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REZUMAT

Cuvinte cheie: artele spectacolului, public, elita, cultura de masă, marketing cultural

Context 

Se observă  un  clivaj  tot  mai  pronunțat  între  actul  artistic  și  publicul  larg,

datorat, pe de o parte, nivelului publicului de înțelegere și apreciere a diferitelor forme

de  arte  performative,  iar  pe  de  altă  parte,  lipsei  unui  limbaj  comun  care  să  fie

împărtășit  de exponenții  celor  două categorii.  Se constată  dificultăți  de adaptare a

produsului cultural pentru un public și pentru un context socio-cultural fundamental

diferit  (în  care  informațiile  circulă  infinit  mai  repede,  în  care  capacitatea  de

concentrare  a  scăzut,  iar  artele  spectacolului  intră  în  concurență  cu  multiple  alte

modalități de petrecere a timpului liber). 

Evenimentele culturale de masă răspund acestor probleme prin accesibilizarea actului

artistic din punctul de vedere al formatului, creând (printr-o serie de elemente detaliate în

lucrare)  o  punte de legătură  între  public  (de  obicei  nespecializat,  amator)  și  instituția  de

spectacole. 

Problematica pe care teza de doctorat  Artele Spectacolului  și  Cultura de Masă  își

propune să o abordeze este aceea că,  în contextul  declinului  consumului cultural  la nivel

mondial,  este necesară regândirea modului de apropiere a  publicului și publicurilor sau  a

diferitelor  categorii  de  public  de actul  artistic,  prin  crearea  unei  punți  de legătură   între

lucruri cu care acesta este deja familiar (fie că vorbim de formă – ex. concert în afara sălii de

spectacol,  efecte  speciale  de  film,  fie  că  vorbim  de  conținut  –  ex.  Classic  Meets  Pop,

Monserrat Caballé & Queen, cele mai cunoscute arii din opere.) și ceva care îi este străin,

necunoscut, de neînțeles (ex. Richard Wagner, tragedia antică). 

Motivație

În analiza subiectului propus am pornit de la un exemplu concret – acela al celui mai

mare eveniment în aer liber organizat de o instituție culturală din România –,  Promenada

Operei, făcând o paralelă cu alte evenimente similare cu o largă adresabilitate către public din

lume și din România.  
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Analiza acestui eveniment este prezentată din mai multe perspective, pentru a putea

înțelege în ce fel o astfel de deschidere spre un public puțin obișnuit cu lumea spectacolului

de operă sau cu lumea oricărui tip de spectacol în general se poate constitui într-o platformă

de comunicare accesibilă – nu doar pentru cunoscători, ci și pentru publicul larg. 

Conținutul  lucrării 

Primul capitol al lucrării (Cap. 1. Definiția termenilor)  include o serie de definiții

ale  unor  concepte  precum  cultura  și  elita,  cultura  răgazului,  opera,  divertismentul  și

evenimentele culturale de masă, care constituie baza de pornire în construcția tezei. 

Dacă  preocuparea omului pentru artă este documentată din cele mai vechi timpuri,

conceptul de cultură este un produs al gândirii moderne, fiind introdus în secolul al XVIII-lea

în asociere cu conceptul de civilizație și utilizat din ce în ce mai des odată cu autonomizarea

culturii ca subiect de studiu în cadrul disciplinelor socio-umane în secolul al XIX-lea. 

 Ca urmare a acestei explozii științifice și tehnologice, un nou termen a fost propus de

către teoreticieni – acela de  cultură de masă – pentru a încapsula  noua realitate culturală

generată de efectele noilor mijloace de comunicare. Depășind era comunicării scrise, cea de-a

doua fază identificată  de Marshall  McLuhan,  omenirea  a  intrat  într-o nouă eră socială  și

culturală,  o eră în care globalizarea  comunicațiilor  și  accesibilizarea informației  aveau să

transforme percepția asupra consumului cultural, dar și nevoile și așteptările consumatorului. 

Pentru noul public,  timpul liber devine un prilej de a consuma produse culturale sau

de divertisment,  iar cultura devine o parte a universului cotidian,  mai ales pe fondul unui

avans  tehnologic  care  conduce  la  apariția  dispozitivelor  din  ce  în  ce  mai  performante

destinate consumului individual domestic. 

Asociat  formelor  facile  de cultură,  termenul  de  divertisment a fost  pus în legătură

directă cu noțiunea de cultură de masă, în acest sens fiind edificatoare definiția lansată de

sociologul  britanic  Anthony Giddens în  Sociology,  lucrare publicată  în anul  1988, pentru

acesta cultura populară fiind: „divertismentul urmărit, citit sau la care participă (oamenii) cu

sutele de mii sau cu milioanele”

Al doilea capitol  (Cap. 2. De la teatru pentru elite  la teatru pentru cei mulți)

începe cu un scurt istoric al evenimentelor culturale de masă dedicate publicului larg. În acest

capitol am pus accentul pe aria de adresabilitate inițială/actuală a acestor evenimente – de la

teatrul antic, teatrul ca parte din „viața cetății” la teatrul/opera rezervată doar celor inițiați,
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educați,  cunoscători.  Această  percepție  (conform  căreia  arta  se  adresează  doar

cunoscătorilor), în special în lumea operei, dar și în teatru, există și astăzi. Ea este confirmată

de o serie de studii care indică participarea la evenimente culturale, atât în România, cât și în

străinătate (situată în 2015 între 8% în cazul operei și 18% în cazul teatrului1). Mi-am propus

să identific,  în lucrare,  originile acestei  percepții  și să ofer exemple de bune practici  (din

mediul internațional) despre cum acest aparent dezavantaj poate fi depășit.

O  componentă  semnificativă  pentru  completarea  subiectului  ales  este  analiza

capacității  instituțiilor  de  a  deschide  căi  de  comunicare  cu  publicul  larg  în  contextul

proliferării  exponențiale a mijloacelor de comunicare în masă și în contextul schimbărilor

majore de percepție pe care acestea le-au adus. Aceste schimbări pun o presiune tot mai mare

asupra instituțiilor de cultură, în privința adaptării produselor culturale pentru tipologia de

societate informațională pe care o traversăm. 

În capitolul  3 al  lucrării  (Cap. 3.  Spații  de consum cultural  – impactul asupra

relației cu publicul) abordez problematica spațiilor de consum cultural ca factor important în

construirea diferitelor tipuri de experiență. Consider această temă ca fiind actuală in contextul

recent  al  diversificării  spațiilor  folosite  pentru  prezentarea  sau  reprezentarea  anumitor

produse artistice (atât a celor din categoria artelor spectacolului, cât și din domeniul artelor

vizuale), în special ca răspuns la ramificarea tipurilor de public și a preferințelor acestora, dar

și ca urmare a scăderii consumului cultural la nivel general și a democratizării accesului la

cultură. 

O temă tot mai  prezentă  la  nivel  european în materie  de priorități  și  obiective de

finanțare  este  calitatea  receptării  actului  artistic.  Ea  se  bazează,  în  mod  nemijlocit,  pe

educarea  și  dezvoltarea  publicului.  Cu  alte  cuvinte,  ne  referim  la  o  direcție  în  care  se

urmărește poziționarea publicului dincolo de statutul unui simplu receptor pasiv al produsului

artistic, către o normalitate în care acesta este implicat și activ. Cum reușim să ajungem la

acest deziderat este o discuție care poate porni de la caracteristicile produsului artistic și de la

poziționarea acestuia în raport cu creatorii și cu receptorii mesajului.

Toate schimbările care au avut loc de-a lungul timpului în ceea ce privește spațiile de

teatru sunt legate, conform teoriei criticului de artă și eseistului Jonathan Crary2, descrisă în

lucrarea Techniques of the Observer (publicată în anul 1990) de modificări survenite în ceea

ce el numește  câmpul imaginii. Mai exact, autorul susține că există trei momente-cheie în

1 Cf. Barometrul de consum cultural 2014 – Cultura între global și local, Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală, București, Editura Pro Universitaria, 2015
2 Crary, J.,  The Techniques of the Observer,  On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, The MIT
Press, Massachusetts, 1991
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evoluția  spațiilor3:  perioada  Renașterii  italiene  –  marchează  o  ruptură  față  de  teatrul  de

dinainte, prin descoperirea perspectivei; perioada modernă – schimbarea fundamentală față

de teatrul  renascentist  prin  apariția  iluminatului  electric;  perioada anilor  70 – marcată  de

apariția computerelor și introducerea tehnicilor multimedia în teatru.

Spațiile  de spectacol  cele  mai întâlnite  astăzi  în întreaga lume sunt scenele de tip

italian, care includ o separare clară între zona scenei și cea a publicului și care impun, în

consecință,  o  distanțare  fizică,  mai  mult  sau  mai  puțin  pronunțată,  între  actul  artistic  și

spectatori. Este o convenție acceptată la scară largă și care a determinat secole la rând un

anume tip de experiență. Alternative la acest tip de spații, care elimină distanța fizică, există

și au fost determinate în mare măsură de dorința de a elimina eventualele bariere de acces la

actul artistic, dar și de avansurile tehnologice care au facilitat crearea unor spații și experiențe

noi. Pentru spectacolele de teatru și cele de operă, mai ales, scena italiană rămâne spațiul

clasic de spectacol, „imaginea-arhetip” asociată clădirilor de teatru.

În ultimii ani, spațiile de consum cultural au cunoscut o variație și o extindere tot mai

mare. Liberalizarea și democratizarea consumului cultural  a însemnat că o serie de spații,

care nu erau destinate inițial activităților culturale, au căpătat această funcție. Astfel, putem

vedea astăzi spectacole de teatru, de dans sau concerte (inclusiv de muzică clasică) în baruri,

restaurante, cafenele sau librării – cererea pentru astfel de evenimente desfășurate în spații

alternative fiind din ce în ce mai mare4. 

Acest fenomen este legat  de o serie de factori,  dintre  care cel  mai  important  este

scăderea consumului  cultural,  la  nivel  general,  dar și  de schimbări  importante  în  privința

educației  culturale  și  a  preferințelor  de  consum ale  publicului.  Dacă  până  în  secolul  al

XIX-lea și chiar începutul secolului XX, etapele „pregătitoare” consumului cultural, respectiv

educația culturală, se desfășurau în mediul familial (rezervat adesea doar familiilor înstărite),

în zilele noastre această etapă pregătitoare, care ar predispune publicul la consum cultural, nu

mai există sau există în mică măsură doar în anumite zone, spre exemplu în țările nordice sau

țările anglo-saxone. 

Discuțiile despre găsirea unor spații alternative de spectacol nu sunt, așadar, de dată

recentă, dar au căpătat o importanță sporită în contextul crizei sanitare actuale, care a avut un

efect  profund (și  cel  mai  probabil  de lungă durată)  asupra  spațiilor  „clasice”  de  consum

cultural. Practic, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus în februarie-martie 2020, aproape

3Analiza lui începe din perioada Renașterii și nu are în vedere perioada Antichității.
4 Becuț,  Anda  Georgiana,  Alternative  Spaces  of  Cultural  Consumption:  An  Analysis  of  Bucharest  Urban
Culture,  articol  online  disponibil  la:  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/irsr.2016.6.issue-2/irsr-2016-
0010/irsr-2016-0010.pdf, accesat în data de 2 iunie 2018; 
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toate clădirile destinate spectacolelor live au fost închise, activitatea tuturor instituțiilor care

își aveau sediul în aceste spații mutându-se integral în mediul online.

Capitolul include și două studii de caz pe tema spațiilor de consum cultural.

Teatrul Național “I.L.Caragiale” din București, în varianta actuală este dotat cu șapte

spații  de  joc  (şase  săli  închise  şi  un  amfiteatru  în  aer  liber),  cu  ample  foaiere  destinate

expozițiilor de diverse facturi și o sală de lectură pentru documentare teatrală. Spațiile conexe

– muzeul instituției, librăria, cafenelele sau restaurantul Teatrul Național “I.L.Caragiale” din

București se regăsesc pe lista  de proiecte  viitoare ale  instituției  cu scopul de a atrage un

număr și mai mare de vizitatori pe tot parcursul zilei, nu doar la spectacole.

Teatrul  Național  de  Operetă  și  Musical  “Ion  Dacian”  (găzduit  in  clădirea  Teatrul

Național  “I.L.Caragiale”)  în  anul  2011  intră  într-un  proces  de  reabilitare.  Acest  fapt  a

determinat  desfășurarea  temporară  a  activității  Operetei  în  cadrul  unui  amplu  turneu  în

principalele orașe din țară.  În paralel,  pentru că mutarea urgentă a activității  teatrului era

necesară, a început construirea unui sediu dedicat exclusiv  Teatrul Național de Operetă și

Musical  “Ion  Dacian”  -  prima  clădire  pentru  spectacole  cu  profil  muzical  construită  în

România după 1989. 

Ulterior  parcurgerii  etapei  istorice  asociate  temei  și  analizei  spațiilor  de  consum

cultural,  în  capitolul  4  (Cap.  4.  Limbajul  artistic  –  particularități)  se pornește  de  la

premisa că deficiențele care apar în formarea și exersarea limbajului comun sunt determinate

de o serie de factori, care țin, pe de o parte, de structura limbajului artistic (suprapunerea mai

multor coduri – lingvistic, vizual, sonor) și, pe de altă parte, de ambiguitatea acestuia. Astfel,

este necesară analiza diferitelor componente ale limbajului artistic și modul în care acesta se

construiește pentru a înțelege mai bine felul în care evenimentele culturale de masă ar putea

contribui la îmbunătățirea comunicării în acest sens. 

Sunt  analizate  particularitățile  în  sens  larg  ale  limbajului  artistic,  pornind  de  la

lucrările a doi reputați semioticieni și esteticieni din spațiul cultural italian – Umberto Eco și

spațiul  cultural  românesc  –  Cezar  Radu,  acesta  fiind  totodată  unul  dintre  promotorii  și

traducătorii operei teoretice a lui Eco. 

Sunt prezentate modalitățile de codificare ale limbajului artistic, distanța creată între

complexitatea  codificării  mesajului  din  partea  emițătorului-autorului  (compozitor,  scriitor,

dramaturg)  și  capacitatea/incapacitatea  de decodificare  a  destinatarului  (spectator,  cititor).

Pentru stabilirea unui nivel de comunicare pe palier artistic și pentru ca opera artistică să nu
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rămână doar o confesiune intimă a autorului, acestui „imperativ al libertății”5 trebuie să îi

corespundă un minim de elemente comune autorului și  receptorilor,  ca să poată avea loc

procesul de comunicare.   

Sunt prezentate cele trei niveluri de interpretare a accesului la o operă artistică la care

se referă istoricul de artă Erwin Panofsky – teoretician de marcă al secolului XX, contribuția

sa în domeniul iconografiei fiind considerată un punct de referință în domeniul artelor vizuale

– în lucrarea  Artă şi semnificație: de la tematica primară (forme, culori) la cea secundară

(motive artistice, teme, concepte) și apoi la înțelesul intrinsec al operei. 

Pornind de la  aceste  idei,  este luată  în  discuție  necesitatea  existenței  unei minime

pregătiri  inițiale,  a unui limbaj comun între emițător și receptor,  pentru a putea trece mai

departe la stimularea consumului cultural și, mai apoi, la crearea unui obicei de consum. 

Capitolul 5 (Cap. 5. Marketing cultural pentru publicul larg) este dedicat modului

în  care  diferite  activități  de  marketing  și  comunicare  ameliorează  problema  „limbajului

comun”  etalând  exemple  de  instituții/organizații  culturale  internaționale  care  încearcă  și

reușesc să creeze această platformă funcțională de comunicare cu publicul pe care îl țintesc. 

Marketingul este un concept foarte larg, care înglobează o serie de termeni folosiți

adesea  ca  sinonime  (de  ex.  vânzare,  relații  publice  sau  promovare).  În  mediul  cultural,

marketingul nu este un concept nou, dar este, cu siguranță, cel puțin în România, un domeniu

care are nevoie de o mai bună înțelegere. Confuzia dintre multitudinea de termeni provine cu

siguranță și din această înțelegere superficială a domeniului, luat în considerare de cele mai

multe ori abia la finalul unui proces de creație sau de producție și, de prea multe ori,  ca

soluție de „avarie” sau ca ultimă soluție în încercarea de a vinde un spectacol, de a aduce mai

mulți spectatori.

Am  considerat  uutil  pentru  subiectul  acestei  lucrări,  dar  și  pentru  o  mai  bună

înțelegere  a  domeniului  în  general,  să  prezint  o  poziționare  a  termenilor  adiacenți

marketingului, în semnificația și aplicabilitatea fiecăruia. Potrivit lui Philip Kotler, autor a

peste 50 de volume, multe  dintre acestea considerate  titluri  de referință,  ceea ce i-a atras

renumele  de  părintele  marketingului  modern6,  marketingul  este  „un  proces  social  și

managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc

prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii având o anumită valoare”7. Funcția

principală a marketingului este de a gestiona relația dintre o instituție/organizație și ceea ce,

5 Radu, Cezar (1989),Artă şi convenţie, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, p.170
6 Informații accesate online, http://www.philkotler.com/bio/
7 Philip Kotler, Despre marketing, Editura BrandBuilders Grup, Bucureşti, 2003
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în termeni foarte generici, se numește „piață”, iar în cazul particular al instituției de cultură îl

reprezintă diferitele tipuri de publicuri. 

Marketingul este, așadar, un proces complex plasat la intersecția dintre necesitățile și

valorile publicului și nevoile, posibilitățile și misiunea instituției.  Acesta urmărește, sau ar

trebui  să urmărească,  întregul  proces  de creație,  pe care  apoi  să îl  „traducă”  pe înțelesul

publicului, folosind o serie de canale și instrumente specifice. 

Face obiectul  dezbaterii  și  problema intervenției  la  nivelul  conținutului  produsului

cultural  în sine pentru a răspunde nevoilor publicului – există deja exemple de succes de

opere celebre scurtate (un spectacol de Giuseppe Verdi cu o durată de o oră în loc de trei) sau

de piese de teatru create cu ajutorul spectatorilor – Este acest lucru permis sau moral? Putem

acționa  în  calitate  de  organizatori/  promotori/  manageri  culturali  inclusiv  la  nivelul

conținutului artistic sau doar la nivelul ambalajului artistic?

Sunt cercetate  maniera de construire  a unui limbaj  comun, precum și structura de

realizare  a  unei  experiențe  de  spectacol,  ansamblul  de  elemente  care  compun  și  creează

această  experiență,  noile  tendințe  în  materie  de comunicare  cu publicul  –  o comunicare

bidirecțională,  deschisă și  multi-senzorială.  Participarea  la  un spectacol  nu mai  înseamnă

pentru publicul de astăzi doar simpla prezență în sala de spectacol,  ci o întreagă serie de

activități premergătoare și posterioare spectacolului/evenimentului efectiv. 

O temă importantă în acest capitol este cea legată de rolul tehnologiei în fabricarea

unei experiențe diferite pentru consumatorii de produse culturale, atât la nivelul comunicării

(dispozitive variate, aplicații, platforme interactive), cât și la nivelul producției de spectacol

(video-proiecții, efecte speciale, tehnică de scenă).

Odată  cu  apariția  Internetului,  putem  vorbi  despre  o  modificare  a  schimbului  de

informații într-un proces bidirecțional, dar și despre o schimbare a percepției noastre asupra

mass-media. Astăzi, internetul face ca informația să ajungă la o audiență largă, iar răspunsul

publicului este posibil. 

Una din diferențele substanțiale pe care le presupune noua paradigmă de comunicare

este cea legată de canalele de comunicare folosite în mod tradițional și cele numite în mod

generic noi media. 

Posibilitatea de interacțiune, de a transmite un feedback în cazul noilor media este

instantă; în cazul televiziunii sau presei scrise, posibilitatea de a recționa sau de a transmite

un răspuns este, în mod normal, mult întârziată; totuși, aproape toate televiziunile și toate

jurnalele  și  revistele  apelează  la  rândul  lor  la  canale  de  comunicare  noi,  care  oferă

posibilitatea de reacție în timp real.
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În acest context, înțelegerea noilor nevoi digitale și a comportamentelor de consum

este mai importantă ca niciodată. Discutăm, prin urmare, de o nouă piramidă a nevoilor de

această dată digitale8, care are la bază nevoia permanentă de conectivitate, urmată de nevoia

de a controla informațiile pe care le primim, apoi nevoia de socializare, iar la vârful piramidei

nevoia de vizibilitate și de status social. 

Aceste noi nevoi și așteptări  din partea publicului  pot fi  reunite  sub trei  concepte

principale care descriu cerințele de bază ale individului în era digitală9: ubicuitate – nevoia de

a  avea  acces  la  orice,  oricând  și  de  oriunde,  personalizare  –  posibilitatea  de  a  controla

informațiile primite și, în fond, întreaga experiență artistică și simplitatea utilizării – adică

reducerea la  minim a barierelor  care stau în calea accesului  la un produs cultural,  fie  că

vorbim de achiziționarea de bilete sau de ușurința cu care se pot găsi, de exemplu, informații

pe site-ul unei instituții. 

Apariția noilor media facilitează și democratizează procesul de găsire a unui limbaj

comun între produsul cultural și consumator, cu ajutorul tehnologiei. Sub această denumire –

new  media –  sunt  grupate  atât  Internetul,  cât  și  noi  forme  hibride  pentru  transmiterea

informației,  în  special  bazate  pe tehnologie  digitală.  Contextul  contemporan este,  în  mod

evident,  aflat  sub influența  Web  3.0,  o  platformă  ce duce  Internetul într-o nouă zonă de

aplicații și servicii ce permit o interacțiune sporită cu utilizatorii. Așadar, ne confruntăm cu o

schimbare în ceea ce privește abordarea a ceea ce numim în mod tradițional  mass-media,

observând schimbări la nivelul producerii de conținut, la nivelul diseminării acestuia și, în

consecință, la nivelul receptării sale.

Acest subcapitol subliniază și importanța partenerilor și a sponsorilor în susținerea

evenimentelor  culturale  de masă,  tipuri  de finanțare,  legislația  actuală  în ceea ce privește

finanțarea din mediul public/privat. Sunt prezentate exemple internaționale de bune practici

în ceea ce privește parteneriatele de tip public-privat pentru sectorul cultural, cu accent pe

două  exemple  sugestive  pentru  stadiul  de  dezvoltare  atins  de  sistemul  de  producție

independent din Marea Britanie și România. 

Capitolul 6 al lucrării (Cap. 6. Evenimentele culturale de masă internaţionale şi

naţionale) include o serie de șapte studii de caz realizate pe câteva dintre evenimentele și

programele culturale  de masă de referință  la  nivel  internațional  și  național,  din domeniul

muzicii clasice: The Proms / BBC Proms (Marea Britanie), Sommernachtkonzert (Austria),

Concerto per Milano – Filarmonica della Scala (Italia), BP Big Screens – Royal Opera House
8 Leotta,  Gabriele,  Masciarelli,  Alessandro,  Somma,  Attilio,  I  nuovi  bisogni  della  digital  life -  Notiziario
Tecnico, p. 5
9Idem, p. 8
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(Marea  Britanie),  El  Sistema  (Venezuela),  Fenomenul  André Rieu  și  Johann  Strauss

Orchestra (Olanda) și Pianul călător (România). 

Ultima parte a lucrării (Cap. 7. Experiență personală/ studiu de caz:  Promenada

Operei) include o abordare aplicată despre rolul pe care îl îndeplinește un eveniment de tipul

Promenada Operei în crearea unui limbaj comun cu publicul larg și în stimularea consumului

cultural. 

Promenada Operei a fost un eveniment anual, care s-a desfășurat pe perioada a nouă

ani,  și  care  a  devenit  o  manifestare  culturală  de  tradiție.  Organizat  pe  esplanada  Operei

Naţionale Bucureşti, sub forma unui concert în aer liber cu acces gratuit pentru toţi iubitorii

teatrului liric, evenimentul s-a înscris într-o suită de acțiuni menite să le ofere bucureştenilor

nu doar o altă variantă de petrecere a timpului liber, ci şi oportunitatea de a gusta un gen

muzical de înaltă ţinută artistică.

Preluând  modelul  manifestărilor  de  amploare  realizate  de  teatrele  de  operă  din

Londra, Paris, Roma, Viena, Berlin sau Madrid, Opera Națională București a reușit să țină în

picioare timp de aproape o decadă, cu motivație și ambiție, pe Esplanada Operei, concerte

extraordinare în aer liber, menite să aducă în mijlocul oamenilor educați muzical, dar și a

celor  în  căutare  de  timp  liber  de  calitate,  o  serie  de  demonstrații  muzicale  de  operă  –

fragmente cunoscute, dar și compoziții contemporane, mai puțin familiare neinițiaților. 

Este analizat modul în care au fost construite ultimele trei ediții ale acestui eveniment

– din 2013 până în 2015 – soluțiile abordate pentru integrarea în strategia artistică a instituției

organizatoare (Opera Națională București), selecția repertoriului și implementarea efectivă a

evenimentului în care am fost implicată în calitate de producător și realizator al conceptului

regizoral. 

Ideea de la care am pornit a fost aceea că în contextul scăderii consumului cultural la

nivel general, există o tot mai pronunțată nevoie de revitalizare a acestuia și de identificare a

noi modalități de comunicare între o instituție de spectacol și publicul său. 

Un reputat sociolog american, Alan S. Brown, vorbește în  Building Demand for the

Arts10 nu doar despre stimularea consumului, ci și despre stimularea cererii (demand), despre

crearea obișnuinței de a consuma produse culturale (de orice fel ar fi ele) și de a readuce,

într-un  fel,  arta  în  „viața  cetății”.  Specialistul  se  referă  la  stimularea  unui  tip  de  cerere

primară, pe care, în trecut, o îndeplinea educația artistică primită în familie sau la școală. În

zilele noastre, ea este sau poate fi înlocuită (în cazurile fericite în care este înlocuită și nu

10 Alan Brown, Building Demand for the Performing Arts - A working paper for applicants to the Doris Duke
Charitable Foundation’s Building Demand for the Arts grant program, WolfBrown, 2012
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abandonată cu totul)  de evenimente accesibile  pentru publicul  larg – de tipul  Promenada

Operei – care pot stimula și dezvolta gustul pentru consumul cultural.

Concluzii
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De la bun început, cultura de masă – cu produsele sale orientate spre divertisment, a

stârnit  dezbateri  aprinse,  polarizând spațiul  studiilor  culturale,  aspect  prezentat  pe larg în

primul  capitol  al  prezentei  lucrări.  Poate  una  dintre  cele  mai  plastice  abordări,  care

sintetizează  aceste  viziuni  antinomice,  îi  aparține  lui  Umberto  Eco11.  Acesta  tratează

problema  în  sfera  apocalipticului,  pornind  de  la  previziunile  pe  care  teoreticienii  le

proiectează asupra culturii de masă – ca final al culturii, în timp ce pentru apologeți propune

termenul de integrați. 

Pe de-o parte, putem vorbi despre o standardizare și trivializare a conținutului artistic,

cultura de masă satisfăcând gusturile unui public numeros, dar uniformizat, cu o pregătire

mediocră, urmărind succesul comercial în detrimentul validării estetice. Consumatorul este

scutit de un efort intelectual susținut, singura sa obligație fiind aceea de a consuma din ce în

ce mai mult, contribuind în acest mod la menținerea în funcțiune a aparatului de producție de

masă. 

Însă nu doar valoarea estetică sau morală a acestor produse culturale este contestată

de către  apocaliptici, după cum îi numește Eco, ci și modul în care sunt puse în relație cu

produsele culturii înalte. În Civilizația spectacolului,scriitorul și eseistul sud-american Mario

Vargas  Llosa  atrage  atenția  asupra  egalizării  pe  orizontală  a  formelor  culturale  prin

renunțarea la limitele care demarcau cultura de incultură, pe fondul temerii de a nu cădea în

incorectitudine politică12,  dar și asupra renunțării  la distincția dintre preț  și valoare,  unica

valoare care contează pentru produsele noii culturi fiind cea fixată de piață.13

Pe de altă parte, pentru teoreticienii care legitimizează cultura de masă prin discursul

lor, aceasta vine ca o completare a culturii înalte, fără a avea pretenția de a înlocui formele

specifice acesteia din urmă. Dacă există un semn de egalitate între cele două, acesta trebuie

înțeles pe fondul valorii formative și a calității artistice a formelor cultivate prin raportare la

specificitatea genurilor și a convențiilor cu care acestea operează. Un film western poate fi

considerat  o  capodoperă  a  genului,  tot  astfel  cum un  volum  de  benzi  desenate,  o  serie

televizată  sau un spectacol  de operă sau balet  pot fi  considerate  vârfuri  de creație  pentru

fiecare dintre genurile amintite. 

Mai  mult,  ceea  ce  pentru  apocaliptici  reprezintă  un  semn  al  decadenței  –

industrializarea și producția de masă în domeniul artistic – pentru integratori constituie unul

11 Umberto Eco, Apocaliptici și Integrati. Comunicatii de masă și teorii ale culturii de masă, Editura Polirom,
2008 
12 Mario Vargas Llosa, Civilizația spectacolului, Editura Humanitas, 2016, pp. 59-60
13 Idem, p. 28
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dintre elementele  care au contribuit  la dezvoltarea rolului formativ al  culturii  de masă,  și

totodată  la  accesibilizarea  și  democratizarea  culturii.  Astfel,  integratorii  susțin  că  deși

principala funcție a culturii de masă rămâne aceea de a satisface nevoia de divertisment a

publicului, cultura de masă nu oferă doar produse și forme  ușoare,  cu scopul de a umple

timpul liber al consumatorului, ci produce și modele estetice simplificate pentru publicul care

nu are contact în mod obișnuit cu produsele culturii înalte. 

Prin argumentele și punctele de vedere prezentate pe parcursul acestei cercetări, am

urmărit să pun în lumină ambele tipuri de discurs care au animat dezbaterea  cultură înaltă

versus cultura de masă sau artă pentru elite versus divertisment pentru mase, dezbatere care

este la fel de actuală astăzi, la mai bine de un secol de la primele salturi tehnologice care au

condus la industrializarea culturii și la reconfigurarea acesteia prin intermediul comunicării

mediatizate. 

Dincolo de orice înclinație, fie ea elitistă sau egalitaristă, nu putem face abstracție de

modul  în  care  dezvoltarea  culturii  de  masă  și  a  mijloacelor  de  comunicare  de  masă  au

preschimbat realitatea cotidiană și continuă să o facă, prin fiecare salt  care ne aduce mai

aproape de integrarea realității virtuale și augmentate în cotidian. 

Trăim astăzi într-un univers cultural înscris în sfera satului global descris de Marshall

McLuhan14, în care distanțele dintre marile metropole sunt anulate, iar arta este împărtășită

prin  numai  câteva  click-uri,  un  numitor  comun  care  apropie  consumatorii  în  ciuda

diferențelor de naționalitate, etnie, religie, limbă și cultură. 

În mod paradoxal, în interiorul acestui sat global care nu mai are nevoie de granițe

geografice sau simbolice, se întrepătrunde o vastă rețea de artere ale culturii tehnologizate.

Somația lansată de sociologul Edgar Morin la începutul anilor ’70 nu a rămas fără ecou: ne

aflăm pe marile bulevarde ale culturii de masă15. 

Putem afirma cu certitudine faptul că în prezent cultura ne este mai accesibilă decât în

orice altă epocă istorică, gradul de alfabetizare al populației este mai ridicat decât oricând, iar

instituțiile culturale – teatre, muzee, biblioteci sau cinematografe – sunt mai numeroase ca

niciodată.  Cu aceeași certitudine,  susținută de rezultatele cercetărilor efectuate în ultimele

decenii, putem afirma că noile produse ale culturii de masă se impun în obiceiurile de consum

ale publicului într-un ritm rapid, accelerat  de revoluția cibernetică și explozia rețelelor de

socializare. 

14Marshall McLuhan, op.cit,  p. 237
15 Edgar Morin, op.cit, pp. 626-636
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Dacă vom arunca o privire asupra preferințelor consumatorilor în materie de filme,

beletristică, emisiuni televizate, albume muzicale ș.a.m.d. – vom constata că totul este un pic

mai lejer, mai facil, mai ușor de consumat, operele de artă fiind „împachetate corespunzător

și induse la preț redus (...) și accesibile desfătării populare”16. Rețetele care asigură succesul

comercial  sunt  preferate  în  detrimentul  conținutului  creativ  original,  consumatorul  fiind

captiv într-o confortabilă stare pasivă, în care este bombardat cu produse culturale fabricate

pentru consum imediat, care dispar pentru a face loc altor produse efemere17. 

Satul  global a  devenit  o  lume  a  jocului  de-a  cucu-bau18,  după  cum  o  numește

teoreticianul Neil Postman,unul dintre reprezentanții Școlii de la Toronto (așadar, pe linia lui

Marshall McLuhan), sau o lume a lui și acum...19– ca mod de a marca trecerea noastră din ce

în ce mai rapidă de la un eveniment sau produs la altul, acestea ivindu-se doar pentru câteva

clipe, fără o ordine sau un sens, pentru a dispărea apoi din nou. Folosit adesea pe posturile de

radio sau de televiziune, acest și acum „indică faptul că ceea ce tocmai am văzut sau am auzit

nu are nicio importanță față de ceea ce urmează să vedem sau să auzim, sau poate chiar față

de orice am putea vedea sau auzi vreodată. Această expresie este un mod de a recunoaște că

lumea (...) nu are o ordine sau un sens și nu trebuie luată în serios. Nu există crimă atât de

crudă,  cutremur  atât  de  devastator,  gafă  politică  atât  de  costisitoare,  scor  sportiv  atât  de

chinuitor sau buletin meteo atât de amenințător încât să nu poată fi șterse din mintea noastră

de un prezentator de știri care spune și acum...”

În  contextul  predilecției  crescânde  pentru  consumul  bazat  pe  divertisment,  ca

modalitate  de petrecere a timpului  liber sau de evadare din cotidian și plictiseală,  elitele,

definite nu prin prisma criteriilor de apartenenț ă socială sau economică, ci prin autoritate

estetică  și  morală,  se  regăsesc  într-o  nouă  paradigmă.  Să  ne  amintim,  așa  cum o  făcea

T.S.Eliot în eseul său intitulat Notes Towards the Definition of Culture20, că elitele nu posedă

mai multă cultură decât marea masă a publicului, ci o formă de cultură cu un grad superior de

specializare, păstrând și garantând valorile estetice ale culturii înalte. 

Însă garantarea valorilor estetice prin intermediul elitelor este doar unul dintre pilonii

pe care cultura înaltă trebuie să se înalțe în noul spațiu de consum tehnologizat. Benefică sau
16 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, op.cit, p.183
17 Mario Vargas Llosa, op.cit, p. 27
18 Neil  Postman,  Distracția  care  ne  omoară  –  Discursul  public  în  epoca  televizorului,  Editura  Anacronic,
București, 2016, p. 114
19 Idem, p. 142
20Informații accesate online, pe website-ul: 

https://ia601609.us.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.159230/2015.159230.Notes-Towards-The-Definition-
Of-Culture.pdf, p.48
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nocivă, revoluția culturii și a producției de masă a adus cu sine un nou tip de consumator, a

cărui realitate este presărată cu diferite dispozitive și aplicații care modifică pe termen lung

obiceiurile de consum cultural. Am putea spune – parafrazând  – că în fața acestei realități

caracterizate de un declin al consumului cultural (înalt) și de un decalaj  din ce în ce mai

pronunțat între actul artistic (înalt) și publicul larg, cultura (înaltă) a secolului XXI va trebui

să devină accesibilă în turnul său de fildeș tehnologizat – sau nu va fi deloc. 

Această viziune, care poate părea apocaliptică, pentru a păstra tonul lui Umberto Eco,

se regăsește  în  discursul  multora  dintre  exegeții  culturii  contemporane,  care  atrag  atenția

asupra modului în care noile mijloace și canale de comunicare modifică percepția umană,

generând o serie de transformări în relația noastră cu arta și cultura. În  Discursul public în

epoca  televiziunii –  lucrarea  amintită  anterior,  Neil  Postman  vorbește  despre  cele  două

moduri  în  care  spiritul  unei  culturi  poate  fi  distrusă:  modul  orwellian –  al  culturii  ca

închisoare, cu gardieni, manifeste ideologice extremiste și ministere ale Adevărului, și modul

huxleyan – al culturii ca formă de divertisment21. 

În  epoca  tehnologiei  avansate,  în  care  pericolul  nu  îl  reprezintă  Big  Brother-ul

orwellian, ci lumea fleacurilor și a distracțiilor, a conversației publice care devine un gângurit

difuz sau un automatism lipsit de însemnătate, accesibilizarea operei de artă specifice culturii

înalte este, mai mult decât oricând, o necesitate. Instituțiile și organizațiile culturale au așadar

misiunea de a face un pas înspre public și înspre o înțelegere mai profundă a nevoilor actuale

ale acestuia. 

Deși, după cum am arătat pe parcursul acestei cercetări – și după cum ne arată istoria

în multiplele noastre ipostaze (homo sapiens, homo faber, homo ludens, homo significans,

homo  religiosus)  –  nevoia  de  spectacol  nu  poate  fi  anulată,  indiferent  de  gusturile  și

mentalitățile epocilor, de preferințele pentru anumite forme sau tipuri de artă („după toate

datele istoricității, aceasta nu a lipsit niciodată din viața cotidiană a oamenilor, după cum nu a

lipsit nici exercitarea povestirii”22),  în lipsa unui limbaj comun care să apropie publicul larg

de artele performative, astăzi acesta va prefera spectacolul evenimentelor de masă. 

Dar cred că tocmai aici, în sfera marilor evenimente se află unul dintre răspunsurile la

problema  accesibilizării  actului  artistic  –  și  al  atragerii  unui  nou  tip  de  public  care  să

descopere artele performative.  Astăzi,  publicul are posibilitatea de a urmări spectacole de

teatru, musical sau operă nu doar în sală, ci și în spații deschise, în aer liber. Producții și

evenimente impresionante sunt organizate  nu doar în spațiile  rezervate  în mod tradițional

21Neil Postman, op.cit, pp. 215-216
22 Gheorghe Ceaușu, Lumea ca spectacol și spectacolul ca lume, Ed. Paralela 45, 2010, pp. 87

17



acestor manifestări – teatre, arene sau grădini de vară – ci și în parcuri sau piețe publice, așa

cum  am  arătat  în  exemplele  abordate  în  lucrare  (cu  precădere  studiul  de  caz  dedicat

evenimentului  Promenada  Operei),  dar  și  alte  tipuri  de  spații  neconvenționale:  cu  scene

construite  pe  apă  (Festivalul  de  operetă  și  musical  Seefestspiele  Mörbisch de  pe  Lacul

Neusiedl sau Bregenzer Festspiele, cu scena sa plutitoare de pe Lacul Bodensee), în cariere

de piatră (Cariera Sfânta Margareta din Burgenland) sau băi termale (Festivalul Caracalla –

Termele lui Caracalla din Roma). 

În același timp, spectacolul a pătruns pe marile stadioane și arene sportive, unde nume

importante din domeniul artelor spectacolului evoluează, uneori alături de vedete pop/rock,

aceste apariții fiind transmise prin satelit în întreaga lume. Celebrele concerte televizate ale

celor trei tenori, Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo, sau colaborarea dintre

soprana Montserrat Caballé și Freddie Mercury, solistul trupei Queen,–pentru a da doar două

exemple reprezentative pentru perioada de început (finalul anilor ’80 și începutul anilor ’90)

a  acestui  val  de  colaborări  –  au  contribuit  la  apropierea  marelui  public  de  universul

spectacolului de operă. 

Iar datorită tehnologiei existente în prezent, apropierea merge chiar mai departe. Nu

doar dimensiunea nou descoperitei audiențe este impresionantă (conform unui articol publicat

de National Public Radio, concertul susținut de cei trei tenori în Los Angeles în anul 1994 a

fost urmărit de 56.000 de spectatori aflați pe stadion și de peste 1 miliard de telespectatori din

peste 100 de țări din întreaga lume23), ci și natura interacțiunii publicului cu produsul artistic,

ritualul vizionării căpătând o dimensiune intimă sau domestică. Astăzi, spectacolul poate fi

urmărit nu doar în spațiul public, ci și în intimitatea propriei case, pe ecranul televizorului sau

a numeroaselor device-uri și gadgeturi. 

Programele de transmisiuni live în HD ale spectacolelor, gândite inițial pentru sălile

de cinema din întreaga lume, de instituții precum Metropolitan Opera (2006), Royal Opera

House (2008) sau Wiener  Staatsoper  (2013),  au găsit  un spațiu  propice de dezvoltare  în

mediul online, atrăgând un public din ce în ce mai numeros. Mai mult, datorită investițiilor

consistente alocate de aceste instituții pentru dezvoltarea programelor de inovație digitală, cu

23Anastasia Tsioulcas, How The Three Tenors Sang The Hits And Changed The Game, articol publicat pe site-ul
NPR  –  National  Public  Radio,  pe  data  de  16  iulie  2014,  accesat  online  pe:
https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2014/07/16/330751895/how-the-three-tenors-sang-the-hits-and-
changed-the-game
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scopul de a genera un nou conținut, publicul are acces la o serie de experiențe inedite, intrând

în culisele teatrului și în culisele producției de spectacol. 

Dacă  pentru  publicul  tradițional  al  acestor  forme  de  spectacol,  noile  direcții  de

dezvoltare pot părea chestionabile din punct de vedere artistic sau comerciale, pentru publicul

neavizat ele reprezintă însă un prim contact cu lumea artei spectacolului.  

În aceste cautări pe drumul de la  elite la publicul larg, celebrul producator Robert

Newman,  creatorul  primei  Promenade  la  Queen’s  Hall  Langham Palace  din  Londra  (10

august 1895) declara24: „Voi organiza concerte în fiecare seară și voi forma publicul treptat.

Mai întâi cu piese populare, pentru ca mai apoi să ridic standardele până când voi fi creat un

public pregătit pentru muzică clasică și contemporană”.
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