează alte spații cu alte 

destinații, interioare, exterioare, într-un joc dinamic. Astfel, pereții camerei glisează către 

buzunarele scenei sau în adâncime. Și, totuși, domină imaginea inițială prin comprimarea 

spațiului într-o mică cameră. Decorul are amprenta unui arhitect scenograf care a înțeles să 

depășească în profunzimi de sensuri, strictețea arhitectului, spre acuratețea și plasticitatea 

scenografică. Camera albastră sugerează atât marea și adâncul ei, melancolia, tristețea, 

nemărginirea, cerul întreg, suprarealismul. Punctul de plecare al acestui decor este realismul 

arhitectural bine conturat, realizat și interpretat. 

Proiectul scenografic urmează pașii procesului conceptual identic, similar cu cel 

arhitectural. Este ca un loc al procesului de creație, în care motivația textului cu indicațiile de 

decor sunt definitorii în dezvoltarea relațiilor și interacțiunii tuturor energiilor puse în slujba 

spectacolului de teatru. „Fiind abordată ca o relație, scenografia crește de la spațiu gol la 

idee.”7 Textul piesei de teatru reprezintă, un proces de căutare dincolo de cuvinte, a unui adevăr 

                                                           
5 IGLOO-#201_scenografie și arhitectură, igloomedia, arhitectură, design, patrimoiu, 2021, p.157 
6 https://www.ziarulmetropolis.ro/un-copil-din-flori-spune-o-poveste-pe-fond-albastru-spectacolul-lui-afrim-cu-

subtitrare-in-limba-romana/accesat 2 august 2021 
7 IGLOO-#201_scenografie și arhitectură, igloomedia, arhitectură, design, patrimoiu, 2021,p.154 

https://www.ziarulmetropolis.ro/un-copil-din-flori-spune-o-poveste-pe-fond-albastru-spectacolul-lui-afrim-cu-subtitrare-in-limba-romana/accesat
https://www.ziarulmetropolis.ro/un-copil-din-flori-spune-o-poveste-pe-fond-albastru-spectacolul-lui-afrim-cu-subtitrare-in-limba-romana/accesat
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și esențe care vor fi transpuse în spațiul creat. Textul poate oferi acele câteva cuvinte care 

reprezintă, de fapt, punctul de plecare al concepției regizoral-scenografice, cuvinte care vor 

genera gânduri și spații de joc. Dar textul poate fi și sursa unei contradicții.  

 Schițele de studiu sunt o expresie comună, puncte de plecare conceptuale atât în 

scenografie cât și în arhitectură. Conceptul stă subsemnul semnificațiilor. Odata cu 

modernitatea, din considerente complexe, arhitecții cât și scriitori dramaturgi devin interpreți 

sensibili ai aspirațiilor și adevărurilor universale, manifestate într-o multitudine de direcții, 

curente si tendințe. Percepția prin semnificație are la bază fenomene sau obiecte cunoscute ce 

sunt readuse mental în fața spectatorului. Spectacolul de teatru, derulat cu ajutorul actorilor, 

întrunește aceaste căutări transpuse în decor prin imaginația creatorului de scenografie, 

completând actul teatral cu cadre arhitecturale. Dezvăluirea conotațiilor, a utilizării volumelor 

statice definite arhitectural dar metaforic identificate în decor, suprapuse apariției teatrului 

realist este una din direcțiile urmărite în această lucrare. Elementele de arhitectură interioară 

sunt pretext pentru dimensiunile și fundalul emoțiilor ce se vor declanșa de către actori în fața 

publicului. Spațiul scenic devine loc recompus unde: „Piesele de teatru devin un scenariu 

dramatic favorizând mutația un timp; istoria se metamorfozează în prezent, decorul clasic fixat 

într-un timp mort e înlocuit de un spațiu simbol.”8 Timpul, cu factorul său perceptual intervine 

și el prin mișcare în cuprinderea noțiunii de „casă”, alăturând direcțiile de apropiere, depărtare 

sau orientare. Regăsim aceste noțiuni și în cadrul scenic dar cu o dublă direcție a timpului 

teatral. Timpul scenic este legat de prezența fizică a spectatorilor, ce asistă la derularea timpului 

dramatic al acțiunii spectacologice. La aceste particularități temporale se adaugă și derularea 

intrigii evocate în reprezentație ce este sugerată și prin succesiunea decorului sau prin elemente 

de simbol și stil arhitectural. În funcție de natura structurală spațio-temporală, piesele de teatru, 

pot avea nevoie de loc de reprezentare extins de unde derivă necesitatea de a modela și contopi 

mai multe realități de referință în decor. O relație spațiu-timp, fără să fie secvențială, atunci 

când locurile trebuie să funcționeze într-un mod intercalat sau paralel este realizată prin decorul 

prezentat simultan, în mai multe alveole spațiale, în camere.  

 Sunt modalități expuse, pe care „Spectacolul le asociază, iar publicul se trezește în fața 

unei răspântii de temporalități. Distanță și proximitate îngemănate. Nici perspectiva prezbită 

a cerului, nici privirea mioapă a microscopului”9 , cum definea această legătură George Banu. 

 Anumite stiluri și decorații interioare, din diferite epoci sunt preluate și reinterpretate 

                                                           
8 TEATRUL Azi, numerele 10-11/2020, Revistă editată de Fundația culturală„Camil Petrescu”în parteneriat cu 

Uniunea Teatrală din România UNITER, articol Doina Șipoș „Teatru:istorie în spațiul scenic”, 2020,p.173 
9 George BANU, Teatrul și spiritul vremii, Editura Junimea, Iași, 2021, p.50 
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de către sensibilitatea scenografului, dar cu repere susținute de noțiunile constructive, în scopul 

de a recompune o anumită ambianță dorită. În decor, imaginea arhitecturală a casei este legată 

de percepţia receptorului, a publicului, care sub impresia vizual dinamică a spectacolului se 

implică în descifrarea organizării spațiului de joc, în receptarea schimbărilor de decor pe 

parcursul spectacolului. 

 Decorul împrumută din teoriile arhitecturii și din filozofia spațiului locuit prezentat în 

dramaturgie, se apropie de teme simbolice ale organizării sale sau de modalități de edificare 

tradiționale evidențiind alte valori, diferite de cele consacrate.  

 În sens arhitectural înțelegerea și dispunerea delimitărilor sunt analizate de la unități 

micro până la ansamblul macro, compus. Forma elementară a spațiului locuit și dispunerea 

caselor, indiferent de funcțiune este influențată de raportarea la teren, ierarhia și comanda 

socială. Raportul cu spaţiul ocupat este cel ce determină în realitate proiectul dar și cel care 

aparţine exclusiv dimensiunii imaginare a decorului. Sit-ul, delimitarea terenului, regăsit în 

planul de amplasament din arhitectură are corespondent în scenografie prin spațiul destinat 

suprafeței de joc. Elementele delimitativ volumetrice sau convențional acceptate ale suprafeței 

de evoluție a actorilor, a spațiului de joc, ce poate fi și neconvențional, influențează concepția 

decorului. Argumente ce susțin „modalitatea de gândire a scenografului proiectant de spații 

flexibile ce cu efort minim poate constitui pentru arhitect un subiect de meditație, dacă nu un 

model”10 . 

 Mulți arhitecți au fost atrași de frumusețea artei scenografice reformulând limbajul 

decorului. În ultimul timp teatrul are o revenire la dramaturgia realistă, ca sursă pentru 

spectacolul contemporan.  

 Odată cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, direcțiile de schimbare spre 

modernitate pătrund în toate domeniile, influențând abordarea estetică iar decorul realist va fi 

trecut prin prisma viziunii arhitecturale. În Franța se definește curentul Teatrului Naturalist. 

Este perioada când André Antoine, fondatorul Teatrului liber, pune în scenă piese de Henrich 

Ibsen iar August Strinberg inaugurează Teatrul intim și Konstantin Stanislavski prin „Oedip la 

Colone” se folosește de noul decorativism. Arhitecții, ca și în perioadele precedente sunt atrași 

de spațiul scenic și de metamomrfozarea celui real prin scenografie. Henry van der Velde11, și 

Alexander Golovin12, colaborând cu Vsevolod Meyerhold folosesc în decor, limbajul stilului 

                                                           
10 Dan JITIANU, Provizorul scenografic și durabilul arhitectural, Arta, nr, 5-6, 1982, pag 36, 
11 Henry van de VELDE, arhitect, designer de interior și teoretician al artei belgian. 
12 Aleksandr GOLOVIN, arhitect, pictor și scenograf rus. A lucrat pentru Serghei Diaghilev, Constantin 

Stanislavski și Vsevolod Meyerhold.  
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arhitecturii de interior din perioadă. Secolul al XIX-lea este momentul când funcția regizorală 

se definește iar spațiul scenic modern împrumută elemente ce presupun vaste cunoștiințe 

culturale. Arhitectura adaptată scenografic dublează realitatea păstrând caracterul efemer al 

decorului unde „camerele”, cu ambiața lor specifică dezvăluie secretele personajelor. Jocul 

actorilor se desfășoară cu naturalețe, în decorul realist, ce arată relații și trăiri și conține 

„semne” pe care spectatorul le identifică cu stări importante expuse de către personaje. Spațiul 

tridimensional, a fost îmbunătățit prin sculptarea scenei cu lumina, mai ales odată cu 

intervențiile lui Adolph Appia.  

 Varietatea suprafețelor pentru evenimentele artistice, scenele, spațiile neconvenționale 

intervin cu particularitățile lor ce sunt necesar a fi cunoscute și exploatate de către scenograf și 

de către regizori deopotrivă. Compoziția spațială a decorurilor este influențată de toate 

elementele constructive ale scenelor de teatru, la care se adaugă partea mecanică și elementele 

de audio vizual. Aceste considerente conduc la susținerea analizei relației tipologice și 

topologice dintre arhitectura teatrelor și spațiul de reprezentație. O succintă prezentare a 

legăturilor logic funcționale între spațiile diferitelor tipuri de scene, cu cele destinate actorilor, 

personalului și cele ale publicului fac parte din schema funcțională a programului de arhitectură 

pentru teatru. Relația dintre spectacol și intrigă, transformă spațiul rigid într-unul flexibil și este 

subliniată adaptabil conceptului, la care poate participa și arhitectura sălii de spectacol. Fiind 

un program complex ce trebuie să corespundă unor multitudini de cerințe, arhitectura teatrelor 

încearcă să țină ritmul transpunerilor scenice contemporane. Sub dominația tehnologică, 

spectacolele de azi din dorința de a comunica cu publicul, adoptă forme noi implicând funcții 

de spectacol alternativ, tehnologii video sau de improvizație. După cum spunea regizorul și 

teoreticanul Peter Brook, când un spațiu gol este „locuit” de un act teatral, el devine un spațiu 

incitant datorită prezenței actorilor chiar dacă locul ales este atipic.  

 Limitele spațiale cu felul lor, materialitatea și scara la care este construit un spațiu au la 

bază desenul geometric care este exprimat în planul arhitectural cu corespondentul sau 

plantația, din scenografie. Elementele de arhitectură, supuse funcționalității, sunt regăsite 

structural în tipurile de camere cu destinații diferite. Prezentarea alternată a acestora, cu 

funcționalitatea regăsită în exprimarea specific scenografică e dezvăluită în spectacole sub 

diferite interpretări ale decorurilor și diferite viziuni regizorale. Punerea în scenă a spațiului 

imaginat este ajutată de proiectele de scenografie folosind corelațiile dintre plantații, elevații și 

secțiuni.  
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II. „Plin și gol” în Arhitectură și Teatru 

 

 În capitolul al doilea, urmăresc relația plin-gol și cea de alcătuire a elementelor de 

închidere, a ferestrelor, ușilor sau arcadelor. Evoluția formelor, dimensiunilor și modalitățile 

de închidere-deschidere a acestor elemente, împreună cu structura lor în funcție de 

materialitate, cu detaliile decorative sunt preluate din arhitectura caselor și regăsite în panourile 

scenografice. Informațiile paralele din punct de vedere structural și constructiv, bine definite 

în limbajul arhitectural, se împletesc armonic în definirea decorului de teatru cu relaționarea 

dintre fluxul de circulație și funcționalitatea relației plin-gol.  

Limbajul convențional al exprimării prin proiect de arhitectură este împrumutat și 

pentru executarea proiectul tehnic al decorului. Despre acest limbaj, Apolinere spunea că el 

conține o geometrie regăsită în artă plastică, în aceeiași măsură în care gramatica este regăsită 

în arta scrisului. Această afirmație subliniază structurile stricte, geometrice, ce sunt scheletul 

tuturor formelor artistice și demonstrează utilitatea științei de a proiecta.  

Limitele spațiale din viața reală sunt prezente în decor prin elemente provizorii cu 

semnificațiile pereților, ce sunt purtători de tradiție, constrângeri constructive sau de 

independență exprimată prin dispuneri liber artistice. Simbolurile acestor deschideri sunt legate 

de convenție, de formă și de cunoaștere a lor. Sistematizarea principiilor ce stau la baza 

legăturii dintre plin și gol generează o analiză de sens a spațiului de joc, în care semnificația 

închis–deschis alături de dimensionare și formă, generează legături spațiale generatoare de 

ritm, accelerare în percepția spațiului, direcționare, constrângere sau senzație de libertate. 

Inserțiile golurilor în elemente separatoare prin uși, porțile de trecere între spații sunt 

atribute ale flexibilității, mișcării, fluidității, atât de necesare compoziției spațial arhitecturale 

dar și celor scenografice. Ele contribuie la generarea şi organizarea decorului cu elemente 

prezente sau sugerate.  

Consider că este necesară studenților scenografi prezentarea schematic-documentară a 

modalităților de exprimare stilistică a trecerilor, însoțite și cu detalii generatoare de stil și 

ambianță.  

În arhitectură noțiunile de plin și gol sunt bine definite, cu detalii obiectiv susținute de 

condiții de utilizare și climatice. Peretele, capabil să vorbească despre o lume interioară și 

exterioară, devine suportul perfect pentru golurile definitorii ale ușilor și fereastrelor. Un decor 

realist nu va fi lipsit de interpretarea celor două noțiuni care se împletesc armonic. Chiar dacă 

sunt supradimensionate sau minimalizate în mod voit, ele vor permite lumini tainice, 

generatoare de atmosferă de spectacol. „Poarta invizibilului trebuie să fie vizibilă. Aici 
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intervine elementul mitic; ea conduce spre invizibil tocmai pentru că a fost și a rămas 

vizibilă!”13  

 Dualitatea elementelor, ușă sau fereastră cu diferențierea lor proprie, specifică 

interioarelor sau a exteriorului sunt indicii suplimentare despre spațiul în care se află actorii. 

Aceste detalii provin din cunoștiințele din arhitectură, însoțite de exercițiul unei atente 

observații a lumii înconjurătoare. Măsura spațiului este indicată și prin elemente de uși, arcade 

sau ferestre, cu dimensiuni raportate la scara umană. 

 Parcursurile în spațiu pot fi clasificate în direcții lineare sau aleatorii. Separarea, 

transcederea sau comunicarea golurilor sucesive înlesnesc explorări spațiale, ce țin de 

spectacolul spațiului, de „praguri” ale intimității dezvăluite într-un parcurs dezvoltat pe 

orizontală.  

 Ușile din arhitectură, cu toate elementele lor constitutive, detaliile, decorațiile, 

sistemele de blocare sau pur și simplu modul în care sunt inserate sunt într-o relație directă cu 

grosimea și tipul pereților-panou.  

 Ușile de intrare sunt cele mai expresive elemente din această categorie de „bariere” de 

trecere către spațiile interioare. Ele intermediază accesul, se alătură maiestozității clădirilor 

importante sau sunt discrete, precum cele ale intrărilor secundare. Semnificația lor în decor, 

imită locul din arhitectură, dar este completată de inventivitatea și conotația spațiilor din decor. 

Supradimensionate ori minimalist conformate, dispuse în peretele panou al decorului acestea 

sunt indicii de loc, periodă de timp și spațiu.  

 Ușa sau fereastra, privite din compoziția spațiului interior al camerelor, combină 

opacitatea cu transparența, realismul lor fiind replicat și identificat de George Banu ca fiind 

„cortina dinăuntru”. Scenografii asociază formele poetic structurate ale ferestrelor cu 

deschiderea spre un alt univers cu teatralitate specifică. Deschiderea, acestor porțiuni din 

peretele casei invită spre metaforă, interacţionând cu volumul închiderii casei e prezentată în 

capitolele referitoare la relaționarea dintre panou-fereastră și panou-ușă. Forma golurilor de 

fereastră, în peretele arhitectual al fațadei este dependentă de stil, de structura constructivă a 

caselor, de funcțiunea camerelor, de compartimentarea interioară și de tipul psihologic al 

locuitorului casei. Ușa „nu are însă puterea de atracție specifică peisajelor revelate de cadrul 

ferestrei. Scenă de viață, marginală și ierarhic subalternă”14. 

 Arhitectura dublează acest caracter al golurilor de ferestre cu funcții de protecție, 

iluminare naturală, aerisire, specifice prin încadradea lor în peretele de fațadă în mod special. 

                                                           
13 George BANU, Ușa, o geografie intimă, Editura Nemira, București, pag. 18 
14 George BANU, Ușa, o geografie intimă, Ed,Nemira, București, 2017 p.91 
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 Partea imaginară, povestea caselor, ai căror ochi privesc prin fațade este derulată cu 

utilitate în zona teatralității ferestrelor. Preocuparea pentru conformarea, trasluciditatea 

suprafețelor de inseție în cadre de susținere a elementelor și rolul lor, împreună cu detaliile de 

alcătuire, este o plajă largă de studiu pentru studenții scenografi.  

 Sistemele de închidere-deschidere, natura execuției și a materialelor, (lemn, metal, 

materiale compuse), au generat o multitudine de detalii arhitecturale regăsite și în scenografii, 

prin conturarea imaginilor ce permit transcederea luminii.  

 „Există ferestre și ferestre, Sunt cele prin care se străvede doar ceea ce este afară prin 

filtre și grile succesive de perxele și draperii.”15 Observarea lor este prezentată cu referire la 

comentariile reunite în cartea, construită pe baza fotografiilor caselor vechi din București, ca 

un îndemn spre documentare. 

 Decorul împrumută din spațiul real dimensiunile, înălțimile de parapet și modul în care 

lumina naturală este mimat sugerată, prin ferestre. Umbra și lumina sesizate printr-o fereastră 

reliefează și valorifică volume, sugerează anotimpuri, momente ale zilei și impresionează prin 

definirea spațiului. Cele doua, lumina și întunericului, formează o pereche universală, 

expresivă, forțe care se manifestă atât la nivel cosmic, cât și în sens transcendent de iluminare 

interioară. Lumina este esența vieții. Sub lumină materialele, culorile reacționează, spațiul se 

schimbă ca tonalitate și căldură.  

 Dublarea și decorarea ferestrelor și chiar a ușilor de interior în anumite perioade, cu 

drapaje, voaluri sau draperii, am prezentat-o succint deoarece aceste elemente întâlnite în 

stilurile de reamenajare, în arhitectura de interior , sunt prezente și în scenografie.  

 

III. Scara 

 

 Capitolul al treilea- „Scara”, este dedicat elementelor de parcuregere ce leagă diferite 

înălțimi, într-o coerentă desfășurare a spațiului. Pragurile înălțimilor spațiale ce generează 

urcarea sau coborîrea contribuie la o organizare ierarhică, clasificînd sau intermediind spațiile, 

divizînd casele în zone locuibile. 

 Linia verticală și formele oblic înclinate ale scărilor exprimă elan, îndrazneală sau 

triumf, locul lor în compoziția vizuală a decorului fiind important în valorificarea intențiilor 

scenografice. Rolul scărilor în structurarea spațială a înălțimii este o prezență considerabilă, 

analizată în legătura lor cu scena.  

                                                           
15 Cătălin D. CONSTANTIN, Ferestre din București și poveștile lor. Ed. Peter Pan Art, 2015.2019.ed a II-a, 

Radu Paraschivescu, p.22 
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 Cu multiplele ei semnificații, scara s-a dezvoltat particular în decursul timpului în 

funcție de perioade și stiluri. Mobilând spațiul interior dar invadând și grădinile și piețele 

orașelor, arhitecții folosesc spectacolul scărilor, etalând parcurgerea spațială a rampelor 

îmbogățite cu tratări și placări deosebite ale treptelor și decorațiilor de balustrade. Scările 

înterțin legătura verticală, parcursul spre o realitate transcendentă îndeplinind relația de 

continuitate a spațiului. Repere ce aparțin interioarelor sau traseelor exterioare, obiecte 

singulare sau repetitive în ansambluri monumentale, alăturate fântânilor, piațetelor sau inserate 

ca schimbări de direcții ce aparțin urbanului, scările au o funcțiune unificatoare pentru spațiu, 

ce este împrumutată de către ideile scenografilor cunoscuți.  

 Structuri statice, cu rol funcțional bine determinat, pachetele de trepte sunt sculpturi 

spațiale desfășurate estetic. Scările funcționează după reguli stricte, bazate pe calcule 

geometrice și raporturi ergonomice.  

 În acest capitol am inserat noțiunile elementare fundamentale din proiectarea de 

arhitectură a tipurilor de scări. Prezentarea succintă, în funcție de materialele de execuție, de 

modul de preluare și mobilare a spațiului, prin diferite direcții ale rampelor este în paralel 

descrisă, cu execuția scărilor din decorul de teatru.  

 Proiectarea elementelor de urcare aparținând procesului de creație scenografic, datorită 

momentelor diferite sau a mișcării scenice sunt incluse temporar sau sunt prezență permanentă 

pe toată durata spectacolului. 

 Diferențele constructive ale scărilor din decor sunt majore față de realitatea construită.  

 În arhitectura, scheletul de rezistență al caselor include scările, cu poziționări și 

delimitări statice impuse de stabilitate și greutate. Detaliile arhitecturale specifice treptelor, 

ancorării balustradelor sunt parțial preluate de către scenografi. Aceasta fapt se datorează 

cerințelor impuse de mobilitatea, greutatea redusă a elementelor, ce trebuie să răspundă însă 

cerințelor de rezistență.Materialitățile specifice structurării decorurilor, lemnul, metalul sunt 

completate de cele compozite și fac subiectul descrierii scărilor utilizate în teatru. În 

scenografie, scările din decor sunt dublate de scări secundare, diferit alcătuite de cele din 

decorul expus, ceea ce am punctat prin exemplificarea proiectării anumitor scenografii, cu 

desfășurări pe înălțime. Despre acestă parte ascunsă vizibilității publicului Yannis Kokkos 

sublinia:„Dacă un spațiu nu ține cont de ceea ce nu se vede ,el nu va avea forță de sugestie.”16.  

                                                           
16 „Si un espace ne prend pas en compte ce qui ne se voit pas, il n‟a aucune force de suggestion. Je fais toujours 

un decor a partir de ce qui n‟est pas sur scene. Car sur scene doivent se trouver tous les elements qui permettent 

d‟imaginer ce qui se trouve hors de la scene.” -Yannis KOKKOS, Le cadre et le Regard, citat de George BANU, 

în Yannis Kokkos, Le Scenographe et le Heron, Le temps du Theatre/Actes Sud, France, 2004, pag. 18 
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 În funcție de simbol și semnificație diferitele poziționări ale scărilor sunt combinate și 

cu platforme, practicabile, planuri înclinate sau mecanisme transformabile, ce preiau înălțimea 

spațiului de joc. Alăturate scărilor, elevatoarele și lifturile sunt și ele prezențe în scenografiile 

moderne.  

 Am analizat scările celebre ce fac parte din arhitectura clădirilor, cu aportul de 

inventivitate datorat amplasamentelor și conformării lor, ca un imbold spre documentare. Pe 

lângă evoluția istoric arhitecturală a scărilor am arătat și aportul acestora în istoria scenografiei 

teatrului modern. Poezia spectacolului oferită de volumetria scărilor pătrunde în scenă odată 

cu sfârșitul de secol al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Arhitecții sunt preocupați de 

reinventarea clădirii pentru teatru și a căutărilor unor noi exprimării regizoral-teatrale dar și a 

volumetriei sub influența luminii din scenă. Adolph Appia, Gordon Craig, reprezentanții școlii 

Bauhaus sau ai Constructivismului au introdus monumentalitea scărilor în decor, servind 

mișcării actorilor.  

 

 

IV. Noțiunea de plafon și Acoperiș în Scenografie. 

 

Capitolul al patrulea este o analiză a ceea ce pot reprezenta, în spațiul scenic, plafonul 

și acoperișul. 

Dacă, în arhitectură, rolul acoperișului este funcțional în primul rând și un element de 

stil, în scenografie rolul acestuia este strict demonstrativ sau metaforic. Acoperișurile, cu 

elementele lor de alcătuire, sunt prezente prin sugerare în numeroase decoruri cu un conținut 

artistic special. Pentru o bună alegere a compozițiilor ce imită structura de rezistență denumită 

„șarpantă”, am prezentat succint logica și dimensionarea acestora din realitate. 

Tipurile de acoperișuri au la origine informația dată de corectitudinea structurală și 

influența cadrului natural în care se află casele. Dar nu numai formele tradiționale a pantelor 

înclinate se regăsesc în acoperiri, ci și „simbolismul cupolei , legat de divinitate, de monarhia 

absolută, de templu, de dictatură; pe plan psihologic,el este legat de căutarea unui sentiment 

de siguranță – adevăr sau aparent, deoarece cupola este prin excelență forma clasică perfect 

simetrică și închisă.”17 Sistemele și evoluția acoperirilor în funcție de epocă și stilul 

arhitectural, cu îmbinarea echilibrată între artă și tehnică sunt elemente cu forță sugestivă 

pentru decor, ce primesc valențe artistice nebănuite. Ele permit transcendența fiind elemente 

                                                           
17 Bruno ZEVI, Codul anticlasic, Editura Paideia, București,2000, P.35-36 
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de legătură între interior și exterior. Omogenitatea acestora este dezvoltată din interiorul 

construit. 

Forma simbol arhitecturală a acoperișului reprezintă „o acțiune reciprocă între 

componente bazice precum static și dinamic, tradițional și novator, unitate și diferențiere, 

contracție și expansiune, interior și exterior (introvertit-extrovertit), mare-mic(detaliu- întreg), 

constant -schimbător, artificial-natural etc.”18  

 Detaliile elementelor structural arhitecturale de acoperire folosite în decor sunt 

purtătoare de mesaj coerent și sunt supuse recunoașterii bazate pe realitatea asimilată de public. 

 „A cincea fațadă”, denumirea acoperișului, este un prag care prin formă, identifică 

interiorul și are un limbaj propriu fiind „relieful casei de pe casă”19. Diferitele moduri de 

acoperire, căutate de regizori și scenografi exemplificate în tema spectacolelor moderne sau 

consacrate, pot fi și suportul suprafeței de joc pentru actori, cu ieșiri inversate sau cu unghi de 

privire spre cer. Acoperișul în decor, schimbă scara scenografiei, prin rotirea unghiului de 

privire spre intrados sau sugerarea parcurgerii în exterior, la înălțime, peste suprafețele de țigle 

ale clădirilor. Păstrarea scării elementelor componenete și dispunerea lor corectă, prin 

reconstituire, adaptată la deschiderea scenei este ceea ce am urmărit, prin expunerea acestei 

structuri de rezistență a casei. 

 De multe ori sugerate și fără o prezență strict definită în scenografii, plafoanele sunt o 

sursă pentru tehnica iluminatului de scenă. Delimitări spațiale pe înălțime, ele pot avea impact 

psihologic și senzorial de încapsulare sau de evadare spațială.  

 Semnificațiile și modalitățile de construire, aspectul și formele plafoanelor în istoria 

decorației arhitecturale, influența lor asupra spațiului interior sunt preluate și de anumite 

scenografii, în care acestea își găsesc sensul. Am realizat o prezentare succintă a acestor 

elemente de partiție spațială a înălțimilor, ce prin formă material și decorație, sunt intrinsec 

legate de amenajarea interioarelor, pentru că, materialitatea superioară privită din interiorul 

caselor este definită și prin tavan, (plafon) sau la pod prin șarpante. 

 Am inserat noțiunile de bază a acestor forme geometrice deoarece plafoanele întrețin în 

permanență un dialog estetic și semantic, incluzând prin funcționarea lor, temporalitatea 

specifică locurilor retrase sau ascunse ale caselor. Spațiul mansardei este căutat, imaginat, 

simbolizat de dramaturgi sau de regizori deoarece poate genera ecouri în înţelegerea anumitor 

scenografii. Altă caracteristică a lor este și cea de loc în producţia de spectacole sau expoziții 

                                                           
18 Vlad GAIVORONSCHI, Matricile spațiului tradițional, Limite spațiale, spații ale limitelor, Editura Paideia, 

București, 2002, pag 193 
19 Vlad GAIVORONSCHI, Matricile spațiului tradițional, Ed.Paideia, București, 2020, Pag.195 
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pentru că vremurile actuale combină formele și locurile într-un cult al amestecului de locuri, în 

care „țesătura ( construită a) orașului se dizolvă, locul teatral se diversifică.”20  

 Plafoanele sunt purtătore de ritm, simetrie, rapoarte și proporții, armonie și culoare. 

Sensurile și simbolurile, stările induse prin închiderea provocată de această latură spațială, 

plafonul, produce efecte voit controlate prin dimensiune, culoare și lumină directă sau 

indirectă. Asimilate sau negate în decorații, aceste planșee superioare, colorate, pictate sau 

structurate volumetric întregesc aspectul interior al spațiilor locuite. 

  Am inserat și în acest capitol o prezentare evolutivă a sistemelor constructive de 

acoperire provenite din istoria arhitecturii, în paralel cu modalitățile decorării lor interioare. De 

multe ori sugerat, înlocuit de angrenajul rivaltelor al luminilor și grinzilor din turnul scenei, 

plafonul din decor este o prezență ce presupune o abordare îndrăzneață pentru scenografi. 

Variatele modalități de dispunere a luminilor, a proiecțiilor sau folosirea împrumutată din 

materialitatea real arhitecturală a plafoanelor sunt preluate scenic în spectacolele 

contemporane, ce păstrează totuși elemente sugerat recognoscibile pentru public.  

 

CONCLUZII 

 

Materialul din lucrarea științifică prezentată este rezultatul studiului noțiunilor din sfera 

arhitecturii, cu intenția analizei unui raport de interdependență dintre aceasta și scenografia. 

Documentarea este construită pe baza legăturii dintre cele două domenii, interacțiunea lor, în 

spiritul percepției corecte și evolutive. Importanța utilizării elementelor de arhitectură folosite 

în decor a generat această cercetare. Actualitatea arhitecturii inclusă în domeniul teatrului este 

evidentă în toate marile producții de spectacole. Deși tehnologia modernă și multimedia a 

acaparat mediului teatral, arhitectura pare să impună încă propriul limbaj și elemente proprii 

cu forță expresivă și spectaculozitate.  

Arhitectura, prin calitatea sa de a organiza spațiul devine mijlocitor al desfășurării 

actului teatral oferind scenografului elemente de limbaj cu care acesta recompune decorul 

pentru personaje. Arhitectura presupune un tip de creativitate similară cu aceea a unui actor 

talentat ce interpretează într-un fel propriu semnificațiile de valori ale unui comanditar 

filtrându-le fără a face rabat de la principiile profesiunii. Formarea scenografilor cât și a 

arhitecților este bazată pe înțelegerea și modelarea spațiilor, cu încărcătură emoțională. Ideilor 

de similitudine se adaugă și rolul educativ al celor două domenii. Ambele domenii practică 

                                                           
20 George BANU, Scena lumii, Editura Polirom, București, 2017, p.179 
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lucrul coordonat al echipelor interdisciplinare reunite prin conlucrare, cu scopul atingerii 

semnificațiilor și a formelor rezultate din pulsația artistică specifică mediilor lor profesionale.  

Scenograful împreună cu regizorul și echipa tehnică, definesc decorul în timp ce 

arhitectul împreună cu colegii și echipa de ingineri desăvârșesc coordonatele proiectelor pentru 

clădiri. De multe ori spațiul imaginat de scenograf este o coagulare de elemente arhitecturale 

dar care sunt supuse mobilității și efemerului. 

Casa este expresia fundamentală a locuirii umane, care sub aspectul funcțiunilor 

specifice reprezintă universul imaginat și edificat sub reguli fizice dar și artistice. Scenograful 

este și proiectant recompunând fragmente din spațiul casei, imaginând camere. Analizând 

istoria teatrului, numeroși arhitecți au fost atrași de complementaritatea oferită profesiei lor de 

studiului spațiului scenic și de imaginea realizată a decorului.  

În demersul cercetării am pornit de la analizarea comparativă a limbajului oferit de 

elementele constitutive ale casei pentru a fi un suport și un îndemn spre aprofundarea studiului 

pentru tinerii viitori scenografi. Comparația cu elementele arhitecturale și diferența de 

recompunere structurală este un punct de plecare, ce are drept scop înțelegerea și analizarea 

utilizării lor în concepția scenografică proprie a studenților.  

Marii dramaturgi ai teatrului realist descriu în didascalii elementele arhitecturii 

interioare cu minuțiozitate, atribuindu-le dispunerea locului în scenă cu mare atenție, subliniind 

rolul lor simbolic și atribuindu-le funcții de personaj sugerat.  

Camera- funcția ei în arhitectură se referă la proprietatea camerelor de a fi concepute 

atât prin dispunere într-un partiu arhitectural cât și în decorul scenografic. Utilizarea cu 

discernământ a părților de arhitectură, urmărind o redare sugestivă dar și simbolică a spațiului 

acționează în teatru cu forța comunicării locului, a timpului, a periodelor istorice dar și cu 

aportul sugestiei psihologico-spațială. Despre spațiu și calitățile sale numeroși arhitecți, filozofi 

și oameni de cultură și-au expus părerile și teoriile. Limbajul comunicat de desen se regăsește, 

ca modalitate de exprimare în ambele domenii. 

Planul unității de locuit, camera este obiectul de analiză parietală cât și evolutiv istoric 

prezentată. În dezvoltarea funcțională camerele au legături de comunicare ce stau la baza 

schemelor de alcătuire ale casei. Tipologia încăperilor, cu evoluția lor este amintită în destinația 

zonelor funcționale din structura locuinței. Elementele caracteristice încăperilor cu destinații 

diferite și cele de mobilier sunt recunoscute și folosite în exemplificări de scenografii, ce 

folosesc fragmente din spațiul arhitectural al acestora.  

Tehnologia vizualului a câștigat teren în fața decorului tridimensional dar acesta nu 

dispare. Decorurile „document” persistă și sunt permanent inspirate de logica arhitecturală a 
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dispunerilor. Concretența decorului este completată în teatru de suprafața unui ecran dar cu 

parcimonie. Ecranele cu proiecții sunt favorabile spațiilor mari cu puține elemente unde 

imaginea filmică învăluie. Exact ca și scena „golită” ce desfășoară întinderea, atent urmărită, 

proiecțiile sunt „un loc propice gestus-ului social, vizibil și lizibil”21 cum afirma Liviu Ciulei. 

Exemplul lui, cu formația inițială de arhitect, mi-a inspirat această cercetare prin legătura 

minunat împletită între cele două arte, arhitectura și scenografia. Liviu Ciulei demonstrează în 

scenografiile sale transpunerea documentării și a formei arhitecturale supusă metaforei teatrale, 

pe care le consider un fundament pentru studiul comparat.  

Schițele de atmosferă, cât și cele tehnice sunt dovezi ale unei viziuni a spațiului 

arhitectural transpus artei teatrale. Un alt element unificator al celor două domenii prezentate 

este limbajul comun, codificat al desenelor tehnice. 

 Scenografia a împrumutat de la arhitectură comunicarea tehnică dar și modalitatea 

geometrică de reprezentare tridimensională, prin cele trei proiecții. Reprezentarea planimetrică, 

reprezentarea prin elevații și secțiuni, precum și modalitatea de redare corectă a dimensiunilor 

prin scări de proiectare sunt similare în limbajul profesioniștilor din arhitectură și scenografie. 

Organizarea spațiilor, chiar dacă este diferită din punct de vedere al persistenței temporale, cele 

din scenografie fiind supuse efemerului, pornește de la documentare, de la inventivitatea 

soluțiilor, stăpânirea științei detalierii.  

 Prezentarea succintă a grupărilor funcțiunii programului de arhitectură de teatru 

constituie o completare a noțiunilor existente primite de studenți la orele de specialitate, un 

mod de exemplificare al gândirii de ansamblu al clădirii în sine. Tipologia spațiilor destinate 

reprezentărilor cu specific dramaturgic, generează constrângeri delimititative indiferent de 

modalitatea de configurare.  

Descifrarea arhitecturii de teatru este etapa primordială de lucru pentru amplasarea 

ulterior concepută a decorului. Planurile scenelor de teatru cu anexele lor, dictează modalitatea 

de alegere a mișcărilor pe orizontală și pe verticală a decorului, indică sau limitează orientativ 

accesele și intrările actorilor, elementele de condiționare spațială la care se oprește un scenograf 

în parcursul conceptual. Noțiunile de funcționalitate îndeplinite de clădirile de teatru și 

schemele de trasee de circulații sunt necesar a fi cunoscute de studenți.  

Decorul, spațiul de joc, elementele de scenotehnică, unghiul de vizibilitatea optimă a 

spectatorului influențează creația scenografică. Vizibilitatea spațiului de joc, în decursul 

                                                           
21 George Banu, Teatrul și spiritul vremii, traducere din franceză de Simona Modreanu, Editura Junimea, Iași, 

2021, pag. 123 
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timpului a fost o continuă problemă ce a influențat dispunerea și modalitatea spectacolului, o 

preocupare a oamenilor de teatru și a arhitecților deopotrivă.  

 Plin și gol în arhitectură și teatru se oprește asupra tipologiei golurilor incluse în 

spațiile delimitative. Goluri de trecere prin uși, portale, pereți cu dispunere fragmentată, 

ferestre, arce sunt câteva din elementele ce intermediază legătura tranzitorie și cea a luminii, 

contribuind la distributivitatea spațiilor. Elementele de separare sunt îmbogățite cu simbolul 

trecerilor, care prin formarea lor sunt supuse apartenenței unei anumite perioade. Golurile de 

ferestră sau ușă generează prin modalitatea de conformare, ritmul în fațade, subliniază 

importanța acceselor, filtrează conștient pătrunderea luminii, intermediază relația dintre 

interior și exterior.  

Arhitecții au contribuit la inventarea modalităților de închidere-deschidere a 

elementelor mobile dar au stabilit și reguli prin care dimensiunile, alcătuirile, și utilitatea lor 

sunt legate de stricta utilitate dar nu au uitat și armonizarea lor cu spațiul interior. Flexibilitatea 

prin comunicarea intermediată de goluri contribuie la ambianța și modernitatea unui spațiu.  

Evoluția isorico-arhitecturală legată și de cea constructivă a golurilor din elementele 

parietale le identifică cu rolul lor important în definirea stilurilor. Atât în fațadă cât și la interior, 

prin ancadrament, dimensiune și grad de opacitate, fereastra și ușa vorbesc despre altitudine 

față de pardoseală, despre amploarea spațiului interior și despre modalitatea de a percepe 

lumea. Calitățile și proprietățile limbajului acestor elemente sunt împrumutate de scenografie 

pentru metafora golurilor. Alături de lumina dirijată, abstractizarea și încadrarea lor în spațiul 

de joc contribuie la personalizarea spațiului. Arta plastică a exploatat expresivitatea ușilor și a 

ferestrelor preluând imaginile generate de arhitectură. Scenografia recompune imaginea 

elementelor din viața reală cu știința detaliilor arhitecturale a tâmplăriilor, materialelor 

moderne de compartimentare. Hiperbolizarea sau diminuarea golurilor sunt instrumente cu 

care scenograful dialoghează cu spațiul pentru a obține teatralitatea spațiului.  

Un alt punct de vedere a fost scara legătura intermediată de elementele specifice 

comunicării spațiale pe verticală. Urmând aceeași schemă comparativă între elementele 

structurale din arhitectură și cele din scenografie am abordat exemplificarea și utilitatea 

noțiunilor de proiectare. Desfășurarea ascensională a scărilor a atras deopotrivă arhitecții cît și 

scenografii. Exemplificarea și comentarea diferitelor tipuri de scări urmărind notorietatea lor 

din punct de vedere arhitectural, încadrarea în perioade și stiluri cu diferitele modalități de 

poziționare în clădiri și relația funcțională a acestora are rolul de a marca teatralitatea scării. 

Scări ce aparțin scenei, vizibile publicului și scări secundare folosite de actori în timpul 

spectacolului au un sens bine definit, alături de celelalte elemente: rampa de acces, podestul, 
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pasarela sau podiumurile. Cu semnificații de simbol scările completează decorurile dezvoltate 

cu spații etajate  

Analiza elementelor delimitative și de acoperire ale casei, plafon și acoperiș a contribuit 

la descifrarea lor în scenografie. Pornind de la forma finită, ascunsă de învelitori sau geometria 

scheletului de rezistență șarpanta, acoperișurile, fac parte de multe ori din decorul de teatru. 

Elemente structurale, diferitele tipuri de acoperiri spațiale sunt elemente definitorii ale imaginii 

casei. Din multitudinea de structuri, am ales spre explicare în sens arhitectural, șarpanta din 

lemn, expresivă spațiului ascuns al podului casei sau al locuirii mansardate. Exemplele din 

scenografiile semnate de Liviu Ciulei revin în prezentarea mea, considerându-le încă sugestive 

pentru structuri din arhitectura lemnului.  

 Plafonul este preluat în scenografie mai ales pentru calitățile sale ambientale sugerând 

anumite stări de atmosferă și volumetrii spațiale. Element arhitectural, superior delimitativ al 

interiorul, plafonul a trecut prin diferite etape decorative în funcție de stiluri. Sugerat în 

scenografii plafonul pătrunde cu aplomb în viziunea spectaculară odată cu modalitățile oferite 

de materialele noi și modernizarea luminilor de scenă. Fie că este amplasat în locul său 

binecunoscut, fie că își schimbă sensul prin rotire sau inversare de planuri, plafonul este un 

element arhitectural abordat cu curaj de către scenografi. Ordonarea prezentării tipologiilor 

acestor elemente împrumutate din arhitectură, cu exemplificări din spectacole formează un 

subiect nou în materialele existente de scenografie. Evoluția lor, legată de stiluri și epoci din 

istoria arhitecturii constituie o modalitate de informare și documentare a viitorilor scenografi. 

 Aflată la intersecția dintre arte, implicit artele vizuale, scenografia este exprimarea unor 

concepte de viață, moderne, despre decor, spațiu, costum. Scenografia răspunde exigențelor 

estetice la fel ca și arhitectura. Designul de interior, atunci când este aplicat scenei de teatru se 

folosește de toate instrumentele tipice de arhitectură.  

Decorul contemporan nu mai este o simplă carcasă. Este un dispozitiv care neagă, 

ecranează, filtrează și se plasează în continuitate cu publicul sau cu spațiul neconvențial, ales 

a fi gazdă evenimentelor teatrale. Arredamento, termen ce se adresează spațiului interior 

amenajat de la anvelopanta sa și toate obiectele conținute, se aplică spațiul teatral ca un element 

activ în organizarea modernă a spațiului 

„Creativitatea arhitecturală este acea activitate intelectuală care are îndatorirea să 

adauge simplului fapt tehnic pecetea codului și lirismului uman, atât de caracteristice 

arhitecturii și actelor de cultură.”22 Iar scenografia fiind un domeniu vast „înseamnă punerea 

                                                           
22 Alexandru Iotzu,-Teatrul act de creație arhitecturala, ,Editura Tehnică, 1981-București, pag.160 
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în formă și materie a unor serii de diferențe, de propuneri artistice venite din sfere și resorturi 

diverse, de experiențe umane și viziuni spațiale.”23  

 Concluzionând arhitectura și scenografia au puncte comune în modalitatea de 

exprimare, definite prin caracterul continuu de reinventare al exprimării. Diversitatea 

abordărilor legate de limbajul în continuă dezvoltare al materialelor devine element comun prin 

utilizarea lor în ambele domenii, scenografie și arhitectură.  

 Spațiile, bine conturate și recunoscute din viața de zi cu zi sunt împrumutate decorului. 

În același timp, frânturi și elemente de arhitectură devin prin construcție artificială, decor.  

 În susținerea demersului științific prezentat am căutat să expun similitudinile dar și 

diferențele de abordare dintre cele două domenii. Tema abordată a fost inspirată și de interesul 

cu care studenții scenografi au primit informații din sfera arhitecturii, în decursul timpului. Din 

punct de vedere conceptual, scenografia și documentarea au o mare legătură cu spațiul 

arhitectural al anumitelor perioade și cu stăpânirea, înțelegerea și corelarea elementelor de 

arhitectură regăsite în spațiul scenografic. Trecerea elementului de la arhitectură la spațiul 

scenic se face prin teatralitate, simbol, prin asimilarea texturilor și prin adaptarea asumată a 

locului ce îl preia.  

 În concluzie în tema abordată prin cercetarea interdisciplinară am urmărit evidențierea 

câtorva aspecte:  

 Scenografia în modul de abordare conceptuală prin documentare se bazează pe 

cunoștiințe din domeniul istoriei arhitecturii și artelor vizuale.  

 Scenografia amplasează decorul într-un spațiu arhitectural, clădire specifică teatrului, 

spațiu urban sau spațiu gazdă neconvențional, ale căror limite îl influențează dimensional sau 

îi dictează trasee de acces pentru actori sau dispuneri ale publicului.  

 Scenografia are un limbaj tehnic, similar desenului de arhitectură de unde preia coduri 

de reprezentare, modalități de dimensionare și de prezentare a ideii spațiale. 

 Scenografia și arhitectura pornesc studiul conceptual de la desenul schițelor de idee 

realizate prin desen și perspective „la mâna liberă”, machete de studiu, ulterior finalizat prin 

desenul computerizat.  

 Scenografia și arhitectura au un sistem de structurare de la simplu la complex.  

 Scenografia împrumută de la arhitectură elemente de delimitare și exprimare volumetric 

spațială precum și modularea elementelor legată de corpul fizic, în expresie proprie. 

                                                           
23 Dragoș Buhagiar, Cum se definește scenograful...? Teatrul, o artă colectivă, Igloomedia nr 201 aprilie- 

mai,scenografie și arhitectură, București, pag.147 
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 Scenografia și arhitectura definitivează forma prin lumină, pentru a evidenția volumetrii 

sau pentru a realiza o ambianță anume. 

 Scenografia preia rezolvări tehnice de detaliu și de mobilitate din arhitectură. 

 Scenografia și arhitectura contemporană se raportează la tehnologia vizuală, senzorială 

și obiectele digitale media. 

 Scenografia și arhitectura leagă dezvoltarea psihologică a individului de spațiul 

imaginat, realizat și locuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

A 

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL de LINGVISTICĂ „IORGU IORDAN”, Dicționarul 

Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, București ,                               (1998)  

APPIA, Adolphe, (2000), Opera de artă vie, Editura Unitext, București  

ARISTOTEL, (1957), Poetica, Editura Științifică, București 

ARISTOFAN, (1954), Norii, Biblioteca pentru toți, Editura de Stat Pentru Literatură și Artă, 

Traducere de Ștefan Bezdeciu și Demostene Botez, București 

ARNHEIM, Roudolf, (2012), Forța centrului vizual. Un studiu al compoziției în artele vizuale, 

Editura Polirom, Iași 

ARONSON, Arnold, (2012), The Disapearing Stage: Reflexion on the 2011 Prague 

Quadrienal, Arts and Theatre Institute, Praga 

AUGUSTIN, (1998), Confesiuni, Editura Humanitas, București 

B 

BACHELARD, Gaston, (2003), Poetica spațiului, Editura Paralela 45, Pitești   

BANU, George, (2018) Pagini alese, vol. 1, Eseuri, Editura Nemira, București 

BANU, George (2018), Pagini alese, vol. 1, Eseuri, Livada de vișini, Teatrul nostru, Ed. 

Nemira, București 

BANU, George (2018), Pagini alese, vol. 2, Studii, ediția a II-a, Editura Nemira, București 

BANU, George (2018), Pagini alese, vol. 1, Eseuri, Iubire și neiubire de teatru, Editura 

Nemira, București 

BANU, George (2005), Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Unitext-Polirom, București 

BANU, George (2013), Teatrul de artă, o tradiție modernă. Căutări spațiale, de Catherine 

Naugrette, ediția a II-a, Editura Nemira, București, 

BANU, George (2018), Pagini alese, vol. 2, Studii. Roșu și aur, Editura Nemira, București  

BANU, George, (2017), Ușa, o geografie intimă, Editura Nemira, București 

BANU, George, (2021), Teatrul și spiritul vremii, Editura Junimea, Iași 

BANU George, (2013), Teatrul de Artă, o tradiție modernă, Editura Nemira, București  

BANU, George, (2021), O lumină în inima nopții, Editura NEMIRA, București 

BANU, George, (2021), Viață și teatru pe scena lumii, Editura POLIROM, București 

BARBU, Maria, (2012), Semiotica arhitecturii sau Arhitectura ca Filosofie a Libertății, 

Editura Capitel Avangarde, București 

BARBA, Eugenio (2021), Casa în flăcări - despre regie și dramaturgie, Editura NEMIRA 



26 

 

BARRIS, Roann (1999), Teatrul intervalului. Arhitectura și sfârșitul spectacolului, traducere 

de Cristina Sîlîjanu, Editura Paideia, București 

BASTTISINI, Matilde (2008), Simboluri și alegorii, traducere Corina Anton, Monitorul 

Oficial R.A., București 

BENEDETTO Di Stephen (2012), An Introduction to Theatre Design, Editura Routledge, 

Londra 

BENOIST, Luc (1995), Semne, simboluri și mituri, traducere de Smaranda Badiliță, Editura 

Humanitas, București 

BICIUȘCĂ Florin, Centrul lumii locuite, Editura Paideia, București, 2000 

BERLOGEA, Ileana, CUCU, Silvia, NICOARĂ, Eugen (1982), Istoria teatrului universal, 

Editura Didactică și Pedagogică, București 

BERLOGEA, Ileana (1998), Liviu Ciulei - Regizor pe patru continente, Fundația Culturală 

„Rampa și Ecranul”, Casa de Presă și Editură, București 

BERNEA, Ernest (2005), Spațiu timp cauzalitate la poporul român, Editura Humanitas, 

București  

BICIUȘCĂ, Florin (2008), Geometria simbolică, Editura Paideia, București 

BORTNOWSKI, Paul (2003), Maeștri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului 

XX, Editura Fundația Pro, București 

BREWSTER, Karen și SHAFER, Melissa (2011), Fundamentals of Theatrical Design, 

Allworth  Press, New York, Canada 

BREJZEK, Thea, WALLEN, Lawrence (2018), The Model as Performance, Bloomsbury, 

Londra  

BROOK, Peter (2014), Spațiul Gol, Editura Nemira, București 

BROOK, Peter (2018), Punct și de la capăt 40mde ani de explorări în teatru, film operă, trad.  

Dana Ionescu, Editura Nemira, București 

BROOK, Peter (2012) Fără secrete – gânduri despre actorie și teatru, Editura NEMIRA, 

București 

BRUNETTE, Charles, VACHON, David (1974), Ed. Jon Lang, (Philadelphia PA, Philadelphia 

Chapter/AIA, 1971), apud STEA, David, Architecture in the Head Cognitive Mapping Dowe, 

Hutchinson &Ross. Inc 

C 

CANTACUZINO, George Matei (2002), ediție îngrijită de Mariana Celac, Introducere în 

studiul arhitecturii, Editura Paideia, București 

CARAGIALE, Ion Luca (2006), Teatru, Editura Cartex 2000, București  



27 

 

CARROLL, Lewis (1999), Alice în Țara Minunilor, Editura Coresi, Bucureşti  

CASSIERER, Ernest (1994), Eseu despre om, Editura Humanitas, București 

CAZABAN, Ion (2008), Dan Jitianu și bucuria comunicării, Fundația Culturală „Camil 

Petrescu” Revista „Teatrul azi”, București 

CAZABAN Ion (2011), Dan Nemțeanu și viziunea sa scenografică, Fundația Culturală „Camil 

Petrescu”, Revista „Teatrul Azi”, București 

CAZABAN, Ion (2017), Scenografia românească în secolul XX, Editura Fundația Culturală 

„Camil Petrescu”, Revista „Teatrul Azi”, București 

CEHOV, Anton Pavlovici (2008), Teatru, traducere de Moni Ghelerter, Radu Teculescu și V. 

Jianu, Editura GRAMAR, București 

CENEAN, Ștefania (2007), Evoluția scenografiei secolele XIX-XX, Editura UNATC PRESS, 

București 

CENEAN, Ștefania (2007), Scenografia - Artă de sinteză, Editura UNATC PRESS, București  

CIULEI, Liviu (2009), Cu gânduri și cu imagini, Editura Igloo Media, București 

CEAUȘU, Gheorghe (2006), Simbolizarea ca act de valorizare, articol apărut în „Studii și 

cercetări de istoria și teoria teatrului”, Editura U.N.A.T.C. Press, București 

CHING, D.K. Francis (1996), Architecture, Form, Space and Order, A VNR Book-John 

Weiley & Son Inc., second edition, Canada 

COLLINS, Jane-NISBET, Andrew (2010), Theatre and Performance Design: A Reader in 

Scenography, Publisher: Routledge Taylor & Francis Ltd, London and New York 

CONSTANTIN, Cătălin D. (2019), Ferestre din București și poveștile lor, carte construită de 

Cătălin d. Constantin, Editura Peter Pan Art, ediția a II-a 

CONSTANTIN, Paul (1977), Mica enciclopedie de arhitectură arte decorative și aplicate 

moderne, Editura Științifică și Pedagogică, București 

CRIȘAN, Rodica (2012), Construcții din lemn, Ed. Universitară „Ion Mincu”, București  

CRITICOS, Mihaela (2007), Limbaj arhitectural, note de curs, departamentul de istoria & 

teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu”, București 

CUCU, Nicolae (1974), Mobilierul locuinței, Editura Meridiane, București 

D 

DABIJA, Ana-Maria (2006), Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, 

Editura  Universitară „Ion Mincu”, -București 

DECIU, Andreea (2000), Povestea caselor, Editura Simetria, București 



28 

 

DELGADO, Maria M și Rebellato, Dan (2016), Regizori contemporani ai teatrului european, 

Editura Tracus Arte, București 

DIMIU, Daria (2006), Shakespeare, înaintașul nostru, Editura AIUS Print CRAIOVA  

DRĂGUȚ, Vasile (1976), Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, Editura 

Științifică și Enciclopedică, București 

DRIMBA, Ovidiu (2007), Istoria teatrului universal, Editura Vestala, București 

DURAND, Gilbert (1998), Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers 

Enciclopedic, București 

DUMITRESCU, Sorin (2010), Noi și icoana, Fundația Anastasia, București 

E 

ELIADE, Mircea (1992), Sacrul și profanul, Editura Humanitas, București  

ELIADE, Mircea (1992), Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, București 

EPINGEAC Alina (2020), Manipulare prin teatru, criză-creație-catharsis, Editura 

Universitară, București 

F 

FLEMING, Wiliam (1983), Arte și idei, Editura Meridiane, București 

FREDOUILLE, Jean-Claude (1974), Enciclopedia civilizației și artei romane, Ed. Meridiane,                   

București 

FRONTISI, Claude coordonator (2001), Histoire visuelle de l’Art, Larousse VUEF, Paris  

Istoria vizuală a artei (2003), Traducere Alina Dimitriu, Liana Filimon, Denia Mateescu, 

Editura Grupul RAO, București 

G 

GAIVORONSCHI, Vlad (2002), Matricile spațiului tradițional, Editura Paideia, București 

GAIVORONSCHI Vlad (2002), Spațiul și ritalul în societățile tradiționale, Editura Paideia, 

București 

GILLETTE, J. Michael (1987), Theatrical Design and Production: An Introduction to Scene 

Design and production, Mayfield Publishing Company 

GROZA, Octavian (2010) Altfel de spații, Editura Paideia, București 

GOLDONI Carlo (1959) Teatru, vol. 1, Cafeneaua ( 750), Editura de Stat pentru Literatură și 

Artă, București 

GRAHAM, Rob (2003), Theatre: A Crash Course Paperback, Watson-Guptill Publications 

GUILLOME, Paul (1937), Psychologie de la forme, Editura Flammarion, Paris 

H 



29 

 

HART, R.A. &MOORE (1973), The Development of Spatial Cognition - A Review, Ed. 

Image& Enviroment, Aldine, Chicago 

HARTNOLL, Phyllis (1985), A Concise History. World of Art, Revised Edition, Thames & 

Hudson 

HEIDDEGER, Martin (1996), Originea operei de artă, Editura Humanitas, București  

HEINZEL, Tincuța (2010), Artă, spațiu și memorie în epoca digitală, Editura Paideia, 

București 

HOWARD, Pamela (2002), What is Scenography?, Editura Routledge, London 

HUIZINGA, Johan(2007), Homo Ludens, Editura Humanitas, București 

I 

ICHIM, Florica și MOCANU, Anca (2016), Liviu Ciulei, acasă și în lume, antologie 

teatrologică, vol. I, articolul Teatralizarea picturii de teatru, Fundația culturală „Camil 

Petrescu”, Revista ”Teatrul azi” (supliment), București 

IBSEN Henrich, (1966) Teatru, vol 2, traducere de Radu Polizu-Micșunești și Maria-Alice 

Botez, Editura pentru Literatură Universală, București 

IOAN, Augustin, (2010), Junk space și spațiul vag, capitol din Altfel de spații, Ed. Paideia, 

București 

IORDACHE-TONIZA, Michaela; BANU, George (2004), Arta teatrului, Evoluția gândirii 

teatrale din antichitate până ăn secolulal XX-lea, Editura Nemira, București 

J 

JUNG, C.G. (1997), Imaginea omului și imaginea lui Dumnezeu, Editura Teora, București 

 

K 

KUMA Kengo (2017), Anti-obiect: Disoluția și dezintegrarea Arhitecturii, trad. Mihaela 

Pelteacu, Daniela Maris Puia, Editura Pro Cultura, București 

L 

LANG,(1974), Theories of Perception and Formal Design, pag. 104, CANTER, David, 

Psihology for Architects, NY, Toronto-John Wiley&Sons, New York 

LEWIS, Miles coordonator (2010), Arhitectura. Elemente de stil arhitectonic, Editura Litera 

International, București 

LEACH Neil, (1999) Anestetica, arhitectura ca anestezic, trad. Cornelia Mirela Cătuneanu, 

Editura Paideia, București 

LOREAU, Dominique (2017), Fericirea trăiește în spații mici, Baroque Books&Arts, 

București 



30 

 

LYNCH, Kevin (1990), The Image of the City, The M.I.T. Press Massachusetts Institute of 

Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England 

M 

MACKINTOSH, Iain (1993), Architecture, Actor and Audience, Routledge 11 New Fetter 

Lane, London 

MALAGUZZI, Silvia (2010), Mâncarea și ritualul mesei, Monitorul Oficial R.A., București  

MANEA, Aureliu (2018), Spectacole imaginare, Editura Eikon, București 

MARCU, Florin (2019), Dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., București  

MICHELIS, P.A. (1982), Estetica arhitecturii, Editura Meridiane, București 

MIHĂILESCU Vintilă, TUDORA Ioana, (2020) Acasă în lume, Editura Igloo Books, 

București 

N 

NEMOIANU, Virgil (2018), Postmodernismul și identitățile culturale, Ed. Spandugino, 

București 

O 

OPREA, Ștefan, Intersecții teatrale, Editura Junimea, Iași 2012 

P 

PALLASMAA, Juhani (2005), The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, Jhon 

Willey&Sons, Chichester 

PALMER, Allison, Lee (2008), Historical Dictionary of Architecture, The Scarecrow Press, 

Inc.  Lanham, UK 

PATOCKA, Jan (1976), Le monde naturel comune problème philosophique, Martins Nijhoff, 

The  Hague 

PAVIS, Patrice (2012), Dicționar de teatru, Editura Fides, Iași 

PĂSĂREANU Eugen (2017), De ce nu dispare teatrul? Arta dramatică între dislocare și 

consolidare, Editura Eikon, București 

PIAGET Jean și INHELDER (1956), The Child’s Conception of Space, Routledge&Kegan 

Paul Ltd, London 

PINTILIE, Lucian (2017), Bricabrac, De la coșmarul real la realismul magic, Editura Nemira, 

București 

POP, Dana(2015), Despre percepția spațiului în arhitectură, Editura Paideia, București 

R 

RAOUL Bill (1998), Stock Scenery Construction: A Handbook 2nd Edition, Broadway Press, 

2nd edition 



31 

 

ROBINSON, Sarah (2019), A-ți face cuibul: trup, casă, minte, Editura Fundației Arhitext 

Design, București 

ROVENȚA-FRUMUȘANI, Daniela (2001), „La sémiotique théâtrale” în Daniela Rovenţa- 

Frumuşani & Romain Gaudreault (ed.), Pour connaître la science des signes, Ed. Fundaţiei 

Meridian, Craiova 

S 

SADOVEANIU, Ion Marin (1973), Istoria universală a dramei și teatrului, vol. II, Editura 

Eminescu, București 

SAIU, Octavian (2008), În căutarea spațului pierdut, Editura Nemira & Co, București 

 SĂSĂRMAN Gheorghe (1979), Funcțiune, spațiu, arhitectură, Editura Meridiane, București 

SCHULTZ, Christian Norbert (1974), Systeme logique de l‘architecture, Dessart&Mardaga, 

Bruxelles 

SHLEMER, Oscar, MOHOLY-NAGY, Laszlo, MOLNAR, Farkas (1996), The Theatre of 

Bauhaus, The Jhona Hopkins University Press, Baltimore and London 

SHAKESPEARE William, (1986) Hamlet, Editura Univers, București  

SHOMIT, Mitter; SHEVTSOVA, Maria (2005) Fifty Key Theatre Directors, Ed. Routledge, 

Taylor & Francis Group, London and New York, (2010), Cincizeci de regizori-cheie ai 

secolului 20, Editura UNITEXT – Colecția Festivalul Național de Teatru, București 

SIMMEL, Georg (1988), La tragedie de la Culture, Rivages Poche, Petite Bibliotheque, Paris  

SOURIAU, Etienne (1950), Le cube et la sphére, în Architecture et Dramaturgie, 

comunications, Paris 

STREHLER Giorgio, (2015), Scrisori despre teatru, Editura Nemira,  București 

STRINDBERG August (1973), Teatru, Ed.  Univers, București 

SF. TOMA, D’Aquino (1997), Summa theologica (Despre Dumnezeu), Editura Științifică 

București 

T 

THORNE Gary (2010), Technical Drawing for Stage Design, The Crowood Press Ltd, 

Ramsbury, United Kingdom 

TILEA, Monica (2014), Semiotica vizualului, Universitaria Craiova 

TODD, Muffatti (2018), Creative and Successful Set Designs. How to Make Imaginative Sets 

with Limited Resources, Atlantic Publishing Group, Inc. Kindle Edition, Florida 

TRUICĂ, Ion (2003), Teoria scenografiei, Editura Junimea, Iași 

TURNER, Cathy (2015), Dramaturgy and Architecture: Theatre, Utopia and the Built 

Environment, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, New York 



32 

 

TWEED, Mark (2018), Scenic Construction for the Stage: Key Skills for Carpenters 

Z 

ZAMFIRESCU, Ion (2001), Istoria universală a teatrului, Editura Aius, Craiova 

ZEVI, Bruno (2000), Codul anticlasic, Editura Paideia, București, 

ZEVI, Bruno (1969), Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, București  

ZUMTHOR, Peter (2019), Atmosfere, Editura Fundației Arhitext Design, București 

  

REVISTE 

IGLOO, numărul 201, scenografie și arhitectură, igloomedia, arhitectură, design, patrimoiu, 

2021 

TEATRUL azi, numerele 10-11/2020, Revistă editată de Fundația culturală„Camil Petrescu”în 

parteneriat cu Uniunea Teatrală din România UNITER, articol Doina Șipoș, „Teatru:istorie în 

spațiul scenic”, 2020 

TEATRUL azi, numerele 10-11/2020, Revistă editată de Fundația culturală„Camil Petrescu”în 

parteneriat cu Uniunea Teatrală din România UNITER, articol În limita flexibilă a scenei, 

Nicolae Havriliuc, 2020 

Revista YORICK, numărul 456, 25 iunie, Domnişoara Julie prin ochii domnişoarei Kristin – 

Un film de Oscar, articol de Alina Epingeac 

CHIRIAC Andrada: „Ne omoară digitalul și gustul pentru „frumos”- Dana Ionescu, 

09/04/2019, Yorick-Revistă săptămânală de teatru. Numărul 456, 25 iunie 

REVISTA TEATRUL nr.5, 1971, București Ion Frunzetti, Trienala de scenografie, 

REVISTA TEATRUL, nr.5, 1971, BucureștiAdriana Leonescu, Relieful scenografic al textului 

dramatic 

REVISTA „ARTA”, nr.5-6, Dan Jitianu, București, 1982 

 

SURSE WEB 

https://usercontent.one/wp/www.tracingarchitecture.com/wpcontent/uploads/2019/12/nora_m 

odell- 6b.jpg accesat 2 august 2021 

https://www.pinterest.com/pin/518195500844710494/ accesat 2 august 2021 

https://aviewfrommyseat.com/theater/Three+Tall+Women/, accesat la 01.07.2021 

https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women, 

accesat  la01.07.2021 

https://usercontent.one/wp/www.tracingarchitecture.com/wpcontent/uploads/2019/12/nora_m


33 

 

https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women 

accesat  la 01.07.2021,  

https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women 

accesat  la 01.07.2021 

https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women 

accesat  la 01.07.2021 

https://praxistheatre.com/wp-content/uploads/2011/12/Aviva-Dee-2-404x620.jpg, accesat la 

03.06.2021  

https://www.chaddirects.com/the-boy-in-the-bathroom, accesat la o3.06.2021 

https://www.hampsteadtheatre.com/whats 

on/2018/youstwo/https://www.jamieplatt.com/yous-two, accesat la 02.04.2021 

https://www.festival-avignon.com/en/shows/2011/kristin-nach-fraulein-julie, accesat la 

14.04.2020 

https://www.festival-avignon.com/en/shows/2011/kristin-nach-fraulein-julie, accesat la 

14.04.2020 

http://documentatie.nemetschek.ro/documentatie/1arh/Expert%20CAD%202016%20- 

%20Ferestre%20si%20usi%20SmartPart.pdf.accesat 3.08.2021 

https://www.google.com/search?q=DETALII+FOAIE+U%C8%98%C4%82&sxsrf=ALeKk0

2uaBKsGqB 

ZUahsTK5s_Jn371anSw:1627980575663&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

76afvJTyAhVbhv0HHRDjDtgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=664#imgrc=AlUrY

5Pc1ZlucM &imgdii=0y-nCqKHRsWRZM accesat 2 08.2021 

https://cad-blocks.online/ro/downloads/15-tipuri-de-usi,accesat 3 august 2021 

https://www.bulandra.ro/insemnarile-unui-necunoscut/accesat 3.08.2021 

https://www.festival-avignon.com/en/shows/2011/kristin-nach-fraulein-julie, accesat la 

14.04.2020 

https://www.pinterest.co.uk/pin/467881848784813631/,accesat 3 aug.2021 

https://i0.wp.com/www.tonybulandra.ro/wp-content/uploads/2018/10/poze-livada-de-visini- 

041.jpg?ssl=1, accesat la 02.06.2020, 

https://www.maniutiu.com/cu-usile-inchise-2/ accesat 3 aug.2021  

https://i.pinimg.com/564x/9d/8a/44/9d8a44b4013d9e2d017725329dd7b62e.jpg, accesat la 

04.06.2020,  

https://wingspace.com/projects-blog/2020/9/7/la-bohme,accesat 3 08.2021 

https://www.behance.net/gallery/9317747/Set-design-Peter-Pan, accesat la 19.05.2020 

https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women%20accesat%09%20la%2001.07.2021
https://www.pressnights.com/latest-stories/2018/5/3/in-love-with-the-set-three-tall-women%20accesat%09%20la%2001.07.2021
https://www.hampsteadtheatre.com/whats
https://www.maniutiu.com/cu-usile-inchise-2/


34 

 

https://ro.pinterest.com/pin/250653535498408266/accesat la 3.08.2021 

https://arthur.io/art/vilhelm-hammershoi/interior-6,accesat 3.08.2021 https://yorick.ro/robert-

lepage-si-spectacolul-887/, accesat la 04.05.2020  

https://fnt.ro/2017/hamletcollage-dup%C4%83-william-shakespear accesat la 04.05.2020 

https://mirelacoman.ro/wp-content/uploads/Repetitii-500x334.jpg, 

https://mirelacoman.ro/robert- lepage-ace-si-opiu/, accesat la 04.05.2020 

http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201606/t20160601_125548.shtm, accesat la 04.08.2020  

http://www.seancrowleydesigns.com/#/pier, accesat la 03.06.2020, 

 www.seancrowleydesigns.com/#/053204149098/, accesat la 03.06.2021  

www.seancrowleydesigns.com/#/053204149098/, accesat la 03.06.2021 

https://www.facebook.com/bulandra/photos/pcb.10157572315021243/10157572308041243/?

type=3&the ater,accesta 03.08.20212 

https://fnt.ro/2017/pas%C4%83rea-retro-se-love%C8%99te-de-boc-%C8%99i-cade-pe-

asfaltul-fierbinte- retro-bird-hits-the-appartment-block-and-falls-on-the-hot-asphalt-de-radu-

afrim/accesat 03.08.2021 

http://www.clarevidalhall.co.uk/galleries/tom-scutt-gallery/?album=2&gallery=3, accesat la 

19.05.2020 http://www.robertwilson.com/rhinoceros, accesat la 06.05.2020 

https://business.facebook.com/IrinaMoscuScenographer/, accesat la 15.05.2020 

http://www.archeo3d.net/?attachment_id=1302, accesat la 28.12.2020 

https://laspugnarte.wordpress.com/2014/08/26/la-biblioteca-laurenziana, accesat la 

29.12.2020 https://alchetron.com/Bramante-Staircase, accesat la 29.12.2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scala_Regia_(Vatican), accesat la 28.12.2020 

https://www.theatre-architecture.eu/en/db/?theatreId=387, accesat la 01.01.2021  

https://whc.unesco.org/en/list/1005/, accesat la 01.01.2021  

http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_455.htm, accesat la 16.12.2020  

http://www.agi-architects.com/, accesat la 03.01.2021  

https://images.dwell.com/photos, accesat la 05.01.2021  

https://images.dwell.com/photos, accesat la 05.01.2021 

https://www.cadblocksdownload.com/products/free-spiral-stair-details, accesat la 25.10.2020  

https://thekidshouldseethis.com/post/la-mecanique-de-lhistoire-by-yoann-bourgeois, accesat 

la 30.01.2021  

https://scenicandlighting.com/other_portfolio/noises-off/, accesat la 25.10.2020 

http://socks-studio.com/2013/12/13/a-revolution-in-stage-design-drawings-and-productions-

of-adolphe- appia/, accesat la 28.10.2020 

https://ro.pinterest.com/pin/250653535498408266/accesat


35 

 

http://socks-studio.com/2013/12/13/a-revolution-in-stage-design-drawings-and-productions-

of-adolphe- appia, accesat la 27.10.2020 

https://www.hotelproforma.dk/project/operation-orfeo/, accesat la 08.01.2021  

http://www.msportfolio.com/#/whisper-house/, accesat la 14.11.2020 

https://thetheatretimes.com/finding-common-language-paul-tate-depoo-iii-brings-set-design-

titanic-seoul- south-korea/, accesat la 14.11.2020 

https://www.paperblog.fr/3661081/rigoletto-a-l-opera-de-montrealet-le-debut-du-ring-de-

robert-lepage- au-met/, accesat la 02.11.2020 

https://www.scenographytoday.com/raimund-orfeo-voigt-tartuffe/ , accesat la 18.01.2021  

https://www.scenographytoday.com/christian-schmidt-rigoletto/ accesat la 12.01.2021 

https://www.scenographytoday.com/, accesat la 17.01.2021 

https://blogjmpblog.wordpress.com/2017/12/03/thomas-ostermeier-retrospective-2000-

2018/#jp-carousel- 4035, accesat la 07.07.2020 

https://www.sfcv.org/article/santa-fe-operas-brilliant-summer,accesat la 27.12.2020,  

https://yaledrama.digication.com/timbrowndesign/Welcome/published, accesat la 17.11.2020.  

http://www.rfdesigns.org/hamlet.htm, accesat la 26.11.2020 

https://www.ignant.com/2016/08/15/a-metaphysical-exploration-of-light-and-space, accesat

 la 26.11.2020. 

https://www.americantheatre.org/2016/07/06/how-to-build-a-moving-house-without-a-

turntable-in-rain/, accesat la 02.12.2020. 

http://www.rfdesigns.org/diary.htm, accesat la 02.12.2020 https://wilsonchin.com/new-page-

11, accesat la 01.12.2020. https://wilsonchin.com/new-page-91, accesta 4.08.2021 

https://wilsonchin.com/new-page-91, accesta 4.08.2021 

https://wilsonchin.com/new-page-91, accesta 4.08.2021  

https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/418/in-adancuri/, accesat la 18.01.2021. 

https://www.olyrix.com/productions/1162/les-troyens-par-yannis-kokkos/a-propos, accesat la 

30.11.2020 

 https://www.ndt.nl/en/team/yoann-bourgeois-3/, accesat la 30.01.2021 

http://didwiszus.blogspot.com/ /, accesat la 30.11.2020  

http://www.klausgruenberg.de/werther.htm, accesat la 01.12.2020.  

https://www.scenographytoday.com, accesat la 03.01.2021. 

 

 


