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ARGUMENT 

În teza de doctorat cu titlul Actorul şi importanţa costumului în constituirea 

personajului realizez o analiză amplă a binomului actor-costum prin prisma 

istoriei, a momentelor importante din teatru şi film și prin influența modei. 

Motivaţia alegerii acestei teme este una personală. În momentul de faţă, tinerii 

actori se orientează spre un teatru independent care are multe calităţi, dar care 

din punct de vedere vizual este deficitar. Am observat că spectacolele sunt 

realizate cu mijloace şi materiale modeste, astfel încât costumul a devenit 

nesemnificativ. Actorii joacă de multe ori cu haine din propria garderobă, 

banale, haine care modifică chiar percepţia publicului. De multe ori costumele 

sunt alese întâmplător, din lipsa de fonduri și cunoaștere. O astfel de abordare nu 

poate ajuta un actor spre a constitui un personaj coerent care să rămână cu 

adevărat în conştiinţa spectatorului. De regulă în materiale științifice despre 

teatru sunt abordate subiecte despre metodele de actorie, care presupun un întreg 

ritual de inițiere din care lipsesc referințele la costum. Se resimte astfel o lipsă 

acută de informații culturale legate de epocile teatrale dar și de importanța 

echipei (regizor, scenograf, actori, coregrafi) în realizarea unui spectacol unitar. 

Materialele scrise care ar ajuta tinerii actori în descifrarea sensului și importanței 

costumului de teatru sunt aproape inexistente. Necesitatea unui material care să 

reflecte legătura intrinsecă dintre actor și costum, personaj și imaginea lui 

vizuală în scenă este mai mult decât justificată. Fără a avea pretenția ca lucrarea 

de cercetare prezentă să constituie un manual ne dorim ca materialul științific să 

acopere multe dintre necunoscutele costumului de teatru. Caracterul complex al 

elementelor care compun personajul este obiectivul principal al lucrării de față. 

Actorul și costumul sunt o matrice, sau un binom așa cum l-am definit în primul 

capitol, construiesc împreună un rol, pe care actorul îl interpretează. 

 



 

Capitolul 1 

BINOMUL ACTOR-COSTUM  

Binomul actor-costum stă la baza acestei cercetări ştiinţifice, cu linii stricte 

trasate, cu cercetări amănunţite asupra fenomenului. Actorul este elementul viu 

al spectacolului, este interpretul unui rol fictiv, integrat firesc în ţesătura 

dramatică.„A fi actor înseamnă, prin definiție, a fi văzut: nimic nu poate exista 

în afara relației cu publicul”1Instrumentul de lucru al actorului este propriul său 

trup pe care îl expune în mod public. În aceste condiții atenția actorului pentru 

trupul său capătă o importanță majoră. Condiţia fizică sau cum o denumeşte 

Viola Spolin2adâncimea vitalăeste esenţială pentru orice actor. „Domeniul 

propriu-zis teatrului nu este psihologic,ci plastic,corporal.”3Corpul actorului 

este factorul determinant al potențialului actoricesc și cel care influențează 

costumul de scenă. Un corp obligat în spectacol la mișcări ample va avea nevoie 

de un costum care să îi confere deplină libertate de acțiune. „Morfologia 

corpului este primordială;ea dă comenzi diferite atât jocului, cât și costumelor, 

pentru că, dacă am de făcut un spectacol de secol XVIII cuactori francezi, nemți 

sau greci, concepția costumelor va fi diferită....”4Adâncimea spirituală5este o 

altă dimensiune a adevăratului actor. În strânsă legătură cu adâncimea vitală, 

actorul are nevoie de împlinirea sa spirituală care îl conduce către momentul 

intuitiv pe care îl atinge prin studiu, documentare, selecţii, repetiţii de zeci şi 

sute de ori ale textului. Arta actorului este un mod de a gândi, filozofa şi a 

transmite publicului esenţa gândirii sale, prin intermediul trupului, ca instrument 

viu. Aceste reflecții au fost de-a lungul timpului pârghii prin care s-a căutat un 

                                                           
1Michel Viegnes - Teatrul , Editura Cartea Românească, 1999, pg. 70 

2Viola Spolin –inovatoare în teatru american al sec al XX-lea, regizoare care a pus bazele unei tehnici noi de 

concentrare a actorilor  
3 David Esrig - Commedia` dell arte-o istorie a spectacolului în imagini, Editura Nemira, 2016, pg. 244 
44George Banu- Yannis Kokkos , scenograful și cocostârcul, Editura Curtea Veche, București,2009, pg. 48 
5 Viola Spolin 



profil al actorului ideal. “Corpul, viu şi mobil, al actorului este reprezentantul 

mişcării în spaţiu. Rolul său este, deci capital.”6Nu de puține ori, în istoria artei 

actorului, personalitatea era înlocuită cu fizicul, glasul, artificiile, tehnicile de 

actorie, dar rezultatul nu era satisfăcător. Unii creatori de teatru consideră că 

actorul trebuie să fie inteligent, să devină o adevărată personalitate, în opinia 

altora actorul trebuie să se elibereze de personalitate, să guste din truda scenei la 

modul fizic şi practic. În evoluția lui artistică, actorul, ca orice alt om de teatru, 

trebuie să parcurgă nişte trepte ascendente, deoarece teatrul înseamnă ierarhie, 

înseamnă acumulare de experiență. Zeci de ani, a existat opinia conform căreia 

este absurd ca cineva să vrea să fie de la bun început la nivel foarte înalt. 

Actorul trebuie să cunoască întâi scena de teatru ca într-un ritual inițiatic pas cu 

pas, pentru a controla toate mijloacele lui artistice. Actorul este un vector al 

emoţiilor care trebuie să ajungă la spectator.„Alegerea unui actor nu 

edeterminată doar de calitățile sale intrinsece, ci și de capacitățile sale de a 

înrâuri, prin prezența sa, prin jocul său, imaginea centrală a personajului.”7 

Din documentare aflăm că Jacques Copeau8, mare regizor de teatru, (fondator 

alTheatre du Vieux-Colombier, evaluată ca cea mai bună şcoală de teatru din 

vestul Europei)mărturiseşte că a avut iniţial convingerea că actorul este legat de 

expresivitate, că sentimentele se eliberează prin presiuni foarte mari ca aburul 

ridicat prin forţa de presiune. Experienţa însă în teatru l-a făcut adeptul teoriei 

prin care arta actoriei nu este exprimarea sentimentelor ci doar reacţie şi 

deschiderea către reacţii. 

„A vedea” un actor de teatru înseamnă a vedea un trup îmbrăcat, gata să 

dezvolte un personaj. Costumul este un element fundamental în spectacolul de 

teatru oferind actorului o multitudine de posibilităţi de expresie.Una dintre 

                                                           
6Appia, Adolphe-Opera de arta vie, Editura Unitext, București, 2000 
7 Peter BrookÎmpreună cu Shakespeare, Editura Aius Craiova, 2003, pg. 57 
8Jacques Copeau „a fost primul specialist care a explorat actoria ca joc… a fost primul care a investigat folosirea 

măştilor în actorie şi rolul spontaneităţii în exerciţiile creaţiei.”JohnWritht -De ce râdem la Teatru-O explorare 

practica a comediei fizice, Editura Nemira, 2016,pg 89 



caracteristicile intrinseci ale costumului este de a semnifica ceva. Mesajul pe 

care îl transmite actorul prin mişcarea scenică este în mod evident completat de 

mesajul vizual, de semnificația costumului. În lucrarea „Istoria Costumului”, 

Francois-Marie Grau9 afirmă că orice lucrare despre istoria costumului începe 

prin invocarea rituală a izvoarelor biblice. Nu putem ignora funcția inițială a 

costumului care reflectă anumite concepte, subiecte de meditație profunde.Ori 

de câte ori intrăm într-un mare muzeu de artă observăm tablourile cu scenele 

biblice ale pictorilor consacrați. Dincolo de tehnica de pictură, ne impresionează 

tema tablourilor. Toată pictura din patrimoniul cultural european oferă o paletă 

uriașă de personaje biblice îmbrăcate după imaginația pictorilor în conformitate 

cu textele sacre și o sursă inepuizabilă de inspirație modernă. Teatrul 

contemporan deseori denumit „teatru de imagine” are ca dominantă vizuală 

distinctă actorul în costum. În spectacolul contemporan, pe fondul unui decor 

minimalist, costumele actorilor au o mare pondere în creaţia artistică, o 

adevărată emblemă a spectacolului. „Psihologii sunt de acord că trei sferturi din 

comunicarea dintre oameni se realizează prin imagine, după care contează 

tonul vocii şi, doar la urmă, într-o proporţie surprinzător de mică, conţinutul 

vorbirii”10.Imaginea de ansamblu a actorilor îmbrăcaţi în costume defineşte 

universul vizual al spectacolului, accentuează concepţia spectaculară, atrage 

publicul şi devine marca spectacolului. „Haina îl face (cumva) pe om; oamenii 

dezbrăcați nu au nicio influență în societate”11,spunea MarkTwain. Parafrazând, 

putem spune costumul îl face pe actor. În procesul de lucru celebrul regizor Bob 

Wilson a urmat parcă acest dicton cu precizie. El a ales personal textura, 

culoarea, imprimeul și tipul de material potrivit costumelor și luminii sofisticate, 

îndelung elaborate, pe care le-a conceput la Craiova, Rinocerii, de Eugen 

Ionescu.  De la primele repetiţii pe scenă actorii purtau mască albă realizată prin 

machiaj și mănuși albe pentru efectul de lumină. Până la finalizarea costumelor, 

                                                           
9 Francois-Marie Grau, Istoria Costumului, EdituraMeridiane, 2002, pg.11 
10Popp, Unda- Performingul de costum – Editura Universității din București, 2004, pg 13 
11Haina îl face pe om - șase secole de istorie vestimentară- albumul expoziției 



actorii purtau în repetiții o bucată mare din materialul costumului, prinsă cu ace 

de costumul de lucru..Ca un ritual obligatoriu impus de regizor, repetițiile nu se 

țin fără materialele care sugerează esența costumului final. Astăzi, într-o lume în 

care vizualul are atât de mare impact, nu putem trece uşor peste imaginea 

actorului împlinit şi prin costum. Peter Brook susține că actorul pentru a deveni 

strălucitor trebuie să devină dublul scriiturii, să meargă pe firul dramatic. Când a 

creat „Furtuna”, Peter Brook, ţinând cont de referirile din text, a căutat o 

Miranda foarte tânără, de 14 ani şi un Ferdinand adolescent. Pentru Brook miza 

era frumuseţea rolurilor, astfel încât a respectat puritatea personajelor. A reuşit 

să aducă în prim plan o dansatoare din India, iniţiată în arta dansului chiar de 

către mama ei,şi o alta pe jumătate vietnameză. În viziunea lui Liviu Ciulei, 

Miranda, miza pe arta la superlativ a actriței Mariana Mihuț și jocul ei plin de 

candoare.  

Capitolul 2.  

RAPORTUL ACTOR-COSTUM ÎN CONTEXTUL ISTORIC 

Teatrul ca formă de artă este împlinit când atinge scopurile definite de noţiunea 

de spectacol, când toate elementele care îl compun reușesc să atragă atenția, să 

impresioneze publiculcăruia i s-a adresat. Aşa se explică interesul major către 

„ceea ce vedem” în spectacol: decor, costume, lumini, actori expresivi în 

acţiune. Ori de câte ori teatrul pare că intră în criză, se redescoperă prin 

revalorizarea marilor teme ale tragediei antice care presupuneau un ritual 

profund. Dacă analizăm repertoriul marilor regizori de teatru care se remarcă în 

ultima vreme în peisajul teatral european, vom descoperi că majoritatea 

regizorilor contemporani importanțiau abordat repertoriul teatrului grec din 

perspective moderne, regândind universul atât de misterios al spectacolului 

antic.„«Oedip, rege» este cea mai mare tragedie greacă, este primul thriller 

reușit: un om încearcă să descopere cine a făcut crima și descoperă că el este 



autorul. E un subiect minunat.”12 Chiar şi arhitecţii au fost influenţaţi în 

construcţia spaţiilor teatrale moderne, luând în calcul forma circulară a 

amfiteatrului grec. Fascinaţia pe care a exercitat-o descoperirea Teatrului de 

laEpidauri13 a condus inevitabil la noi creaţii arhitecturale. Astfel, la Londra s-a 

deschis cu ani în urmă Olivier Theatre, un amfiteatru în care pot intra 1120 de 

spectatori, o mare realizare a London National Theatre. „Scena greacă este în 

sine o mască, singura acțiune în orice piesă grecească este intrarea sau ieșirea 

din scenă. Auzi cum Oedip a fost orbit, ceea ce este și mai teribil, și apoi îl vezi 

orb. Totul se bazează pe venerarea formei.”14Imediat după inaugurarea sălii, 

Peter Hall, celebrul regizor englezde teatru şi film, fondatorul Royal 

Shakespeare Company a pus în scenă Orestia, în 1981. Puternic vizual, 

spectacolul se baza pe măşti create de Jocelyn Herbert, o celebră creatoare ce a 

influenţat major scenografii din Anglia. Actorii jucau rolurile de femei, ca în 

spectacolul grec sau tradițional elisabetan. Ei purtau măşti la fel ca în 

spectacolul de teatru antic, ceea ce era o nouă provocare a teatrului. Peter Hall 

considera inoportun să se joace piesele teatrul grec fără măști. Actorii bărbaţi cu 

măşti de femei reprezentau corul troienelor: feţe albe cu păr colorat ajungând la 

nuanţe de roşu (Clitemnestra avea părul roşu, semn clar de dispreţ, căci în 

Grecia lui Eschil, părul roşu era purtat de străini şi pungaşi, de oameni degradaţi 

spiritual) sau negru lucios, texturi sârmoase şi voluminoase. Fiecare mască era 

gândită şi realizată pe profilul actorului care o purta. „Măștile pot arăta diferit, 

în funcție de oamenii care le poartă. Din punct de vedere al construcției ele nu 

trebuie create diferit, se vor schimba în funcție de cel care le poartă. Dacă ai 12 

oameni cu aceeași mască și unul spune o replică nu vei știi cine a spus-o. Dar 

dacă 12 persoane interpretează replica în timp ce o singură persoană o spune 

                                                           
12Peter Hall talks to Peter Stothard, Platform discussion 21 September 1996, Olivier Theatre 
13Celebru teatru antic din Grecia, recunoscut pentru acustica perfectă în ciuda faptului că este în aer liber. 
14Peter Hall talks to Peter Stothard, Platform discussion 21 September 1996, Olivier Theatre 

Regizorul afirma „Cred că piesele ne îndeamnă să ne întoarcem la măști. Mie, personal, nu îmi place că piesele 

grecești sunt făcute fără măști.” 



vei avea impresia că toți au spus-o.”15Măştile din Orestia lui Peter Hall erau 

particularizate, cu expresii când de mirare, când de groază, căci omul îşi 

schimbă expresia în lupta sa de la haos la civilizaţie. În fixitatea lor, măștile 

reușesc să realizeze imagini vizuale puternice, care devin emblematice. Când 

actorul grec trebuia să schimbe expresia, atunci inevitabil schimba și masca. 

Peter Hall avea convingerea că informaţiile conform cărora măştile greceşti erau 

folosite pentru că actorii nu se vedeau, erau eronate. Deasemenea, el desfiinţa şi 

clişeul informatic care ne sugera că masca era folosită ca un mijloc de 

amplificare a vocilor.„Măștile grecești erau la scară umană, foarte delicate și 

ambigue, măștile romane erau grandioase, imense, cu expresie foarte rigidă..”16 

Teatrul de azi ca valoare culturală este mai puțin tributar teatrului roman, prin 

comparație cu cel grec. Nici în trecut nu a avut o ștachetă de valori mai ridicată 

față de teatrul grec. Influenţat major de acesta, teatrul roman, supranumit pâine 

şi circ, este rădăcina tuturor divertismentelor, mai ales a celor crude, de 

neînţeles pentru lumea de azi. „Teatrul a fost,așadar, o componentă a unui 

festival din Grecia antică, transferată la un festival roman.”17„Romanii nu sunt 

cunoscuți pentru inovațiile din teatru sau pentru promovarea teatrului ca o artă 

majoră. Mai degrabă au adaptat practicile teatrale derivate de la greci, etrusci 

și farsele atellane, și le-au folosit pentru propriul lor scop. Teatrul roman este 

semnificativ deoarece din el s-a dezvoltat teatrul popular ca 

divertisment.”18Publicul adunat în semicercul de piatră (care strângea şi 40000 

de spectatori19) urmărea actori cu costume grecești și măști construite după 

modelul măștilor din Grecia, amuzându-se de poveștile despre sclavi, senatori, 

                                                           
15Peter Hall talks to Peter Stothard , Platform discussion 21 September 1996, Olivier Theatre 
16 Ibidem 
17John Russel Brown, Istoria teatrului universal- ediție ilustrată, Editura Nemira, 2016,pg. 55 
18Edwing Wilson, Alving Goldfarb - Living theatre - A History- McGrawHill Higher Education, 2000, pg. 
65 „The Romans are not known for innovations in theatre or for fostering theater as a high art. Rather, they 

adapted theatrical practices derived from the Greeks,the Etruscans,and Atellan farces and used them for their 

own purposes.The Romans are significant, then, because of their development of theater as popular 

entertainment.” 

19 La începuturi, teatrul roman, ca și cel grec, era construit din lemn; Colosseumul din Roma putea avea 90 000 

de locuri 



bărbați fricoși, personaje cu barbă de țap, picioare supradimensionate, burți, păr 

roșu, măști cu surâs grotesc. Printre caractere se întâlneau sclavul isteț, tânărul 

chipeș, prostituata, soldatul fanfaron, parazitul. Nu se cunoaște dacă actorii 

jucau în latină sau chiar în limba greacă. Costumele de pe scenă erau poate la 

mare la concurență cu îmbrăcămintea celor din public, mai ales că femeile 

romane, spre deosebire de cele din Grecia, aveau voie să poarte la teatru ce 

haine își doreau. Plăcerea şi cinismul unor oameni cu putere politică, lipsiți de 

umanitate, impuneau gusturile lor sălbatice cu fiecare spectacol. Publicul preţuia 

teatrul, dar actorul era, potrivit mentalităţilor vremii,un om compromis, care 

putea suferi de umilinţe şi pedepse corporale aplicate de autorităţi. Poate de 

aceea teatrul cult a fost înlocuit de teatrul popular susţinut prin satiră politică de 

trupele ambulante. Deşi publicul iubea teatrul, desigur mai puţin decât luptele 

sângeroase, actorul nu era de invidiat pentru statutul lui.  

O schimbare radicală în acest sens a realizat actorul dramei liturgice.El s-a 

raportat la texte sacre, la temele majore biblice legate de viață, moarte, înviere 

prezentate în limitele unui spațiu sacru, al locașurilor de cult catolice. Teatrul 

Evului mediu a însemnat un moment special în istoria spectacolului și a relației 

cu publicul. Experiențele acumulate de-a lungul timpului au servit inevitabil 

noului teatru ca un veritabil fundament. Fiecare etapă s-a clădit pe ceva deja 

existent. Nu putem analiza teatrul roman fără să avem în vedere teatrul grec. Nu 

putem să cercetăm despre costumul roman fără să înțelegem rolul și elementele 

ce compun costumul grec. În demersul științific lucrarea prezentă nu exclude 

teatrul religios conturat în perioada medievală care a glisat din spațiul închis, 

vertical al catedralelor în spațiul deschis orizontal al străzilor și al piețelor 

marilor orașe. Din spectacolele medievale expuse în spațiile deschise ale 

târgurilor au descins formele populare de teatru, care au influențat în Italia, 

„Commedia dell’arte”. Gradul de imoralitatela care ajunsese teatrul latin, a adus 

un dezinteres al publicului față de spectacolele grotești. Declinul imperiului 



roman a încheiat o etapă plină de neliniști și violență, lăsând în urmă multă 

deznădejde, lipsă de perspectivă. Teatrul medieval20 a apărut ca o dorință de a 

salva sufletele ce aparțin divinității și pentru care omul era dator să se elibereze 

de patimi. „Creștinismul a învins păgânismul printr-un proces de asimilare, 

transformând festivalurile păgâne în festivaluri creștine, templele păgâne în 

biserici și sanctuarele păgâne în cimitire. Plăcerile teatrului au fost introduse în 

slujbele bisericești[…]21”În mod paradoxal biserica, autoritatea ce a semnalat și 

sancționat alunecarea teatrului în nonvaloare și obscenitate, a introdus la un 

moment dat texte-dialog în timpul slujbei, numite drame liturgice. Cu timpul 

dramele liturgice s-au îndepărtat de textul Evangheliei și au creat un fel de 

scenariu al celor ce slujeau cu detalii din viață. Costumul era o componentă 

impresionantă a spectaculozității. Prin costum se evidențiau personajele biblice 

având semnificații proprii. Miracolele22erau povești laice despre oameni 

obișnuiți aflați în situații limită. În momentul maxim al disperării, când nu se 

întrevedea vreo rezolvare a situației(o intrigă, un proces, o dramă sufletească, 

dezgust față de lume, etc.), Fecioara Maria și suita de îngeri sau sfinți împlineau 

                                                           
20Ion Zamfirescu - Istoria Universală a Teatrului-Evul Mediu-Renașterea - Editura pentru Literatură Universală, 

București, 1966, pg.19citat: „Vom înţelege, în ambianţa unei asemenea reconstituiri, că teatrul medieval nu s-a 

manifestat ca simplă spectacologie, ci c-a adus cu el şi înţelesuri reale cu valori multiple, de la stările de spirit ale 

simplului individ pînă la pasiunea politică dinăuntrul unei întregi colectivităţi. Drama medievală, indiferent unde 

se reprezenta - în faţa catedralelor, pe pieţe deschise sau în mijlocul bîlciurilor periodice -, a cuprins în ea şi un 

înţeles de oficiu al vieţii publice. În reţeaua confuză a episoadelor, adeseori lungi, stereotipe și convenţionale, se 

desemnau totuşi trăsături puternice ale epocii. Pe scenele medievale, cîteva secole de-a rîndul, s-au dezbătut 

procese ale societăţii şi s-au luat atitudini. Sub diferite forme, în proporţii variate, scena medievală a îndeplinit 

oficii multiple: amvon, catedră, tribunal, parlament, loc de refugiu, loc de protest, cîteodată şi loc de meditare. În 

plinămedievalitate începe să se constituie un spirit de prerenaştere. Între factorii acestuia, scena de teatru se 

numără şi ea, cu locul său bine definit. Ajunşi cu viziunea noastră în acest punct, precizăm: reprezentaţiile 

medievale de teatru au fost vii; au pus în mişcare importante resorturi sociale şi psihologice; au trăit autentic, din 

conţinuturile active ale unui cuget comun; s-au manifestat nu din împrumuturi sau din supravieţuiri timide ale 

teatrului antic, ci înainte de toate prin puterea propriilor lor iniţiative şi elaborări”. 

21John Russel Brown, Istoria teatrului universal, Editura Nemira, Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu, 2016, pg. 

71 
22Ion Zamfirescu, Istoria Universală a Teatrului-Evul Mediu – Renașterea, Editura pentru Literatură Universală, 

București, 1966, pg.46, citat: „Miracolul, în accepţiunea medievală, însemna relatarea unui fapt neobişnuit, 

supranatural, pus pe seama fecioarei Maria sau a sfinţilor. Denumirea a continuat să se păstreze, extinzându-se şi 

asupra producţiei dramatice. Piesele care poartă acest nume pun în scenă o acţiune pămîntească, în care pînă la 

urmă se obţin dezlegări fericite prin intervenţii miraculoase ale fecioarei Maria. Un deus ex machina vine la 

momentul oportun, ca să se obţină soluţia dorită. Multe intrigi cuprind situaţii mediocre. Gusturile noastre 

moderne n-ar mai putea să le accepte; e de mirare, fie şi pentru epoca aceea, cum de se putea împăca realismul 

vulgar din unele situaţii cu misticismul exaltat din altele”. 



miracolul soluționând problema.„Jeu de Saint Nicolas”23 este considerat primul 

miracol cu caracter laic, apărut în Franţa la anul 1200. Eroii miracolelor ale 

căror subiecte sunt alese cu măiestrie din cronici istorice, romane, povești sau 

evenimente zilnice, beneficiau, la vedere,de sprijin divin pentru rezolvarea 

problemelor. În miracole, jucau de regulă între 10 şi 50 de personaje: eroi buni și 

eroi răi, îmbrăcați în costume adaptate rolurilor. Fie că vorbim de haine 

călugărești, sau haine simple, de costume de principi, duci, acestea erau alese cu 

atenție pentru a fi cât mai apropiate de realitate. Pentru prima oară apare 

travestiul. În subiectele misterelor își fac apariția principese travestite în 

cavaleri, femei-călugăr ce locuiau în mânăstiri dedicate bărbaților.Având în 

vedere faptul că miracolele conțineau între 700 și 3500 de versuri, actorii erau 

extrem de instruiți.  

Costumele personajelor „Commedia dell’arte” sunt de secole 

inconfundabile, reprezentând un model de convenție de spectacol plin de culoare 

și farmec. Oscar Schlemmer24 remarca forța cu care au traversat timpul 

caracterele acestui gen și a întemeiat pe această idee toată creația lui. El sesiza 

faptul că toate costumele „Commedia dell`arte”au fost, în mod categoric 

diferențiate de cele cotidiene, în acesta constând valoarea lor principală. 

Fascinația jocului „Commedia dell`arte” se păstrează și astăzi, când tinerii actori 

își doresc să joace într-un astfel de spectacol ce îi solicită într-un mod aparte, și 

le valorifică spontaneitatea, improvizația, umorul și prospețimea vârstei. 

Spectatorii se amuză chiar de la apariția personajelor îmbrăcate în hainele 

colorate tipic, lipsite de profil istoric, angrenate într-un mecanism convențional, 

plin de originalitate și umor. Pentru foarte mulți oameni de teatru,„Commedia 

dell’arte”este un adevărat fenomen al improvizației actoricești europene.  

                                                           
23Piesa „Sfântului Nicolae” 
24Creator de costume la teatru-dans la Bauhaus, condus de W. Gropius 



Pentru David Esrig25„Commedia dell’arte”a fost un mod de a evada din 

realismul socialist impus în vremea dictaturii, împreună cu mari actori, ca Marin 

Moraru și Gheorghe Dinică în spectacolul „Nepotul lui Rameau” de Diderot 

(1968). David Esrig consideră „Commedia dell’arte”o metodă de actorie care stă 

la baza tuturor formelor de teatru modern sau chiar a filmului. „Commedia 

dell’arte”a luat naștere spre finalul secolului XVI-lea. Dacă în teatrul medieval 

actorii jucau ca amatori, în „Commedia dell’arte”, actorii erau profesioniști. 

„Fenomenul Commedia dell’arte a fost, pe bună dreptate, considerat o insulă, 

ceva cu totul special, o clipă astrală a teatrului universal.A apărut în mod 

ciudat la mijlocul secolului al XVI-lea și a murit, la fel de ciudat, undeva către 

începutul secolului al XVIII-lea, fără să se mai repete...”26Spiritul plin de viață, 

specific Italiei, s-a reflectat în mod autentic în fenomenul „Commedia dell’arte”, 

ca o continuare firească a spectacolelor cu mimi din teatrul roman, atellanus. 

Repertoriile actuale ale teatrelor de pretutindeni conțin, invariabil, piese din 

repertoriul clasic și, cel puțin, un spectacol al cărui text este scris de 

Shakespeare. Universul lui fascinează de sute de ani oamenii de cultură. 

Regizorii contemporani nu ezită să își dea adevărata măsură în descifrarea 

dramaturgiei atât de originale a lui Shakespeare. „Piesele lui Shakespeare 

funcționează. Unii oameni cred că ar trebui prezentate cu exactitate, din 

copertă în copertă. Dar ele au straturi peste straturi de referințe, teme și istorie, 

și asta este interesant. Am pus în scenă în jur de unsprezece piese de 

Shakespeare, mai multe decât de orice alt autor, pentru că el este cel mai 

enigmatic și mai surprinzător dramaturg.”27 (Silviu Purcărete). Ostermeier 

declara, după ce a montat și Hamlet și Richard al III-lea, că nu ezită să monteze 

în viitor și alte piese din repertoriul lui Shakespeare. „Am o listă de vreo 

                                                           
25David Esrig, (1935 la Haifa) - regizor de teatru cu studii în domeniu efectuate în România, și care a emigrat în 

timpul dictaturii lui Ceaușescu în Germania, unde a devenit un intelectual de vârf și un profesor de teatru, 

fondator al școlii private „Athanor” din Burghausen (orășel în Germania ) 
26Mălaimare, Commedia Dell'Arte clipa astrală a teatrului universal, Editura Tracus Arte, 2011, pg.15 
27Maria M.Delgado, Dan Rebellato, Regizori Contemporani ai Teatrului European, Editura Tragos Arte, 2016, 

pg. 132 



cincisprezece piese pe care le-aș putea pune în scenă imediat:sunt trei piese de 

Molière pe care vreau să le fac, încă două de Ibsen, cel puțin cinci piese de 

Shakespeare…”28 La festivalul de teatru de la Avignon din 2015, unul dintre 

spectacolele mult aşteptate a fost „Antonio şi Cleopatra”, după William 

Shakespeare, în regia lui Tiago Rodriguez, tânărul director artistic al Teatrului 

Naţional Dona Maria II, din Lisabona. Tiago Rodriguez este prezent pe marile 

scene de teatru din lume, apreciat pentru viziunea metapoetică. În montarea 

spectacolului „Antonio şi Cleopatra”, regizorul Tiago Rodriguez nu a ales calea 

monumentalităţii cu care ne-a obişnuit filmul celebru în care jucau actorii 

Elizabeth Taylor şi Richard Burton. Scenariul scris are ca sursă de inspiraţie 

textul lui Shakespeare, dar diferă destul de mult. Fundalul politic pe care se 

desfăşoară acţiunea este conflictul dintre Roma şi Egipt. Rolul Cleopatrei este 

considerat de mulţi specialişti ca fiind unul dintre rolurile cele mai complexe din 

dramaturgia lui Shakespeare: o femeie orgolioasă, dispreţuitoare, ipocrită, 

prefăcută. După înfrângerea ucigaşilor lui Cezar, controlul asupra Orientului a 

fost preluat de către Antonio. Cleopatra, chemată pe un teritoriu neutru, îşi face 

apariţia asemenea unei zeiţe mult respectate de romani, Venus, într-o corabie 

înmiresmată, într-o atmosfera romantică, în care începe una dintre cele mai 

frumoase poveşti de dragoste, desfăşurată pe parcursul a unsprezece ani, în plină 

Antichitate romană. Povestea de dragoste îi scoate din conjunctura istorică şi îi 

propulsează pentru totdeauna între cuplurile celebre de îndrăgostiţi ai marelui 

Will. Cândspunem Renaşterea Engleză, ne referim invariabil la Shakespeare, 

personalitatea care a reuşit să polarizeze atenţia atâtor generaţii de oameni de 

teatru. Shakespeare şi teatrul său, Globe, au oferit lumii un teatru viu, unic, o 

paletă de personaje care reuşesc şi acum să traverseze timpul. Absența 

decorurilor din teatrul elisabetan, datorată construcției și stilului de teatru, a 

condus către expresia costumelor care au devenit importante în 

spectacol.„Elementul cel mai frapant al unei producții elisabetanea fost, 

                                                           
28Thomas Ostermeier, Teatrul și frica, Editura Nemira, 2016,pg.33 



probabil, costumația. Costumația a urmat convențiile și tradițiile teatrului 

medieval englez. În timp ce drama elisabetanăprezintă o mare varietate istorică 

și geografică, elisabetanii nu erau prea preocupați de acuratețe; cele mai multe 

costume corespundeau modei engleze contemporane.”29Cu toate că acțiunea din 

Hamlet, de exemplu, are loc în Danemarca, actorii erau îmbrăcați în moda 

englezească, deoarecenu erau interesați de specificul locului, cu toate că 

Shakespeare nu alesese întâmplător locul. Conform unor istorici, peste 

costumele englezești, actorii puneau eventual o togă, dacă acțiunea era în Grecia 

sau la Roma. 

Perioada clasicismului presupune o privire lucidă, rațională a 

evenimentelor, o separare a genurilor de teatru - tragedie și comedie -în care 

primează rațiunea. Teatrul se înclină mai mult rațiunii decât sentimentelor. 

Totuși,vom vedea că în privința costumelor au contat sentimentele actorilor care 

au vrut să impresioneze, dincolo de joc, prin costumul de teatru. Antichitatea, ca 

paradigmă artistică, redevine un ideal al frumuseții, un secret și o garanție a 

armoniei. Genurile de tragedie, comedie Corneille (cu al său Cidul-tragedie), 

Racine (cu celebra Fedra-tragedie) şi Molière (Avarul-comedie) sunt exponenţii 

principali ai perioadei istorice care îi are ca ierarhi pe regii Ludovic al XIII-lea şi 

Ludovic al XIV-lea (supra numit şi regele Soare). Arta spectacolului în epoca 

clasicismului francez (secolul al XVII-lea) a reprezentat un moment important în 

istoria teatrului universal.Ca o noutate a promovării spectacolelor de teatru, 

crainicii însoțiți de instrumentiști (toboșar, flautist) și unul dintre comedianți 

(mascat și în costum de teatru) anunțau reprezentațiile pe străzile orașelor. 

Spectacolul din această perioadă se subordona dramaturgiei, știut fiind faptul că 

dramaturgii impuseseră, din dorința de adevăr, regula celor trei unități. 

                                                           
29Edwind Wilson, Alvin Goldfarb, Third Edition, Living Theatre, McGraw Hill, 2000, pg. 193- 

The most striking element of an Elizabethan production was probably the costuming.Costuming followed the 

conventions and traditions of medieval English theatre.While Elizabethan drams exhibit a great deal of historical 

and geographical variety, the Elizabethans were not overly concerned with accuracy;most costuming was in 

contemporary English fashion. 



„Acțiunea trebuia să fie una singură, nu ca în încurcatele piese ale italienilor 

sau spaniolilor, care aduceau chiar până la cinci, șase acțiuni paralele; durata 

acțiunii nu trebuia să depășească 24 de ore; iar locul acțiunii trebuia să 

rămână unul singur, relativ același de-a lungul întregii piese.”30Prin prisma 

acestei reguli, decorul însemna un spațiu concret, reprezentat cu fast. Costumele 

interpreților (mai ales ale personajelor burgheze) erau scumpe, deasemenea 

fastuoase, în special se acorda o mare atenție costumelor interpretelor 

feminine.Costumul de la curte influența aparițiile actrițelor, așa încât până în 

sec.al XVIII-lea, costumul de scenă feminin concura cu orice costum al 

doamnelor de curte. Comedia clasică prezenta costume simple, interpretate 

pentru valeți și bufoni. În tragedii, deși personajele antice erau îmbrăcate în 

numitul costum „roman”, defapt nu aveau nimic în comun cu adevăratele 

drapaje romane. Până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, tragedienii francezi se 

îmbrăcau de regulă chiar pentru un personaj ca Octavian August în „tunică de 

brocart, cu mâneci lungi și bufante, cu panglici pe umeri, cu o fustă scurtă, cu 

cizme înalte și tocuri roși, iar pe cap cu perucă și cască împodobită cu pene.”31 

Moda tocurilor înalte, purtate de către bărbați, a fost impusă de către 

Ludovic XIV-lea, Regele Soare, care era scund, având doar 1,60, dar care 

doreasă-și păstreze prestanța. El s-a inspirat de la călăreții persani, care, pentru  

a fixa mai bine încălțămintea în etriere în timpul mersului,au creat un toc de 

aproape patru centimetri. Ținuta regelui a devenit astfel impunătoare, și a dat 

tonul unei direcții care, cu timpul, a fost speculată de moda feminină. Moda de 

la curtea regală a fost model pentru restul curților regale ale Europei, care 

priveau admirativ către RegeleSoare, către cei de la curte, către coafurile și 

vestimentațiile franceze. „În secolul al XVII-lea, Franța a devenit liderul stilului 

European.32”Perucile erau privite ca simbol al cunoașterii și al puterii. Cu 
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31 Ovidiu Drîmba, Istoria Teatrului Universal, Editura SAECULUM, I.O., București2000, pag. 104 
32Marnie Fogg, MODA-Istorie completă, Editura Rao, 2015, pg. 86 



timpul, au devenit un simbol al demnității. Toate aceste simboluri vestimentare 

ale societății au influențat implicit și teatrul (chiar și în zilele noastre există 

filme și spectacole care reproduc spectaculoasa epoca). Actorii reușeau astfel, 

folosind obiecte vestimentare, peruci, ori coafuri ale vremii să transmită mesajul 

dramaturgului, fie că vorbim de ironie la adresa societății burgheze, ori simple 

povețe pentru societate.O nouă tehnică de aranjare a părului, de exemplu, în care 

se foloseau bigudiuri de hârtie a dus la coafuri cu zulufi și răsuciri spectaculoase 

așa cum observăm în toate tablourile epocii. La curtea pariziană, apare și primul 

coafez de femei, Monseniorul Champagne. Buclele până la urechi și cele de pe 

frunte erau purtate cu mândrie și de către partea masculină a societății franceze. 

Moda nu a fost transmisă doar pe calea vestimentației purtate de către diverși 

călători, ci a fost transmisă cu ajutorul păpușilor îmbrăcate după ultima modă. 

Acestea erau expediate din capitala Franței în diversele zone europene. 

Costumul a devenit simbol al rangului în societate, fiind influențat și de către 

coafurile vremii. Perucile au evoluat de-a lungul timpului, primul pas fiind 

creșterea lor în lățime. Categoria femeilor sărace, de exemplu, nu avea voie să 

poarte părul buclat, aranjat cu panglici.Spre 1690, construcției fustei 

supradimensionate care evidenția talia subțire a doamnelor i-a venit în 

completare o coafură din ce în ce mai înaltă. Aceasta cu timpul a fost preluată cu 

succes și de către bărbați. Peruca cu părul aranjat cât mai înalt, ireal de înalt le-a 

împiedecat pe femei să încapă în lectică. „Peruchierul curții era plătit mai mult 

decât fizicianul de la curte și el îl însoțea pe rege în campaniile militare ale 

acestuia într-o caleașcă confortabilă.”33Convenția costumului influența jocul 

actorului, care trebuia să se impună prin distincție și prestanță. Mai mult ca sigur 

că actorii țineau foarte mult la această prestanță pe scenă și pentru faptul că îi 

ajuta în jocul lor actoricesc, static, cu fața spre public, lucru care i-a influențat pe 

dramaturgi, nedominând roluri de oameni săraci, de rang social scăzut.Genial 
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actor, regizor, autor dramatic, Molière s-a inspirat, în începuturile sale, din 

marea sursă a„Commedia dell`arte”.  

Teatrul lui Molière este zestrea tradiției comice din Franța. După anumiți 

autori, Molière este pentru poporul francez cel mai dăruit meseriei de om de 

teatru. El a conferit o demnitate literară rezervată până atunci doar 

tragediei.34Teatrul de bâlci avea o proastă reputație, fiind etichetat de către 

literați ca fiind furnizor de vulgaritate, obscenitate, lipsă de profunzime. 

Comediile lui Molière sunt introspecții fine în adâncul sufletului. Notorietatea 

pe care o obțineau marii actori ai Comediei Franceze, presupunea o atenție 

specială pentru fiecare apariție, fie pe scenă fie în mod particular, cu atât mai 

mult cu cât se impunea o nouă linie în modă, o anumită schimbare, care favoriza 

actrițele prin personalizarea ținutelor. Marii actori ai Comediei Franceze, Operei 

şi teatrelor sec alXVIII-lea din Franţa, au fost îmbrăcaţi de Rose Bertin, 

creatoarea ţinutelor celor mai importante nume de la curtea regelui Ludovic al 

VI-lea. Sofia Coppola35 a readus cu ocazia filmului despre Maria Antoaneta, 

regizat în 2006, imaginea epocii în care ţinutele reginei întruchipau eleganţa, 

gustul rafinat şi creativ al Rosei Bertin. Creatoare costumelor din film, Milena 

Canonero36, a încercat să fie fidelă creaţiei Rosei, „marea preoteasa a modei 

secolului al XVIII-lea.”, „ministrul modei.”37Rose Bertin s-a stabilit în Parisul 

anilor 1762 fiind o tânără săracă, ambiţioasă, talentată, creativă șimuncitoare. Ea 

a reuşit să îşi deschidă propriul magazin Le Grand Mogol. Încă de la o vârstă 

fragedă a lucrat intens la domnişoara Barbbier, modistă cunoscută în oraş, de la 

care a deprins să realizeze tivuri, cusături false, elemente de costum cu dantele 

                                                           
34Michel Viegnes, Teatrul-problematica esențială, Cartea Românească,1999,pg.105 
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37Meyer-Stabley Bertrand, 12 Creatoare care au schimbat istoria-București:BaroqueBooks&amp;Arts, 2014, 
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lucrate chiar de ea. Astfel a descoperit adevăratelesecrete ale meseriei care o vor 

ajuta permanent.S-a remarcat repede ca modistă, stăpânind meseria, şi la fel de 

repede a ajuns într-o relaţie foarte apropiată cu Maria-Antoaneta, regina 

iubitoare de arte şi frumos 

La mijlocul secolului al XX-lea regizorul Giorgio Strehler monta pe scena 

teatrului Picolo Teatro un spectacol care revoluționa teatrul modern,„Trilogia 

vilegiaturii” de Carlo Goldoni. Personajele goldoniene au captat repede atenția 

oamenilor de teatru.Faima internațională pe care a câștigat-o„Trilogia 

vilegiaturii” s-a răsfrânt imediat asupra repertoriului teatrelor. Dramaturgia lui 

Goldoni, ca sursă de succes cultural și de casă, l-a făcut din nou cunoscut, dacă 

mai era cazul. Teatrul Picolo Teatro este creația un om erudit, o personalitate 

renascentistă, creatoare, care a influențat regia modernă de teatru - Giorgio 

Strehler.Spectacolele sale au beneficiat de o viziune cu totul specială care a 

valorificat din plin potențialul vizual. Regizorul a montat în teatrul refăcut de el 

multe spectacole devenite legendare, impulsionând regizorii și scenografii 

europeni spre un teatru de artă. Giorgio Strehler se implica în toate 

compartimentele unui spectacol, conștient și de impactul vizual pe care îl 

presupunea secolul al XX-lea. Au rămas mărturii scrise despre „Trilogia 

vilegiaturii” de Carlo Goldoni, care demonstrează o profundă și masivă 

implicare în punerea în practică a ideilor sale. Viziunea regizorală, așa cum 

reiese din corespondența lui Strehler cu scenografa pe care a ales-o să creeze 

costumele, și-a pus amprenta asupra personajelor memorabile rămânând în 

spiritul autorului. Indicațiile regizorului oferite scenografei nu sunt simple 

documente, ci un punct de sprijin pentru creația costumelor. 

Dacă masca din teatrul grec avea un caracter mai degrabă sacru, în 

„Commedia dell’arte” rolul măștii era foarte precis și caracteriza prototipuri de 

personaje, un fel de convenții pentru publicul antrenat în a savura spectacole de 

improvizații așa cum am analizat anterior. Cu timpul însă ca în orice formă de 



teatru care se epuizează, personajele și-au pierdut farmecul, improvizațiile nu 

mai erau o surpriză, textele deveniseră surse plictisitoare pe care publicul le 

anticipa. Nu rămăsese nimicdin gloria măștilor care îi influențaseră și pe 

francezi și pe englezi. “El a reinventat commedia dell`arte, i-a redat viul. A 

reinventat poezia Commedia dell`arte.....el a reintrodus marea dramaturgie în 

teatrul contemporan, dar pe înțelesul tuturor.....El a pus sămânţa acestui 

echilibru între rafinamentul scenografiei, al luminii, al muzicii, al cuvântului şi 

al compoziţiilor în scenă.”38Farmecul spectacolelor lui Strehler a constat şi în 

creaţia costumelor scenografilor cu care a lucrat. Piesa lui preferată a fost Slugă 

la doi stăpânide Goldoni. A ales această capodoperă pentru că i s-a părut cea 

mai apropiată de fenomenul „Commedia dell'arte”.  

Actorii din timpul lui Goldoni nu erau obişnuiţi cu ritmul repetiţiilor lui, cu 

ritmul teatrului în general, fiind obişnuiţi cu improvizaţiile şi cu măştile 

Commedia dell'arte. Ei nu reuşesc să-și însuşească textul, să joace fără mască, 

adică cu chipul propriu la vedere, cu alte cuvinte nu reuşesc să se expună unui 

public. Chiar şi publicul, obişnuit cu convenţia măştilor, este reticent la noutăţile 

propuse de Goldoni, acest inovator al suflului teatral italienesc. „Gustul acesta 

pentru firesc explică fascinaţia sa pentru teatrul francez şi pentru jocul unor 

actori ca Domnişoara Clairon şi Lekain care, abandonând declamaţia emfatică, 

gesturile grandilocvente şi costumele artificiale, au transformat jocul în mod 

radical.”39 

 

 

 

 

                                                           
38 Giorgio Strehler,Scrisori despre teatru, Editura Nemira,2015, pg. 252 – 253 - Interviu cu Alexandru Darie 
39 Marie-Claude Hubert, Marile teorii ale teatrului, Institutul European, 2011, pg. 201 



Capitolul 3 

Noua teatralitate: simplitate, sugestie, abstracție 

 

Arta actorului a evoluat permanent, căutând noi forme de expresie. O dată 

cu începutul secolului al XX-lea s-au coagulat direcții cu adevărat revoluționare 

în spectacolul de teatru. Personalități puternice s-au întrecut în a găsi sensuri noi 

și adevăruri în teatru. Anul de cotitură 1900 este nu numai un an de început de 

secol, ci și de naștere a teatrului modern. Dacă în zona teoretică apar lucrări de 

referință,al căror scop este reorientarea către forme organice în spectacol, în 

dramaturgie apare o direcție complet nouă care prin câteva legendare piese de 

teatru40 reconfigurează expresia teatrală a spectacolelor din toate punctele de 

vedere. Viziunea unică a noului dramaturg A. Cehov inspiră un teatru de o 

factură cu totul nouă. Dramaturgia lui inspiră și azi noi și noi generații de actori, 

regizori, scenografi. Așa cum nu există „școală de actorie în care Shakespeare 

să nu fie studiat”41, nu există școală de actorie pe întreg mapamondul în care să 

nu se studieze Cehov. Toate festivalurile de teatru abundă în spectacole clasice, 

adevărate probe de măiestrie artistică pentru toți oamenii de teatru. În contextul 

fenomenului teatral românesc, existența unui festival de teatru este benefică din 

toate punctele de vedere, cu atât mai mult cu cât festivalul include spectacole 

internaționale de ținută, selectate după criterii de valoare artistică, adevărate 

repere în lume. Festivalul Național de Teatru din 2014 a fost gazda unui 

spectacol memorabil, "Donka - o scrisoare către Cehov", produs de către 

compania Finzi Pasca din Elveţia, şi a Festivalului Internaţional de Teatru 

Cehov, coproducător Théâtre Vidy – Lausanne. Donka a fost premiat de către 

săptămânalul britanic The Stage- Cel mai bun spectacol și The Greatest Moment 

of the Year 2012. Regizorul spectacolului, Daniele Finzi Pasca, a reușit 
                                                           
40Pescărușul, Unchiul Vanea, Trei surori , Livada de vișini –de Cehov 
41Revista Concept- UNATC Departamentul de Cercetare, vol.12/nr.1/iunie 2016, Tehnica Viewpoints - un mod 

alternativ de lucru cu textul dramatic (studiu Shakespeare) - Mihaela Sîrbu 



performanța de a combina sublimul circului cu poezia teatrului. „Pentru orice 

om de teatru și mai ales pentru actori, Cehov este cea mai importantă 

propunere pe care se poate lucra. Pentru că teatrul său cere de la actor o formă 

specială de participare creativă. În munca legată de dramaturgia cehoviană, 

personalitatea actorului poate interveni în mod foarte direct.”42(Peter Stein) În 

perioada lui Cehov, costumele erau achiziţionate de la negustori, târguri, ca sa 

fie cât mai autentice. Stanislavskiproceda în teatrul lui în aceeași manieră. 

Cehov însă nu agrea astfel de iniţiative. Viziunea lui era mai modernă, el dorea 

costumul de teatru să fie o interpretare, un mod mai subtil, sugestiv de a descifra 

caracterul. Meyerhold, care a lucrat cu Stanislavski, iniţial a respins realismul ca 

metodă teatrală şi ceea ce Stanislavski experimentase. Adeptul unor mijloace 

moderne în spectacol, Meyerhold revoluţiona teatrul de artă în contradicţie 

totală cu Stanislavski. De fapt cei doi au contribuit la apariția a două tipuri de 

teatru de artă. Unul al lui Stanislavski, al realismului, și cel al lui Meyerhold, al 

formei, deopotrivă de valoroase, doar că ele s-au succedat. Biomecanica era 

pentru Meyerhold era metoda de a lucra cu actorii.Obsesia pentru realismul 

costumelor era înlocuită cu sugestia. Dacă până atunci se urmărea redarea 

croiului perfect al costumului în contextul istoric, în noul curent al 

simbolismului, personajul se reda prin alte mijloace, ca de exemplu un croi 

imperfect al costumului, ca o expresie a neglijenţei cu care un personaj este 

îmbrăcat.„Jachetei largi, cu umeri căzuţi, cu care îl îmbrăcase pe Tesman, a 

cravatei exagerat de late şi a pantalonilor largi ce se îngustau către partea de 

jos, scenograful Vassili Milliotti, căutase să exprime esenţa Tesmanismului.”43 

La începutul secolului al XX-lea, Oskar Schlemmer se orienta spre noi 

modalități de expresie corporală, legi noi de dans, anumite mișcări ale actorilor 

                                                           
42George Banu, Teatrul de Artă, o tradiție modernă, capitolul Peter Stein, Editura Nemira, București, 2013, pg. 

90 
43Braun, E, The Director and the Stage, London, Methuen, 1982, pg 111 



influențate de costum. În sala construită de Gropius44 se experimentau costumele 

influențate de noul curent artistic - „cubism” -, din dorința puternicădea crea 

ceva cu totul și cu totul original. Aceasta nu era o ambiție sterilă, ci rodul unei 

teorii prin care costumul de teatru trebuie să fie și mai mult în atenția creatorului 

de teatru prin particularitățile sale ca obiect artistic. Oskar Schlemmer45era 

indiscutabil influențat de ideile despre „marioneta”lui Gordon Craig. Rolul 

costumului, așa cum reiese și din teoriile lui Oskar Schlemmer,editate de Walter 

Gropius, era esențial deoarece costumul poate arăta identitatea corpului omenesc 

sau o poate masca.„ Transformarea corpului uman, metamorfozarea este 

posibilă prin costum, prin deghizare. Costumul și masca subliniază identitatea 

corpului sau o schimbă; ele exprimă natura corpului sau intenționat ascund 

natura lui; ele subliniază conformitatea cu legile organice sau mecanice sau 

infirmă această conformitate.”Oskar Schlemmer sesiza că de multe ori, în 

spectacolul de teatru, este prea puțin evidențiată diferența dintre costumul nativ 

                                                           
44Walter Adolph Gropius (1883-1969) - director la Bauhaus (Școală de artă, design, arhitectură, cu 

predilecție spre interdisciplinaritate, organizat cu ateliere de lucru, de producție, de proiectare), 

arhitect de seamă al secolului 20, profesor. Este de origine germană, dar a trăit mare parte a vieții în 

America. Prin marea originalitate a creat un curent în artă și în arhitectură, curentul Bauhaus. 

45Oskar Schlemmer, The Theare of the Bauhus, Edited by Walter Gropius and Arthur S.Wensinger, Wesleyan 

University Press Middletown, Connecticut, 1961 

„The transformation of the human body, its metamorphosis, is made possible by the costume, the disguise. 

Costume and mask emphasize the body's identity or they change it; they express its nature or they are purposely 

misleading about it; they stress its conformity to organic or mechanical laws or they invalidate this conformity. 

The native costume, as produced by the conventions of religion, state, and society, is different from the theatrical 

stage costume. Yet the two are generally confused. Great as has been the variety of native costumes developed 

during the course of human history, the number of genuine stage costumes has stayed very small. They are the 

few standardized costumes of the commedia dell' arte: Harlequin, Pierrot, Columbine, etc.; and they have 

remained basic and authentic to this day. The following can be considered fundamentally decisive in the 

transformation of the human body in terms of this stage costume: These are the possibilities of Man as Dancer, 

transformed through costume and moving in space.” 

Traducere: 

„Costumul, deghizarea sunt cele care fac posibilă transformarea corpului uman, metamorfozarea acestuia. 

Costumul și masca subliniază identitatea corpului sau o schimbă; ele exprimă natura corpului sau intenționat 

ascund natura lui; ele subliniază conformitatea cu legile organice sau mecanice sau infirmă această conformitate. 

Costumul nativ, cum este produs de convențiile de religie, de stat și societate, este diferit de costumul scenă din 

teatru. Totuși, cele două se confundă în general. Ori cât de mare a fost varietatea de costume native dezvoltate pe 

parcursul istoriei umane, numărul de etape autentice a costumelor de teatru a rămas foarte mic. Sunt doar câteva 

costume standardizate de commedia dell'arte: Harlequin, Pierrot, Columbine, etc.; și ele au rămas de bază și 

autentice până în ziua de azi. Următoarele experiențe pot fi luate în considerare în mod fundamental decisiv în 

procesul de transformare a corpului uman, în ceea ce privește costum de scenă: Acestea sunt posibilitățile lui 

„Man as Dancer”, transformate prin costum și străbătând spațiul.” 



și cel de teatru. Deși există în evoluția temporală așa o mare diversitate de 

costume, în teatru prea puțin s-au sedimentat caractere. El exemplifică valoarea 

autentică a costumelor care au traversat timpul și au rezistat ca atare, prin câteva 

dintre caracterele principale ale Commedia dell’arte, Arlechino, Colombina, 

Pierrot. 

O personalitate americană de răsunet, Isadora Duncan46 a revoluţionat dansul 

și costumul prin crezul său că toate mişcările naturii urmează linia organic-

ondulatorie, astfel şi efortul dansatorului trebuie să fie o integrare în această 

armonie în care elemente ale naturii – vânt, sunet, lumină sau undele în care se 

propagă apa – sunt firești, ondulatorii. „Teatrul a jucat un rol important în re-

inventarea rochiei.”47Isadora Duncan a influențat în mod categoric coregrafii 

secolului al XX-lea. Primul mare succes l-a avut nu în America ci în Anglia, 

unde publicul elevat a apreciat intențiile ei artistice, conceptele noi despre 

dansul modern. Acest succes i-a deschis un drum artistic european în urma 

căruia a deschis școli în care să învețe doritorii dansul patentat. Pentru mişcările 

sale îndelung cercetate, dar care dădeau un aer de improvizație, a reinventat 

costumul ca redescoperire a valorilor antice din teatrul grec şi roman. Coregrafa 

corela mișcările cu plastica vizuală „Costumele purtate de Isadora Duncan erau 

peplosurile, creaţii ale artistului decorator Mariano Fortuni….Materialul 

folosit de Mariano Fortuni era o invenţie personală de tratare chimică a 

mătăsii, în aşa fel încât acesta devenea elastică şi gofrată. Costumul antichizat, 

drapat, simplu care dezvăluie corpul la cea mai mică mişcare, era strâns pe 

                                                           
46Isadora Duncan (1877, San Francisco -1927,Nisa) - dansatoare de origine americană, care a revoluționat 

coregrafia printr-un dans expresiv reinventat din dansul antic grecesc. Creațiile importante au fost realizate în 

Europa, unde a cunoscut mari personalități artistice ca Gordon Craig, cu care a avut o legătură puternică prin 

influențele artistice reciproce. 

47Aoife Monks-The Actor in Costume-Palgrave Macmillan, 2010, pg. 71 - The theatre played an important role 

in the re-invention of the dress. 

Aoife Monks - Born in Ireland, I did my BA and PhD at Trinity College Dublin. I’ve been based in the UK since 

2003, as a Lecturer at the University of Reading, and then Senior Lecturer at Birkbeck, University of London. At 

Birkbeck, I established and directed the BA Theatre and Drama Studies and the MA Text and Performance (with 

RADA). I was also director of the Birkbeck Centre for Contemporary Theatre. I am Consulting Editor of 

Contemporary Theatre Review journal and co-convenor of the Feminist Research Working Group at the 

International Federation of Theatre Research and joined Queen Mary in 2014. 



corp prin material elastic.”48Pe bazele acestui prim pas în modernizarea 

coregrafiei și a costumului de dans, a teatralității lui, s-a creat un interes față de 

gen și expresivitatea lui. Demersul artistic a fost continuat la un nivel maxim de 

expresivitate de Pina Bausch. 

Costumul de scenă al secolului al XX-lea este legat intrinsec de modă, ca formă 

de reflecție a unei vieți schimbate în profunzime prin noile modalități de 

petrecere a timpului. Secolul al XX-lea oferă un alt statut femeii și bărbatului. 

Libertatea de mișcare se reflectă în viața tuturor, și a artiștilor în special. 

Tributar noilor schimbări, costumul trece prin modificări care se succed mult 

mai repede decât în alte perioade istorice. Viața artistică se împletește în noul 

curent apărutsub denumirea de La Belle Epoque(1890-1914),care a reprezentat o 

perioadă fascinantăa Europei. Au prosperat toate artele, cultura a înflorit. Pe 

fondul unor mari descoperiri în știință și tehnologie, oamenii doreau schimbarea 

în viața lor respingând forme ale tradiției în viața cotidiană. Acest lucru se 

reverbera și în viața artistică, în arhitectura nouă îndrăzneață.Totul era 

concentrat în jurul Parisului, oraș văzut ca un centru care polariza toate formele 

de arte. Artiștii de pretutindeni se regăseau într-un nou cadru artistic art nouveau 

la Paris. Cuvântul care definea toate serile culturale era Arta.„În acest sfârșit de 

secol, cuvântul Artă, cu majusculă, este la modă. E suficient să parcurgem 

ziarele și revistele din acea vreme pentru a ne da seama până la ce punct 

frecvența întrebuințării unor cuvinte ca Artă, Frumos, Arte Frumoase 

caracterizează vocabularul unei generații. Preponderența acestor cuvinte poate 

denota autosatisfacția unei societăți, denumită Belle Epoque, căreia îi place să-

și etaleze arta. În același timp, trădează o imensă nevoie de reflecție teoretică: 

pentru a-și asigura o legitimitate, condiția artistică încearcă să se 

redefinească.”49Știinţa a favorizat apariţia iluminatului electric, a telefonului, a 

                                                           
48Popp Unda, Performingul de Costum, Editura Universității din București, 2004 
49George Banu, Teatrul de Artă o tradiție modernă, Editura Nemira, București, 2010, pg. 45 



cinematografului. Tramvaiul electric, trenul, maşinaau mijlocit deplasarea 

oamenilor dintr-un loc în altul în condiţii de pace. În această perioadă apar, ca o 

noutate, saloanele în care creatori de modă ca Jacques Doucet50,Jeanne 

Paquin51, Paul Poiret52trasează liniile noilor ţinute ale doamnelor, 

domnişoarelor, actriţelor şi curtezanelor. Libertatea sexuală din această perioadă 

favorizează apariţia curtezanelor care erau însetate de lux. Viața lor este de 

multe ori subiect teatral. Divorţul era o consecinţă din ce în ce mai des întâlnită, 

ca urmare a legăturilor extraconjugale. Statutul social se reflecta în 

îmbrăcămintea care corespundea stilului Art Nouveau,fiind diferențiat din punct 

de vedere al vârstei şi sexului. Oraşul de referinţă al modei feminine era Parisul. 

Londra reprezenta reperul sigur al modei masculine.Bărbatul era cel care finanţa 

vestimentaţia uneori şi a soţiei şi a amantei. Imaginea lui trebuia să impună 

respect, demnitate, toate atuurile unui om prosper cu viziuni moderne 

                                                           
50Jacques Doucet(1853-1929)-descendent dintr-o familie cu stare bună financiară datorită creației de lenjerie și 

costume bărbătești. Jacques Doucet își deschide la o vârstă fragedă propria casă de modă, care ajunge la o cifră 

enormă de afaceri, fiind sursă de inspirație și pentru creatorii americani. El este exemplu de creator de modă de 

mare rafinament din Franța; a fost și colecționar de mobilier de sec. al XVIII-lea, manuscrise și cărți rare (ediții 

princeps). Rochiile sale, de mare eleganță, destinate mai ales evenimentelor de seară și gală, realizate din 

materiale ușoare și pastelate, l-au impus în perioada La belle Epoque. A creat pentru celebrele actrițe de teatru 

ale vremurilor: Cecile Sorel (1873-1966, - a jucat și în filmul La Tosca în 1909; recunoscută pentru ținutele 

extravagante), Gabrielle Réjane (actriță și de teatru și de film mut; se pare că a purtat creațiile lui Doucet pe 

scenă până la sfârșitul vieții), Sarah Bernhardt (actriță tragediană celebră). La Casa de modă Doucet, au învățat 

meserie viitori creatori și patroni de casă de modă de lux: Charles Frederick Worth (1825-1897), Paul Poiret 

(1897-1944) 

51Jeanne Paquin (1869-1936) - prima creatoare importantă de modă Haute Couture, care a dezvoltat și o afacere 

în domeniu. A deprins croitoria într-o mare casă de modă a timpului, unde a avut o ascensiune rapidă prin 

exemplu de hărnicie și pricepere. Și-a deschis propria casă de modă, în 1891; este recunoscută și pentru calitățile 

de femeie de afaceri. Realiza un fel de paradă de modă instant prin modelele care se afișau îmbrăcate în creațiile 

ei la celebrele Curse de cai, sau la evenimente mondene. Creațiile ei erau realizate din materiale scumpe: mătase, 

blană, dantelă, brocart. A promovat șalurile și manșoanele din blană de șinșilă, mare noutate a perioadei. A făcut 

trecerea de la culorile pastelate, la culori vii, colorate intens, ca de exemplu roșu. A promovat și negru, care era 

considerată culoare de doliu. A realizat multe creații pentru scena de teatru. A colaborat cu artiști ca Leon Bakst 

(care a creat pentru casa ei de modă). 

52Paul Poiret - creator francez de modă în perioada La belle epoque, ucenic al Casei Doucet, 1904- deschide 

propria casă de modă și creează rochii de seară inspirate și de stilul oriental. După cinci ani, și până în 1914, a 

dominat moda prin creațiile sale, care eliberau femeia de diversele rigidități tradiționale. A eliminate, pentru a se 

ghici linia trupului femeii, un element care părea nedetronabil - corsetul. Poiret credea că femeia este mult mai 

atractivă prin naturalețe fără corset. Nu a eliminat corsetul dintr-o concepție de emancipare a femeii, cât pentru 

frumusețea naturală a corpului ei. A adoptat pentru acesta liniile simple, fluide și culorile vii. A fost inspirat și de 

Baletele Rusești, Cleopatra și Șeherezada, venite în turneu la Paris. A creat, în 1911, costume de inspirație 

orientală, cu perle false, blană neagră , pene aigrette , broderii aurii.  



Perioada romantică sta sub semnul dragostei totale, dincolo de barierele 

sociale. Juliette Drouet53, o actriţă cu care Victor Hugo a corespondat intens, a 

renunţat, din iubire, la propria carieră, la toate avantajele statutului de dama cu 

camelii, inclusiv la toate ţinutele haute couture scumpe, pentru a deveni amanta 

lui Victor Hugo.În corespondenţă, actriţa se confesează lui Hugo că a renunţat 

inclusiv la Lanvin. Jeanne Lanvin, creatoare plină de inventivitate, a făcut 

ucenicia la o casa de modă, renunţând la şcoală pentru a face pălării, ulterior 

croitorie, până a ajuns şefă de atelier. Pălăriile create de ea au fost punctul forte. 

„Creaţiile ei au făcut trecerea de la simpla calotă brodată cu perle la pălăria 

elaborată, cu boruri cloche, apoi la bonetă, tocă, turban, bicorn, 

tricorn.”54Datorită ei apar şi primele creaţii vestimentare dedicate copiilor. 

Ţinutele create special pentru fiica ei pentru diferite vârste,cusute manual, 

aduceau instant comenzi. Astfel, apariţia în 1908 a unui departament de costume 

pentru copii, a avut asemenea succes, încât până şi casele regale apelau la ea 

pentru ţinute. În acelaşi an apar şi departamente ca Doamne și Domnișoare. 

Jeanne Lanvin făcea senzaţie şi prin culorile propuse, pastelate, sau foviste, 

influenţată şi de pictorii impresioniști. Culorile transpuse pe materialele ca 

taftaua şi organza (a realizato „bibliotecă de țesături”, în urma multor călătorii 

în lume) atrăgeau clientela ca un magnet. Mary Pickford55, Cecil Sorel56, 

                                                           
53Juliette Drouet, actriță născută la 1806 în Franța. Moare la1883. A fost considerată un copil precoce care la 

vârsta de cinci ani citea și scria. La zece ani era deja o bună cunoscătoare a literaturii și poeziei. Era recunoscută 

în viața pariziană a avea toalete senzaționale, rafinate, de ultimă oră în creație și mai ales ținute foarte scumpe 

pentru care nu ezita să cheltuiască averi considerabile. A renunțat la toate avantajele carierei de actriță tocmai 

când jucase cu succes un rol în Lucreția Borgia, pentru a îl însoți pretutindeni pe Victor Hugo, căruia i-a scris 

mii de scrisori de dragoste. 
54Meyer-Stabley Bertrand, 12 Creatoare care au schimbat istoria, București:BaroqueBooks&amp;Arts, 2014, 

pg. 76 

55 Mary Pickford (1892-1979) - actriță americană de film, câștigătoare a două Oscaruri. Producătoare, scriitoare, 

regizoare, supranumită Fata cu bucle sau Regina filmelor. Este una dintre cele mai renumite stele feminine de 

cinema de la Hollywood. Între anii 1910 și 1920, a atins o mare culme a aprecierilor, fiind considerată de un 

jurnalist al filmului mut, „cea mai cunoscută femeie care a trăit vreodată.” Se pare că numai Charlie Chaplin a 

depășit-o ca celebritate a Hollywood-ului. 
56Cecil Sorel (1873-1966) - actriță franceză, la Odeon și Comedia Franceză, contesă după căsătorie, titlu păstrat 

până la sfârșitul vieții. S-a bucurat de mare notorietate în rândul personalităților franceze ale timpului. A fost 

recunoscută și pentru ținutele ei scumpe, avangardiste pentru care apela la casele de modă cele mai scumpe.  



Arletty57, erau actriţe cliente seduse de rafinamentul artei ei. Comedia Franceză 

era angrenată în stilul Lanvin. Actriţe ca Elvire Popesco58,Valentine Tessier59, 

Helene Perdriere60, Micheline Presle61 sau Jean Giraudoux62, se numărau 

printre clientele Casei de modă. 

România are un trecut special în domeniul modei. Înalta societate românească s-

a îmbrăcat mult timp în vestimentația de tip oriental prin influențele domniilor 

fanariote. Abia spre veacul al XIX-lea a început un proces de înnoire, dar la 

1830 se mai păstrau încă multe elemente din vechiul costum, iar rochiile 

doamnelor, aduse de la Paris sau Viena, erau garnisite cu bijuterii foarte scumpe. 

Pe cap se mai purta încă turban, iar pe umeri șal de cașmir, obiecte de mare preț, 

care se transmiteau din generație în generație, de la mamă la fiică. După 1860 

acestea sunt înlocuite cu șaluri din dantelă. Tendințele modei se deosebeau în 

funcție de influențe: femeile erau influențate de moda franceză, iar bărbații de 

cea engleză. Moda Românescă a avut un moment de vârf în perioada interbelică 

când apar magazinele de modă deoarece oamenii erau în pas cu moda 

occidentală. 

În modă,anii '30 sunt asociați unei personalități care a avut un rol esențial în 

promovarea vestimentației feminine, celebra Coco Chanel. Ea revoluționează 

moda feminină, deci și pe cea a filmului și teatrului, prin lansarea celebrei la 

petite robe noire (mica rochie neagră, 1926). „Socotită autoarea eternei rochii 

clasice little black dress, creatoarea pariziană de modă Coco Chanel a 

conceput un articol vestimentar reprezentativ și emblematic, care a 

                                                           
57Arletty- numele original este Leonie Marie Julie Bathiat (1898-1992), origine franceză, model pentru modă, 

ulterior angajată ca actriță, cântăreață. 
58Elvira Popescu - actriță de origine română, născută la București 1894 și decedată la Paris în 1993. A realizat o 

carieră spectaculoasă în Franța, unde prin căsătorie a devenit Contesa De Foy. Distinsă cu multe onoruri, ca 

premiul Molière pentru cea mai bună actriță. Inegalabilă în distincție, eleganță, farmec și talent pentru teatru și 

film.  
59Valentine Tessier (1892-1981) - actriță franceză care a jucat un important număr de filme, printre care Madame 

Bovary, în 1934 
60Helene Perdriere (1912-1992) - actriță de film. A jucat și la Comedia Franceză, roluri în piesele lui Marivaux 
61Micheline Presle - actriță de film născută la Paris în 1922.  
62Jean Giraudoux (1882-1944) – celebru dramaturg francez. A fost și diplomat francez. 



democratizat eleganța. Deși anterior introdusese pe piață rochii negre, încă din 

anul 1913, croiala extrem de rafinată a rochiei de tip chemisier a anilor 1920 

era predispusă la modelul geometric de efect al unei ere dominante de motivele 

Art Deco”63. Coco Chanel face o adevărată revoluție în modă prin transformarea 

rochiei negre, destinată până atunci doliului, în rochie de ocazie, accesibilă 

tuturor și cu puterea totuși de a personaliza fiecare obiect vestimentar, care va 

cuceri și lumea artistică a teatrului și a filmului. Astfel, garderoba feminină s-a 

redus simțitor. Apariția modei, la mijlocul secolului XIX, aduce în discuție 

componenta estetică și limbajul specific. Moda amprentează societatea 

impunând rigori ce pătrund în mod firesc și în teatru. Filmul devine reper pentru 

designeri, pentru societate. Chiar dacă inițial fenomenul modei era atribuit 

exclusiv femeilor, ulterior publicațiile de modă se adresează și bărbaților. Filmul 

a jucat un rol important în dezvoltarea modei masculine. Mulți dintre actori au 

devenit repere majore pentru bărbați. „Publicul nu-l vede niciodată pe actorul de 

cinema, ci doar imaginea acestuia, sau am fi tentați să spunem fantoma sa, ce se 

agită pe ecran.”64Dacă un bărbat dorea aprecierea doamnelor care idolatrizau 

anumiți interpreți, atunci trebuia să depună eforturi pentru a se apropia de 

imaginea acestora. Fie că își lăsau mustață și purtau părul dat pe spate, costume 

elegante și pantofi lucioși, fie că au adoptat ținuta cowboy-lor, bărbații s-au 

inspirat din imaginea starurilor cinematografice. Pentru a lansa trend-uri în 

modă, era obligatoriuca persoana respectivă să fie sub lumina reflectoarelor; 

stelele marelui ecran lansau noi idoli în societate. Actrițele imortalizate pe 

peliculele filmului au lăsat ca mărturie vie imaginea lor care presupuneau noi 

idealuri pentru femei. 

Un moment aparte îl constituie apariția costumului de film al lui Charlie 

Chaplin. El a mers pe platourile Keystone Studios și și-a ales singur celebrul 

costum, apărând în fața obiectivului insistent, chiar atunci când nu era cazul. 
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Pantalonii largi, lungi, încălțămintea cu câteva numere mai mare decât avea 

nevoie (sugestie a pantofilor de clovn), jacheta strânsă pe corp, ca și când o avea 

din copilărie, nelipsitul melon care stătea pe vârful capului, bastonul din 

bambus, erau elementele de bază al romanticului vagabond. Mark Sennett, cel 

care avea studiourile Keystone, i-a cerut lui Chaplin să „preia un machiaj de 

comedie”, dezvăluie Chaplin în autobiografie.„N-am avut idee ce machiaj să îmi 

fac. Nu-mi plăcuse costumaţia pentru reporterul de presă. Totuşi, pe drum spre 

garderobă, m-am gândit să mă îmbrac în nişte pantaloni lăbărţaţi, să-mi pun 

nişte pantofi mari, să-mi iau un baston şi un melon. Voiam să nu se potrivească 

nimic cu nimic: pantalonii lăbărţaţi, haina strâmtă, melonul şi pantofii 

uriaşi.”65Actorul nu era decis în privinţa vârstei personajului. Totuşi a adăugat o 

mustaţă mică, pentru o uşoară maturizare, dar chipul său rămânea cu o expresie 

ambiguă.„Dar când m-am îmbrăcat, hainele și machiajul m-au făcut să mă simt 

cine sunt de fapt. Am început să-l cunosc, iar când am urcat pe scenă era deja 

născut'”66Chaplin a declarat de multe ori că nu a reușit să găsească direcția 

personajului până nu a descoperit acest costum. Sprâncenele erau extrem de 

groase, iar ochii albaștrii se vedeau deschiși la culoare pe pelicula alb-negru. 

Chaplin și-a pus în evidență expresivitatea ochilor printr-un contur cu creionul 

negru. Imaginea personajului sugera proveniența din clasa muncitoare, stârnea 

mila publicului. Chaplin a reușit performanța de a crea un personaj credibil, 

caraghios, dar profund uman, care încerca stângaci să se opună haosului care 

domnea și amenința societatea care se dezvolta, amenințând valorile clasice. 

Filmul aduce noi perspective asupra binomului actor-costum, prin conlucrarea 

cu moda. Actorii marilor ecrane au influențat moda, au născut pasiuni și idoli. 

Personajele legendare din peliculele hollywoodiene au fost de foarte multe ori 

preluate de către casele celebre de modă, de către designeri renumiți și transpuse 
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pe podiumul de modă sau în paginile revistelor de specialitate. Costumul de film 

a devenit un element primordial în structura peliculei, dar și unul de marketing. 

În 1918, deja publicul adora actorii marelui ecran, îi percepea ca pe idoli și 

adopta moda lansată de ei. După doar două decenii de la apariţie, cinematograful 

a început să reflecte din belşug rafinamentul vestimentar şi moda. Vestimentaţia 

avea un rol chiar mai important decât în prezent, mai ales că, în perioada de 

început a cinematografiei americane, actorii de la Hollywood aveau doar două 

surse pentru costume: garderobele teatrelor de pe Broadway sau propria 

garderobă în funcție de care primeau și roluri. 

În prezent actorul își pierde de multe ori identitatea în film sau teatru 

atunci când rolul pe care îl interpretează presupune un costum care îl camuflează 

în detrimentul calităților sale de actor. Asistăm la pervertirea personajului în 

obiect de marketing. În special în filmele de ficțiune, dar și în spectacolele de 

teatru, actorul sub presiunea vizuală a costumului se simte neexploatat artistic. 

Multe dintre spectacolele de teatru actuale prezintă o avalanșă de imagini 

vizuale construite în sine fără relevanță artistică. Clișee în care actorul poartă o 

mască supradimensionată de animal, iepure, șobolan,etc. demonstrează că și în 

teatru există o modă, care nu lasă loc profunzimilor. Dacă în spectacolul lui 

Shakespeare Visul unei nopți de vară apare Fundulea, actorul amator cu mască 

de măgar, masca lui reprezintă sensul profund al personajului și textului. În 

multe dintre spectacolele de azi masca de animal este un semn al fanteziei 

gratuite care deturnează de multe ori spectatorul de la ideea sa centrală. Am 

văzut cât de important este rolul măștii în istoria spectacolului dar doar atunci 

când motivația este una pertinentă, și nu o concesie a clișeului artistic. Există o 

tendinţă în cinematografia actuală ca actorul să fie camuflat într-un costum cât 

mai elaborat. Se folosesc, chiar şi în teatru, nu doar în film, măşti de silicon ce 

schimbă fundamental înfăţişarea interpretului, acesta nemaiputând să-şi păstreze 

propria identitate, așa cum o făcea la începutul secolului al XX-lea. Sunt folosite 



chiar tehnici 3D de „camuflare” a actorului, machiajul real fiind înlocuit pe 

platoul de filmare cu senzori speciali pentru retușul grafic. Actorul devine astfel 

doar un instrument pentru tehnicieni, ca de exemplu în filmele americane cu 

supereroi. Aceștia sunt produsul unui desenator și al unui scenarist și își au 

originile în benzile desenate. În timp, trecerea acestor personaje pe marele ecran 

a fost firească. Costumul a devenit un produs extrem de important, ce 

estompează personalitatea actorului. În final, costumul, la fel ca și producția 

finală, aduce profit uriaș producătorilor. Odată cu lansarea unei astfel de 

producții sunt lansate și replici oficiale ale costumelor. Acestea ajung în timp să 

fie clonate de către firme fantomă din întreaga lume. Profitul se împarte între 

producătorii acreditați și cei fantomă. Publicul de pe întreg mapamondul ajunge 

să cumpere pentru petreceri private, carnavaluri, ori baluri de caritate astfel de 

costume, transformându-se extrem de rapid în personajul preferat, nu în actorul 

preferat, așa cum se întâmpla odinioară. 

Nu putem ignora un fenomen amplu pătruns de câțiva ani cu forță în 

Româniaprin festivaluri de profil, „Teatrul de stradă”, ca fenomen principal al 

animației de stradă. „Teatru de stradă…unul din cele mai complexe şi variate 

domenii. Se poate adresa tuturor vârstelor, pe orice subiect şi utilizând 

nenumărate accesorii care să confere atât semnificaţii aparte precum şi o 

imagine deosebită (măşti, umbre, păpuşi, decoraţii, costume, etc.).”67 

 Țara noastră nu are o tradiție în acest sens, și poate tocmai de aceea,în 

ultima vreme, genul atrage în mod firesc spectatorii ocazionali ai străzilor din 

București sau Sibiu. „Teatrul de stradă” poate fi definit ca o modalitate de a 

transmite un mesaj artistic al unei povestiri, acţiuni, adresate oamenilor aflaţi în 

stradă, într-un loc public (piaţă). Formă artistică complexă, dinamică, diferită de 

animaţia stradală specifică circului, cu acrobaţii, jonglerii, clovnerii, „teatrul de 

stradă”prezintă interes deopotrivă pentru adulți și copii, mai ales prin imaginile 
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fanteziste ale costumelor care acaparează străzile. „Teatrul de stradă” are origini 

vechi în misterele medievale și „Commedia dell’arte”. Actorii români din 

București, în afară de cei de la „Teatrul Masca” nu par interesați de expresia 

artistică a jocului pe stradă, dar influențele occidentale pătrund cu viteză în 

peisajul teatrului românesc, așa încât nu putem anticipa viitorul actorului român 

de „teatru de stradă”. 

4.CONCLUZII 

 Lucrarea științifică prezentă este rezultatul unui studiu profesional care 

vizează actorul și personajul împlinit prin costum. Materialul pus la dispoziție 

are utilitate mai ales în rândul tinerilor actori care trebuie să deprindă un arsenal 

întreg de mijloace într-un timp scurt de doar trei ani, prea puțin ca să deprindă și 

să experimenteze valoarea costumului de teatru cu care completează firesc 

personajul. Importanţa binomului actor-costum în spectacolul de teatru sau în 

film este cu atât mai mare cu cât ponderea vizuală a spectacolului a crescut în 

ultima vreme în mod spectaculos. Paradigma vizualului tinde să înlocuiască 

textul spectacolului și să genereze propriul mesaj artistic. În acest mecanism 

actorul costumat într-un anume mod nu poate fi ignorat. O reevaluare a 

costumului de scenă se impune de la sine deoarece trăim într-un vârtej al 

vizualului care îmbracă forme diverse. Păstrând proporțiile nu putem ignora de 

exemplu strategia unor magazinelor de firmă care vând vestimentație. Vânzătorii 

sunt prezentați ca niște actori sau staruri de rock, spre atragerea clientelei tinere 

în special. Selecționați după criterii fizice, cu tunsori avangardiste, încălțaminte 

gen bocanci și îmbrăcați de stiliști cu haine negre de ultimă oră, vânzătorii unor 

magazine( vezi concept Zara 2017) arată ca niște personaje de teatru care în mod 

tacit pun în discuție cât de actual ești îmbrăcat, cât de mult ai înțeles că hainele 

tale comunică ceva. Același procedeu urmează „băncile”. Pe lângă orele de 

actorie care le asigură un control al privirii, al mâinilor, al ținutei, agenții 

unităților bancare se supun unor reguli vestimentare foarte stricte. Staff-ul 



conștient de forța imaginii urmărește ca agenții să impresioneze publicul, (cresc 

contractele de credite, deci profitul băncilor), impun prestanța acestora prin 

aspectul lor. Selecția pe criteriile fizice este mai mare decât în universitățile de 

artă care pregătesc actori. În acest context se impune ca viitorul actor să fie 

conștient că imaginea lui pe scenă, îmbrăcat în costumul de teatru are valoare de 

„document”. În plus actorul se bucură de o puternică și serioasă concurență în 

domeniu. Imaginea lui nu poate fi întâmplătoare chiar dacă joacă un rol 

contemporan. Actorul trebuie să fie conștient de impactul cu scena în care, o 

dată ce a pășit indiferent cum este îmbrăcat devine un personaj, interpretând un 

rol. În condițiile actuale actorul tânăr trebuie să capete conștiința faptului că 

imaginea lui îi poate aduce un plus de valoare, mai ales când în spatele acestui 

proces stă un studiu de specialitate. Lucrarea este structurată în trei mari capitole 

cu subcapitole și subunități, prezentând diferite argumente care vin din sfera 

teatrului, a modei și a filmului ca influență asupra costumului scenic. Primul 

capitol se referă la „actor” și „costum”, noțiuni pe care le-am supus unei analize. 

Compunerea personajului este obiectivul pe care îl împlinesc actorul și costumul 

său. Ne-am axat pe rolul costumului de scenă în contextul actual al spectacolului 

care glisează fără precedent spre vizual, spre „teatru de imagine”, punctând și 

viziunea promotorului „teatrului de imagine” Bob Wilson. Nu am neglijat 

anumite criterii după care costumul trebuie „găsit” după datele identificate în 

textul spectacolului atunci când este cazul. Îmbrăcat, indiferent de conținutul 

costumului, actorul devine un element vizual al spectacolului. În prezent se 

recunoaște din punct de vedere psihologic faptul că trei sferturi din comunicare 

este reprezentată de partea vizuală. În aceste condiții costumul de teatru devine o 

mică compoziție plastică cu funcția de a transmite propriul mesaj, este ca o tușă 

de culoare într-un tablou. Spectacolele actuale, multe cu decor minimalist oferă 

publicului o paletă de costume fie contemporane, atemporale sau de epocă cu 

scopul de a dezvălui caractere, personaje a căror forță vizuală este uriașă. Am 

încercat să demonstrăm pe parcursul lucrării importanța cunoașterii conținutului 



documentar. Nu putem neglija apariția actorului, metamorfozările costumului 

prin influențele survenite de-a lungul timpului din diferite motive, istorice, 

teatrale, apariția modei. Capitolul al doilea este amplu, cuprinde momente cheie 

din istoria teatrului universal care au inflențat binomul actor-costum. Am 

acordat importanță documentării deoarece toți marii regizori contemporani de 

teatru recunosc că au ca prioritate în cariera lor profesională montarea textelor 

clasice cum este teatrul grec, sau teatrul lui Shakespeare. Am adus în acest sens 

opinii pertinente ale multor nume de referință din arealul teatral. Din demersul 

științific am constat că toată perioada de la teatrul grec până azi este o glisare de 

la ascunderea identității actorului sau afirmarea personalității actorului prin 

costum. Masca teatrului grec ascundea identitatea dar convențional asigura 

caracterul personajului și impresiona mai ales prin text și joc. Textul în teatrul 

roman conta prea puțin în comparație cu diverstismentul care impunea ținute pe 

măsura imperiului și personaje fără mască. Costumul teatrului medieval era 

tributar convențiilor și a contribuit la apariția Commediei dell arte. Caracterele 

pregnante ale Commediei dell arte au generat costume inconfundabile, personaje 

cu costume tipice care au traversat timpul. Oskar Schlemmer sesiza că existența 

Commediei dell arte este cel mai concludent moment istoric pentru costumul de 

teatru. Se pare că prea puțin s-a căutat o formulă asemănătoare ca impact teatral. 

Ne referim la originalitatea și simbioza perfectă între personaj și costum. După 

aceste episoade pline de teatralitate au urmat perioade de căutări mai mult sau 

mai puțin reușite, fiind destul de mult tributare modei timpului. Lucrarea pune în 

evidență importanța pe care au avut-o actori deveniți celebri care și-au făcut din 

costumul de scenă un aliat prin forțe proprii.  

Cel de al treilea mare capitol, coagulează experiențele teatrale de la 

începutul secolului al XX-lea și al XXI-lea prin care drumul către personaj se 

realizează pe baza noilor teorii estetice. Actorul și costumul traversează un 

univers teatral de la realism la naturalism, la abstract, la simbol, potențând 



ponderea vizualului, astfel încât asistăm la transpunerea noilor idei estetice în 

forme ale teatrului de dans și de imagine. Eliberat de textul piesei, teatru- dans 

pune în valoare dansatorul, actorul și mai ales costumul creat pentru mișcare. 

Experimentele novatoare de la Bauhaus au fost primele forme de teatru dans în 

care au căutat cu orice preț originalitate, puritatea volumului costumului și 

culoare. Teatralitatea și expresia costumului de scenă a fost obiectivul principal 

în detrimentul mișcării. Arhitectura costumelor realizate era mai presus de 

mișcarea actorului în scenă în sensul clasic. 

Apariția modei în adevăratul sens al cuvântului la sfârșitul sec. al IX-lea și 

începutul sec. al XX-lea a avut un impact puternic în lumea artistică. Actrițele 

reprezentative au apelat la casele de modă pentru costumele proprii și pentru 

costumele de scenă, mai ales după 1900, când moda se schimba în ritm rapid. 

Actorii de film îmbrăcați în prima fază de către creatorii de modă de succes au 

devenit modele pentru omul de rând. Imaginea actorului a fost preluată de 

masele de admiratori care se emancipau cu fiecare premieră cinematografică. Cu 

timpul costumul de teatru și film a devenit un important obiect de licitație. Nu 

mai miră pe nimeni în străinătate când licitația pentru un astfel de costum 

pornește de la ordinul sutelor de mii de dolari. Costumele sunt admirate în 

prezent în cele mai mari muzee ale lumii, în colecții de mare ținută. Din păcate 

filmul și cultura nu fac totdeuna un pandat astăzi când filmul pare un instrument 

de control asupra maselor cu o estetică ciudată, pe măsura dezvoltării 

tehnologice. Personaje preluate din benzile desenate au invadat filmografia. Pe 

fondul unei evoluții rapide, costumul de film sofisticat și realizat prin cele mai 

moderne mijloace a devenit mai important decât actorul însuși. Am demonstrat 

urmărind anumite tipologii de supereroi rolul excesiv al costumului transformat 

în „produs de marketing”. Costumele sunt vândute în toate ţările şi produc 

venituri uriaşe. Machiajele sunt înlocuite cu măşti din silicon sau sunt prelucrate 

pe computer. Actorii filmează cu senzori speciali pentru ca mai apoi masca să 



fie prelucrată grafic. Aceeași elaborare a costumelor am sesizat-o în spectacolul 

de stradă apărut și la noi în țară în lipsa unei tradiții în acest sens. Trupele de 

stradă invitate din străinătate folosesc de multe ori actori amatori, simple 

marionete camuflate de costumul sofisticat. Maşinării ce întruchipează monştrii, 

ori prinţese, balerine supradimensionate defilează alături de actori într-un 

conglomerat de măşti, foc şi acrobaţie. Costumele trupelor de stradă sunt 

costume viu colorate, bine executate, o fermecătoare iluzie vizuală pentru un 

public hipnotizat de vârtejul unui festival de stradă în care nu actorul este 

important ci costumul.  

În concluzie prin demersul științific am ordonat câteva momente cheie în 

care actorul și costumul se transfigurează ca un întreg unitar cu impact vizual în 

spectacolul de teatru: 

-ascunderea identității actorului sub puterea măștii și a costumului, crearea 

personajului 

-apariția actorului cu propriul chip, costumat opulent spre divertisment în 

concordanță cu cerințele imperiului roman 

-reapariția actorului costumat convențional în teatrul medieval 

-originalitate maximă în costumul de teatru prin convenții și măști –identitate, 

actor-identitate, costum–identitate clară a personajului, caractere precise ale 

Commediei dell arte și măștile corespunzătoare 

-revenire la fastul costumelor de teatru fără măști – fastul stilului elisabetan  

-apariția modei haute- couture (Rose Bertin) – fastul costumului la concurență 

cu cel regal – arta actorului domină scena  

-identitatea actorului prin revalorizarea Commediei dell Arte-caractere fară 

mască, costum conform amestecului dintre convenție și a modă  



-influența stilului Belle arte în dezvoltarea personajului  

-teatralitatea costumelor indiferent de stilul personajelor și a teatrului 

-influența apariției filmului în conturarea noilor identități ale actorilor, nașterea 

iconurilor, Charlie Chaplin și crearea personajul unic prin costum 

-închiderea ciclului –pierderea treptată a identității actorului sub „costumul-

mască”- obiect de marketing. 
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