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Argument 

 
Conținutul tezei de doctorat încununează zece ani de cercetare asiduă a arhivelor din 

București, Iași și Craiova, pe segmentul cronologic 1800-1920. Fructificarea surselor 

bibliografice completează informația lacunară ce stabilește traseul de evoluție al teatrului 

românesc și, prin corespondență directă, a artei scenografice. Colectarea datelor din 

corespondența vremii, scrisori, mărturii, cronici și memorii înregistrează rezultate eminente 

pentru dezvoltarea unui domeniu artistic cu rădăcini occidentale. Începuturile artei 

scenografice au origini mai puțin cunoscute iar lipsa unui bagaj vizual împovărează misiunea 

academică. În ciuda acestor dezavantaje, corelarea atentă a indiciilor scrise permite lărgirea 

orizonturilor de cercetare și asigură restabilirea discursului cu elemente inedite, descoperiri și 

concretizarea evenimentelor istorice. 

Încă din primele decade ale secolului al XIX-lea, etapele de evoluție ale teatrului 

românesc duc la închegarea unui nucleu artistic ce definește o istorie menită să contureze 

procesul de emanciparea a artei scenografice. Pașii care punctează conexiunea dintre trecut și 

prezent contribuie la reliefarea unui topos identitar ce definește prin conținut registrul dramatic.  

În textul introductiv al cărții ,,Istoria teatrului universal” John Russel Brown 

argumentează necesitatea unui studiu aprofundat al istoriei teatrului și oferă exemple prin care 

,,săpăturile” în trecut reprezintă un inepuizabil izvor de inspirație pentru prezent 1. Într-o 

continuă luptă pentru adevăr și vivacitate teatrală, istoria a fixat niște repere care servesc 

comparației, susțin critici și motivează o transformare continuă. În circuitul pe care îl impune 

timpul, fiecare etapă din istoria teatrului reprezintă o paletă largă de posibilități ce contribuie 

la apariția de noi creații. 

Sub semnul istoriei „Cortina a fost unul dintre marile simboluri ale unei întregi școli 

de teatru-cortina roșie, luminile rampei, sentimentul că suntem iarăși copii, nostalgia și magia 

funcționau în aceeași direcție” ne spune Peter Brook2, în timp ce evocă relativitatea timpului 

în contextul complex pe care îl reprezintă teatru. Astfel, pandantul creat între trecut și prezent 

                                                           
1 Brown, John, Russel, Istoria teatrului universal (Introducere, pag. 6), Editura Nemira, București 2016. „Cum 

împlinirile din istoria teatrului sunt adesea reprezentate în textele tipărite ale pieselor și cum scrierile respective 

cer noi spectacole, teatrul întotdeauna a fost interesat de istorie. Dacă înțeleg pentru ce tip de teatru a fost scrisă o 

anumită piesă, regizorii, scenografii și actorii de azi vor înțelege mai bine cele mai bune căi de a o recrea pe scenă 

în contexte foarte noi, cu facilități și stiluri noi. O istorie a teatrului, mai ales una bogată în ilustrații, poate fi un 

agent activ în viața viitoare a unui repertoriu moștenit de piese, fiecare fiind reimaginată și transformată  pentru 

alți și alți spectatori”. 

2 Brook, Peter, Spațiul gol (Teatru sacru, pag. 69), Editura Nemira, București 2014. 



8 
 

reflectă numeroasele fațete ale vieții, unind punctual repere, devoalând acțiuni emblematice și 

stări. 

Într-un mediu teatral în care actorul este liantul dintre spațiu și timp, loc și fapte, trecut 

și prezent sau adevăr și minciună ,,Există un timp pentru discuții, pentru cercetare, pentru 

studiul istoriei și al documentelor, așa cum există un timp pentru zbucium, pentru strigăte, 

pentru rostogoliri pe podea”3.Toate etapele prin care teatrul unei instituții ajunge la maturitate 

definesc o evoluție naturală marcată de modele și împrumut de practici. Documentarea 

laborioasă a trecutului oferă pârghii teoretice prin care moștenirea vizuală și conținutul scriptic 

poate fi integrat și valorificat în piese contemporane. În baza acestor argumente, putem afirma 

că a venit „timpul pentru cercetare, pentru studiul istoriei și a documentelor” ce vizează istoria 

artei scenografice pe teritoriul românesc.  

Bibliografia existentă dovedește că procesul de înrădăcinare al artei scenografice pe 

teritoriul României nu este pe deplin documentat4. Prima apariție în mediul românesc a 

cuvântului ,,scenograf”, conform tezei mele de disertație, se înregistrează într-un act datat în 

anul 1847 la București5. Cercetările concentrate pe începuturile artei scenografice 

demonstrează un interesul sporit pentru lumea occidentală și strălucirea marilor scene ce aveau 

în spate o solidă tradiție. Entuziasmul pentru cultura europeană duce la un proces intens de 

sintetizare și împrumut. Fenomenul occidentalizării alerte se face simțit în toate domeniile de 

activitate, societatea se adaptează noii mode și își schimbă obiceiurile începând de la 

vestimentație și până la dorința de a imita gusturile eleganței pariziene. Voința politică de a 

reconstitui la București către 1850 ceva din experiența vieneză a instituției teatrale, și mai târziu 

un mic Paris în inima capitalei, devine un scop, o datorie resimțită de o societate în pragul unor 

schimbări radicale. În cercul acestei lumi entuziaste, teatrul devine un act artistic select, menit 

să delecteze, să critice și să educe. Preluarea și adaptarea repertoriului străin devine o regulă 

necesară în construirea societății moderne. În contextul acestor evenimente se conturează 

primele realizări scenografice. De la scene improvizate până la construirea teatrelor propriu-

zise, se înregistrează încercări stângace de a se copia invențiile occidentale. 

                                                           
3 Ibid., Teatru imediat, pag. 186 
4 Lipsa schițelor de decor, costume și recuzită din secolul al XIX-lea, îngreunează studiul artei scenografice motiv 

pentru care o analiză completă și complexă a fost evitată de către cercetători. Apariția și mediatizarea publicațiilor 

ilustrate și apariția fotografiei cristalizează datele din a doua jumătatea epocii, lăsând primele decade ale secolului 

al XIX-lea în umbră. La Arhivele Naționale se păstrează, în schimb, o cantitate mare de documente, în bună parte 

inedite, care scot la lumină inventare și rapoarte de evaluare ale patrimoniului de decoruri și costume aflat în 

magazia teatrului. O deosebită relevanță o au contractele cu antreprenorii străini de teatru în care, în mod 

inevitabil, sunt menționate decorurile, mobilierul scenic şi costumele puse în slujba teatrului. Obligațiile 

contractuale prevăd inclusiv procedurile de conservare ce impun angajarea de personal calificat. 
5 ANB, Fondul Teatrului Național, dosarul 1/1847, pag. 25. 
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Un traseu al artei scenografice românești a fost publicat doar fragmentar, cu referire la 

evenimentele din secolul al XX-lea6, și sporadic, la contemporaneitate7. Lipsa mărturiilor 

concrete/lucrări de artă propriu-zise datând de la mijlocul și din a doua jumătate a veacului al 

XIX-lea – desene/schițe, picturi pentru decorul spectacolelor de teatru şi de operă, costume etc. 

– i-a îndepărtat pe istoricii domeniului de ideea unor investigații sistematice privind perioada 

începuturilor scenografiei pe teritoriul României. Astfel, studiul aprofundat din ultimii zece 

ani, reflectat în conținutul tezei de doctorat, reface traseul de evoluție al artei scenografice 

începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea și până în modernitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cazaban, Ion, Scenografia românească în secolul XX (Decorul), Editura Cheiron, București 2016. 

7 Aici mă refer la monografii teatrale dedicate unor nume distincte. Un exemplu în acest sens este volumul 

cercetătorului Ion Cazaban, Dan Nemțeanu și viziunea sa scenografică, Editura Cheiron, București 2011. 
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CAPITOLUL I PRIMELE TEATRE DIN ROMÂNIA 

 

Contextul de emancipare a artei scenografice pe teritoriul românesc este marcat de 

situația socio-politică de la mijlocul secolului al XIX-lea, schimbând perspective, priorități și 

rațiuni. Gustul pronunțat pentru arta și moda occidentală modelează noi repere de percepție a 

realității și fixează în conștiința publică semne ale înnoirii. Promisiunea unei reinventări 

imediate stârnește forțe nebănuite, oferind teatrului un rol esențial în procesul de adaptare la 

tendințele vestice. Teatrul devine un laborator de măsurare a limitelor și o cale veridică de 

exprimare și propagare a ideilor liberale. În acest ritm, mânat de progres și de aspirații mărețe, 

începuturile artei scenografice își construiesc temelia prin prisma a două surse de inspirație și 

formare. Un prim factor se datorează tradițiilor locale și a obiceiurilor puternic influențate de 

identitatea și istoria românilor iar al doilea, și cel mai pregnant, se datorează conexiunilor cu 

lumea occidentală care răspândește modele și practici în cadrul nucleelor administrative și ale 

instituțiilor de cultură de pe tot teritoriul Principatelor Române. Apetitul pentru divertisment 

se împletește cu o nevoie resimțită de investiții în educație, ducând treptat la cizelarea 

preferințelor în materie de arte plastice și teatru. În contextul acestor rezoluții unanime, 

scenografia de secol al XIX-lea încearcă să medieze îmbinarea dintre nou și vechi, asigurând 

o colaborare eficientă dintre exponenții străini și contingentul local.  

Primele semne care dezvăluie nevoia de completare a actului teatral cu decoruri și 

costume potrivite se arată cu mult înainte inaugurări Teatrului cel Mare din București (31 

decembrie, 1852) motiv care un parcurs închegat care să reflecte istoria artei scenografice se 

compune din relevanța contextului, sursa patrimoniului scenic și personajele cheie în procesul 

de înfăptuire a primelor acțiuni. 

Rădăcinile artei scenografice românești se formează la Iași în primele decade ale 

secolului al XIX-lea unde frecvența și diversitatea repertoriului adus de trupele străine creează 

un mediu propice emancipării. Curajul tânărului Gheorghe Asachi de a monta în anul 1816 o 

piesă de teatru în limba română schimbă în mod covârșitor structura și menirea teatrului de 

societatea de la curțile boierești, oferind noi pârghii de dezvoltare artei dramatice8. În vederea 

reprezentării piesei „Mirtil și Hloeˮ, Gheorghe Asachi prevede angajarea unui pictor și a unui 

mașinist spre a dota spațiul improvizat din casa hatmanului Costachi Ghica cu o cortină 

inspirată după un model italian, văzut la Roma, în care peisajul bucolic al Moldovei este 

                                                           
8 Vezi Burada, T. Teodor, Istoria Teatrului în Moldova (Cap. II), Editura Minerva, București 1975, pag. 85. 
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împlinit de prezența lui Apollon înconjurat de muze9. Preocuparea pentru adaptarea unui spațiu 

și dotarea acestuia cu obiecte adecvate jocului scenic dovedesc influența educației făcute în 

străinătate și bagajul vizual împrumutat din coloritul scenelor occidentale. Mânat de 

evenimente premergătoare, Iașul stabilește relații fundamentale cu mediul bucureștean, reușind 

de-a lungul secolului al XIX-lea să-și extindă autoritatea asupra localităților din apropiere și să 

dăruiască teatrului personalități marcante a căror contribuție stă la baza formării trupelor 

românești atât la București, cât și la Craiova. Actori de un deosebit talent și cu remarcabile 

calități antreprenoriale precum Matei Millo (1814-1896), Costache Caragiale (1815-1877) sau 

Teodor Theodorini (1823-1873) descind din comunitatea culturală ieșeană oferind spațiului 

teatral românesc modele de organizare administrativă , de dedicare necondiționată și ambiție. 

Așezarea geografică a Iașului favorizează venirea a numeroase trupe de teatru francez, german 

sau rus a căror proiectele antreprenoriale au un efect catalizator asupra scenei culturale locale. 

Astfel, contribuția impresarilor francezi Joseph și Baptiste Foureaux din anul 1832 contribuie 

la cristalizarea primelor demersuri îndreptate spre ridicare unui edificiu și dotarea acestuia cu 

decoruri și costume special create10. Prin prisma reglementărilor cerute de frații Foureaux se 

conturează argumentele pentru construcția unui teatru11 cu anexe menite să adăpostească 

recuzita12. În aceste condiții, se impune în premieră conceptul de magazie de recuzită iar 

contractele de concesie a teatrului își fixează printre priorități ca „decorurile și costumele ce 

schimbă reprezentația [...] să corespundă exact subiectului piesei și să fie totdeauna în stare 

bunăˮ13. Prin eforturile susținute ale autorităților și îmbunătățirea anuală a procedurilor de 

administrare a teatrului, Iașul creează rețete eficiente de organizare ce aveau să fie replicate și 

în alte orașe din Principatele Române. 

În timp ce în capitala Moldovei se lucra la montarea primei piese românești de teatru 

„Mirtil și Hloeˮ (1816), în Bucureștiul anului 1817, fiica Domnitorului Caragea, pe nume 

                                                           
9 Ibidem. 
10 Ibid., pag. 90. 
1111 ANI, fondul Teatrului Național, dosar 139/1832-1837, pag. 8. O notă scrisă de agentul B. Duclos, dezvăluie 

că frații Foureaux intenționează să ridice un teatru francez la Iași, motiv pentru care solicită să fie privilegiați timp 

de 5 ani cu organizarea balurilor mascate. Ce ține de construcție, documentul indică achiziția materialelor 

necesare, „dat fiind faptul că parterul clădirii este în ruină și sunt obligați să facă multe investiții pentru ca 

încăperea să servească teatruluiˮ.  
12 Ibid., pag. 36. În luna februarie a anului 1835, Direcția Teatrului Francez își asumă suplimentarea trupei șase 

actori veniți din Paris în baza a patru condiții. Una din ele cere autorităților: „Proprietatea unui teren în Coupeau 

și mai mare pentru construcția unui teatru mai vast decât cel din prezent, cu locuințe pentru toată trupa și în final 

o încăpere (magazie) ce va putea adăposti toate echipajele (recuzita) fără a aglomera străzile. Îmbunătățirile au ca 

scop să contribuie la satisfacția publiculuiˮ. 
13 ANI, fondul Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 413/1837-1846, pag. 21. Articol extras din contractul 

încheiat între Autoritățile Moldovenești și Domenico Castiglio, antreprenorul Operei Italiene.  
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Domnița Ralu, întemeiază un teatru cu vorbire în limba greacă iar un an mai târziu inaugurează 

spațiul de la Cișmeaua Roșie a cărei trupă îl cooptează pe actorul Constantin Aristia14. 

Fascinația Domniței Ralu pentru cultura occidentală își găsește sursele de inspirație și 

perseverența în biblioteca generoasă adusă din străinătate dar și pe cale diplomatică15. 

Contactul direct cu exponenții mediului parizian concretizează primele demersuri de creare a 

unui teatru demn de un repertoriu compus din piese de Racine, Voltaire, Alfieri, sau 

Metastasio16. O sală modestă de teatru cu trei rânduri de loji și o cortină din pânză ce-l înfățișa 

pe Apollon cu o liră, făcea deliciul publicului bucureștean17. În aceste condiții improvizate, 

scena teatrului de la Cișmeaua Roșie găzduiește în anul 1819 primele reprezentații în limba 

română susținute de elevii colegiului Sf. Sava condus de Gheorghe Lazăr , printre care și Ion 

Heliade Rădulescu. Jucarea piesei Hecuba de Euripide prin traducerea lui A. Nănescu 

demontează prejudecățile anterioară, oferind teatrului românesc noi obiective18. În cheia 

acestor aspirații, se conturează etapele progresive de închegare a Societății Filarmonice (1833) 

fondate de Ion Câmpineanu și Ion Heliade Rădulescu în a cărei program se numără investiția 

în învățământul artistic românesc și colectarea de fonduri pentru ridicarea teatrului19. 

Perioada premergătoare inaugurării Teatrului cel Mare este marcată de evenimente 

politice și schimbări organizatorice care zădărnicesc planul. Lucrările de construcție încep în 

anul 1847 și țin până la finalul anului 1852, când are loc inaugurarea. În vederea selecției 

planului arhitectural se parcurg mai multe etape menite să găsească cea mai bună și eficientă 

soluție de implementare. În anul 1843, o dispoziție a domnitorului Barbu Știrbei înregistrează 

demararea acțiunilor de materializare a proiectului. Se formează o comisie și drept urmare 

Johann Schlatter este trimis la München pentru a se consulta cu profesorul său pe nume 

Friedrich von Gärtner20. Odată începute demersurile, în anul 1844 proiectul este încredințat 

                                                           
14 Vezi Istoria Teatrului în România (Vol. I), pag. 146. 
15 Manoliu, Petru, Domnița Ralu Caragea, Editura „Naționala-Ciornei”, București 1939, pag. 142, 146, 195. 
16 Vezi Istoria Teatrului în România (Vol. I), pag. 146. Sursele bibliografice indică în repertoriul teatrului de la 

Cișmeaua Roșie: Fedra de Racine (1819); Moartea lui Cezar (cu premieră 1819 și reluare în 1820), Agathocle 

(1820) și Moartea fiilor lui Brutus (1818 și 1820) de Voltaire; Aspasia (1819) și Polixenia de I.R. Nerulos; 

Moartea lui Patrocle de Atanasie Hristopulus (1819); Oreste (1819) și Filip al II-lea (1820) de Alfieri; Temistocle 

de Metastasio (1819); Timoleon de I. Zambelios; Aristodem de Vincenzo Monti și Moartea lui Philoctet și 

Demostene de N. Pikkólos. 
17 Ibidem. Inaugurarea teatrului de la Cișmeaua Roșie se ține în luna decembrie a anului 1818 cu piesa Moartea 

fiilor lui Brutus de Voltaire și își desfășoară activitatea până în anul 1821 când mișcare eteristă eșuează și familia 

Caragea părăsește țara. 
18 Ibid., pag. 147. 
19 Ibid., pag. 155. 
20 Moldovan, Horia, Johann Schlatter. Cultură occidentală și arhitectură românească (1831-1866), Editura 

Simetria, București 2013, pag. 67. 
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arhitectului francez Henry Labrouste însă planurile nu îi sunt aprobate motiv pentru care un an 

mai târziu se lansează un concurs. Participanții înscriși în competiție, cu planșe pe potriva 

calificării, sunt Balzano, Melik și Villacrosse21. În ciuda eforturilor, nici unul dintre proiecte 

nu este acceptat iar contractul de construcție este atribuit arhitectului vienez Anton Hefft. 

Hotărârea se ia în anul 1846 iar la scurt timp se încep pregătirile pentru pornirea șantierului. Se 

lansează licitații și se pun la punct ultimele detalii pentru ca abia în primăvara anului 1848 să 

înceapă lucrările. Evenimente politice opresc șantierul până în anul 1850 când Anton Hefft își 

reia activitatea reușind să angajeze meșteri austrieci dispuși să ofere servicii de tâmplărie, 

sculptură, tinichigerie, tapițerie și pictură22. Astfel, momentul construcției este marcat de 

absorbția și integrarea forțelor de lucru austriece prin contribuția cărora clădirea Teatrului cel 

Mare își capătă strălucirea și își definește identitatea pe plan european. În completarea 

demersurilor de adaptare la standardele occidentale vin teatrele din provincie care împrumută 

treptat practici de funcționare și obiecte de scenă din capitală. Teatrul din Craiova de-a lungul 

secolului al XIX-lea formează și menține o colaborare fructuoasă cu instituția dramatică 

bucureșteană și, nu în ultimul rând cu Iașiul. Relația de cooperare dintre cele trei instituții 

confirmă eficiența turneelor și a schimbului de decoruri, costume și recuzită. Mobilitatea și 

flexibilitatea sporită a actorilor de a se deplasa dintr-un oraș în altul contribuie la fixarea unor 

aspirații culturale distincte și a unor standarde de calitate tot mai ridicate. 

 

CAPITOLUL II DECORURILE 

În forfota pregătirilor de inaugurarea a Teatrului cel Mare se stabilește un prim contact 

cu inovațiile în scenografie. Arhitectul Anton Hefft se îngrijește să asigure instituției decorurile 

și mașinăriile necesare pentru care se deplasează personal în Mannheim spre a lansa o invitație 

maestrului Joseph Mühldörfer23. Cu o experiență bogată în numeroase teatre din Occident, 

Joseph Mühldörfer își câștigase notorietatea prin unicitatea decorurilor și ingeniozitatea 

mașinăriilor create pentru spectacole de teatru și operă24. Solicitarea survine într-un moment 

de ascensiune profesională a „Mașinistului de Teatru și Zugrav de Decorații al Marele Ducat 

de Badenˮ, care la acea vreme își exercita atribuțiile de scenograf la Teatrul de Operă din 

                                                           
21 Ibidem. 
22 ANB, fondul Ministerului Lucrărilor Publice, dosar 191/1851, pag. 2. 
23 Ibid., pag. 60. 
24 Vezi Traci, Ana, Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din București, Studii și Cercetări 

de Istoria Artei (SCIA), Teatru, Muzica, Cinematografie, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2015, pag. 7. 
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Mannheim. Convins de către arhitectul vienez, Mühldörfer semnează în anul 1851 un contract 

cu autoritățile românești prin care se obligă să execute 52 de decoruri și mașinăriile 

indispensabile scenei25. Decoratorul își respectă îndatoririle și livrează treptat instituții 

dramatice din București obiectele de care se face responsabil. În vederea măsurătorilor și apoi 

a montării patrimoniului scenic sunt trimiși la București ucenici ai decoratorului Mühldörfer 

care se alătură echipei austriece.  

În aceste condiții, în lucrările de construcție, decorare și mobilare a clădirii este 

angrenat un grup competent, de proveniență germană și austriacă, a cărei misiune era să 

materializeze cu profesionalism și pricepere proiectul realizat de arhitectul Anton Hefft. 

Mediatorul și traducătorul care asigură o bună comunicare dintre meșterii străini și autoritățile 

românești este arhitectul George de Gaudi. Acesta îl asistă pe Anton Hefft pe toata durata 

construcțiilor iar după încheierea acestora își oferă serviciile în slujba instituției dramatice în 

vederea montării obiectelor venite cu întârziere din Viena și a conservării. În anul 1853, George 

de Gaudi urmărește lucrările de construcție ale unei anexe proiectate de Hefft, preluând treptat 

multe din atribuțiile maestrului26. În anii de după inaugurarea teatrului, asistentul Gaudi 

semnează inventare, dispune instalarea de cortine anti-incendiu și se implică constant în 

procedurile de conservare a clădirii și a obiectelor de scenă. În continuarea muncii depuse de 

echipa austriacă, atribuțiile arhitectului George de Gaudi se concentrează în jurul unei misiuni 

de perpetuare a moștenirii de sorginte occidentală.  

Aportul semnificativ al meșterilor străini participă la sedimentarea unor practici de bază 

pe a căror rigori se dezvoltă nucleul administrativ al Teatrului cel Mare din București și 

structurile organizatorice ale Direcției de Scenă. Dotările clădirii nou inaugurate prezintă 

condițiile oportune pentru atragerea de antreprenori francezi și italieni dispuși să ofere 

publicului bucureștean un repertoriu pe măsura așteptărilor. Printre atribuțiile legate de 

componența trupei și alcătuirea repertoriului, impresarii indică necesitatea angajării de pictori 

și croitori.  

Interesul dovedit de antreprenori se arată într-un proiect susținut de Paul Papanicola 

încă din anul 1848. Îndatoririle asumate de acesta, prevăd angajarea unui „Scenografˮ și a unui 

„Maestru Croitorˮ, fapt care reprezintă o premieră pentru mediul românesc de la mijlocul 

secolului al XIX-lea27. Pe aceleași principii de funcționare, V. Hiott dispune în anul 1858 

                                                           
25 ANB, fondul Ministerului Lucrărilor Publice, dosar 191/1851, pag. 63. 
26 ANB, fondul Ministerului Lucrărilor, dosarul 125/1853. 
27 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 1/1847, pag. 25. 
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angajarea pictorilor italieni Alessandro Ostini și Giuseppe Pozzana28. Tot V. Hiott, un an mai 

târziu, contribuie la venirea în țară a pictorului Gaetano Labo a cărui activitatea fructuoasă se 

desfășoară în perioada anilor 1849-188929. Implicarea și tenacitatea pictorului italian se reflectă 

în volumul și calitatea decorurilor executate, precum și în proiecte de reformare și conservare 

a teatrului. Munca dedicată scenei, cu intervenții pertinente în sectorul de producție, regie și 

iluminare, mașinării și tehnici de înmagazinare, reflectă dedicarea și ambiția de a revoluția arta 

scenografică. Viziunea multidisciplinară favorizează colaborarea interdepartamentală și adună 

forțele de creație sub umbrela unui tot întreg.  

Eficientizarea activității scenografice se datorează și angajării permanente a regizorului 

Al. Gatineau, mutat din Iași în anul 1860 la cererea antreprenorului român Matei Millo30. Parte 

din trupa francezului Delmary, regizorul Adolphe-François Gatineau vine în țară în anul 1846 

și se face remarcat de către ieșeni prin contribuția adusă repertoriului românesc31. Succesul de 

care se bucură printre moldoveni îi asigură transferul în București unde i se încredințează o 

scenă proaspăt inaugurată și înzestrată cu mașinării aduse din Mannheim. Momentul coincide 

cu angajarea pictorului Gaetano Labo, sporind posibilitățile de materializare a proiectelor 

dramatice. Conlucrarea dintre cei doi împrospătează spațiul teatral românesc cu soluții 

ingenioase, inspirate și avansate, demne de „aplauze freneticeˮ32. Spre finalul secolului al XIX-

lea, după încetarea din viață a pictorului Gaetano Labo, de realizarea decorurilor se face 

responsabil Romeo Girolamo. Contractul de angajare se încheie pe trei ani cu începere din data 

de 15 august 1889 și îl face răspunzător de „toate decorurile de care va avea necesitate Teatrul 

Național (precum peisaje, interioruri și exterioruri, monumente, figuri, etc.) pentru piesele 

vechi și noi care le va pune în scenăˮ33. Scenograful italian este activ la Teatrul Național din 

București până în anul 1905 când este concediat pe motivul absențelor repetate și a proiectelor 

neonorate. În ciuda divergențelor și a problemelor organizatorice, cronica vremii reflectă 

moștenirea vizuală lăsată publicului de către Romeo Girolamo. Perioada coincide și unui flux 

pertinent al colaboratorilor străini, grăbiți să acopere necesarul de decoruri și costume prin 

                                                           
28 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 11/1859.  
29 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 9/1859, pag. 28. Actul dispune angajarea pictorului Gaetano Labo 

începând cu data de 15 august 1859. 
30 Vezi Istoria Teatrului în România (Vol. II), pag. 246. 
31 Ibid., pag. 247. 
32 Ibid., pag. 248. Citatul indică un fragment din cronica dedicată spectacolului Potopul universal, apărută în ziarul 

La voix de Roumanie în aprilie 1861. Imaginea expune plasticitatea decorului astfel: „Tabloul potopului a fost de 

un adevăr frapant: pe valurile în care pluteau nenorociții care se agățau de fiecare colț de stâncă, vântul sparge 

corabia și totul se cufundă în prăpastia fără fund. Cât privește tabloul final, apoteoza virtuții din cerul radios a 

stârnit aplauze freneticeˮ. 
33 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 34/1889, pag. 2. 
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oferte atractive. Începând cu anul 1875 teatrul înregistrează contracte de colaborare cu atelierul 

parizian de decoruri al fraților Diosse&Fils iar în anul 1885 se face remarcat atelierului condus 

de Giuseppe Mezzandri. Primele semne de valorificare a serviciilor occidentale de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea capătă consistență mai târziu prin consecvența comenzilor onorate de 

firme austriece sau berlineze precum: Hugo Baruch & Cie, Obronski, Jmpekoven & Cie sau 

Die Bühne. 

 

CAPITOLUL III COSTUMELE 

În completarea muncii regizorale și scenografice vine atelierul de croitorie de a cărui 

activitate se fac responsabili Giacomo Galli și Gioachino Felice. Cel dintâi îndeplinește funcția 

de croitor șef încă din anul 1860 când vine în București la cererea antreprenorului V. Hiott34. 

Maestrul croitor este secondat de Gioachino Felice a cărui atribuții vizează conservarea 

costumelor și a partiturilor. Cererea mare de costume, precum și nevoia constantă de 

improvizație impun schimbări multiple în echipa atelierului de croitorie. În anul 1879, 

departamentului i se alătură Ilie Bergher35 care datorită aptitudinilor și seriozității arătate 

ajunge să preia funcția maestrului Giacomo Galli36. Schimbând formația grupului dar nu și 

eficiența, în aceeași perioadă Gioachino Felice predă postul de conservator de costume lui I. 

Rallet37. După patru ani, Rallet își încetează activitatea iar responsabilitățile sunt preluate de 

Ilie Bergher în controlul și îngrijirea căruia ajunge atelierul de croitorie și starea magaziei de 

costume. Sfârșitul epocii aduce schimbări majore în planul administrativ al instituției punând 

pe cântar confruntarea dintre vechi și nou. Anunțurile magazinelor de modă fac concurență 

furnizorilor străini care se întrec în oferte. Publicațiile tot mai numeroase amplifică fascinația 

pentru moda pariziană și creionează repere de comparație a spațiului european cu realitatea 

mediului bucureștean. Societatea civilă se lasă copleșită de fenomenul mimetic și urmărește cu 

atenție noutățile pe care le propune teatrul prin intermediul spectacolelor. Odată cu creșterea 

patrimoniului se mărește rata de împrumut, prejudiciind instituția cu pierderi sau deteriorări. 

Situația înlesnește sarcinile conservatorului de costume și sporește îndatoririle croitorului. 

Astfel, în prima parte a secolului XX activitatea atelierului este preluată de croitorul școlit la 

                                                           
34 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 10/1861, pag. 59. 
35 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 19/1879, pag. 137. 
36 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 18/1884, pag. 32. Schimbarea se produce abia în anul 1883, când 

cererile de materiale și devizele apar semnate de Ilie Bergher, cu titulatura „Croitor Șefˮ.  
37 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 19/1879, pag. 229. 
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Stuttgart pe nume Gheorghe Nicolau38. Toate eforturile puse în slujba scenei, descriu practici 

împrumutate din Occident cu adaptări pe potriva situațiilor care apar. În cazul decorurilor și a 

mașinăriilor, stadiul incipient își pune toată încrederea în contingentul străin care posedă 

cunoștințe în domeniu. Atelierul de croitorie se bucură de o mai mare flexibilitate și spre 

sfârșitul secolului al XIX-lea, activitatea este preluată treptat de români cu studii în străinătate. 

Un avantaj în favoarea costumelor îl reprezintă factorul economic în creștere ce susține 

comerțul de țesături, produse de mercerie, obiecte vestimentare, pălării sau accesorii importate 

din Occident. În rândul furnizorilor, se înscriu casele de modă italiene și franceze, fabricile 

vieneze de recuzită sau firmele germane specializate în producția de decoruri. Condițiile 

impuse de vremuri și contextul european exercită un efect catalizator asupra teatrului românesc, 

alimentat succesiv de fenomene interdependente. 

 

CAPITOLUL IV SCENOGRAFIA ROMÂNEASCĂ PRIN PRISMA 

INFLUENȚELOR DIN STRĂINĂTATE 

Prin prisma evenimentelor ce susțin dezvoltarea artei scenografice, din imaginea de 

ansamblu se desprind figuri proeminente a căror acțiuni au declanșat procesul de emancipare. 

Țara de proveniență a acestor personalități dictează etapele de propagare a artei scenografice, 

devoalând modele care reflectă valorile culturii occidentale dar și repere desprinse din teritoriul 

estic. Analizând biografiile invitaților străini descoperim că teritoriul românesc devine un punct 

de întâlnire pentru antreprenorii trupelor ambulante și totodată un laborator prolific dedicat 

demersurilor de cultivare a gustului pentru teatru, inovație și modernitate. Acțiuni care se 

produc în lanț, atrag contribuții majore, fixând pe traseul de evoluție momente cheie a căror 

exponenți leagă reușitele artei scenografice românești într-o materie distinctă. Misiunea 

demarată de Joseph Mühldörfer fixează pe traseul de evoluție începuturile artei scenografice 

românești puternic marcate de invențiile tehnice împrumutate din teatrul german. Un prim 

patrimoniu compus din decoruri, mașinării și costume oferă necesarul pentru o lansare 

grandioasă. Odată cu inaugurarea Teatrului cel Mare se conturează un model cu perspective 

promițătoare de dezvoltare pentru nucleul administrativ românesc activ la București, precum 

și pentru instituțiile dramatice din provincie care își croiesc aspirațiile în jurul teatrului 

bucureștean. Nevoia de continuitate se reflectă prin contractul de angajare a pictorilor italieni 

Giuseppe Pozzana și Alessandro Ostini a căror activitate, deși de scurtă durată, prezintă 

                                                           
38 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 19/1904, pag. 38. 
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atribuțiile asumate de primii scenografi ai Teatrului cel Mare și dificultățile materiale și de 

comunicare din momentul incipient de dezvoltare39. Acțiunile demarate de Mühldörfer în 

primele decade ale secolului al XIX-lea și contribuția grupului italian compus din Pozzana și 

Ostini prind consistență prin munca scenografului Gaetano Labo a cărui proiecte inițiatice oferă 

instrumentele esențiale ale domeniului40. În rândul deschizătorilor de drumuri se numără și 

arhitectul George de Gaudi, asistentul arhitectului vienez Anton Hefft, prin a cărui proiecte se 

conturează demersuri temeinici de îmbunătățire ale clădirii și de conservare a patrimoniului 

scenic. Fiecare din exponenții artei scenografice de secol al XIX-lea prezentați în acest capitol 

dezvălui publicului un fragment inedit din istoria teatrului românesc, fără de care traseul de 

dezvoltare nu ar fi complet. 

Spre finalul epocii, Teatrul Național din București își extinde rețeaua colaboratorilor 

externi și nu ezită să-și completeze garderoba și magazia de decoruri cu obiectele executate în 

străinătate. Din culise unei astfel de conlucrări se consolidează legăturile cu românul stabilit la 

Berlin pe nume Ernest Stern (1876-1954)41. Victoriile profesionale câștigate alături de 

regizorul german Max Reinhardt (1873-1843) îl plasează pe scenograful Ernest Stern în lumina 

celor mai mari scene europene. Din acest motiv, în anul 1913 acestuia îi este solicită implicarea 

la montarea pieselor Răzvan și Vidra de B. P. Hașdeu, Vălul fericirii de Georges Clemenceau 

și Ovidiu de Vasile Alecsandri42. În rândul contribuțiilor majore se înscriu și acțiunile pictorului 

rus George Löwendal (1897-1964) care se dedică pe deplin teatrului și scenografiei românești. 

Astfel, toate personalitățile în contact direct sau indirect cu Teatrul Național din București a 

căror munca revoluționară stimulează progresul, sprijină o cale sigură spre modernitate. 

Un drum marcat de provocări și neajunsuri duce teatrul pe culmile râvnite ale 

Occidentului. Pe acest traseu marcat de un context favorabil, ambiție și entuziasm arta 

scenografică își face loc de cinste printre competitori și câștigă cu fiecare an teren de 

expansiune. Înrădăcinarea unor practici autentice, impune angrenarea unei mecanism acționat 

de profesioniști, întreținut de actori și alimentat consecvent cu entuziasmul publicului. 

 

 

                                                           
39 Vezi Traci, Ana, Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din București, Studii și Cercetări 

de Istoria Artei (SCIA), Teatru, Muzica, Cinematografie, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2015, pag. 10 
40 Idem, pag. 11-14. 
41 Stern, Ernest, My life, my stage (Childhood and Family), Gollancz, 1951, pag. 49. 
42 ANB, fondul Teatrului Național, dosarul 74/1913, pag. 1. 
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CONCLUZII 

 

Începuturile artei scenografice românești au fost multă vreme văduvite de o cercetare 

riguroasă. După un parcurs de zece ani dedicați studiilor bibliografice și de arhivă, teza de față 

tinde să lumineze etapele prin care această artă își conturează o identitate pe scena teatrului 

românesc. Motivul acestui studiu își confirmă utilitatea în contemporaneitate prin repere 

inedite desprinde din spațiul teatral românesc profund ancorat în realitatea reformelor 

occidentale de secol al XIX-lea. Prin prisma dovezilor, a evenimentelor istorice și a reușitelor 

înregistrate de-a lungul vremii teza clarifică: 

1. Caracteristicile perioadei și esența parcursului evolutiv al artei scenografice românești 

2. Etapele de dezvoltare: Începuturi, Reforme și Progres 

3. Aspectele inedite din activitatea protagoniștilor străini și a exponenților locali 

4. Importanța studiilor de arhivă 

 Interesul pentru valorificarea surselor primare, precum și curiozitatea de a reconstitui 

mersul evenimentelor din fragmente, indicii și mărturii croiește o imagine de ansamblu a 

scenei. Un colaj format din frânturi, istorisiri și contexte construiește temelia începuturilor. 

Demersuri modeste și stinghere de adaptare la modernitate încurajează scena românească să-și 

adune decorurile și să-și aranjeze costumele pentru spectacol. Deciziile pripite caută să fie 

răsplătite cu rezultate imediate căci nu era timp de pierdut. Începutul secolului al XIX-lea vine 

cu provocări menite să revoluționeze societatea, hrănind pofta pentru cultura occidentală cu 

modele împrumutate din fiecare domeniu de activitate. Aplicabilitatea acestor exemple nu este 

contestată, trupele ambulante își adună puterile să răspundă tuturor cererilor iar școala, sub 

stindardul limbii române, fundamentează primele acțiuni teatrale cu ambiții occidentale. Odată 

făcut primul pas se declanșează nevoia de adaptare la tendințele europene răspândite cu succes 

pe un teritoriu fertil. Gustul pentru divertisment alături de exigențele din învățământ și cultură 

lansează cel mai puternic avânt menit să stimuleze evoluția artei scenografice. 

Împrumutul masiv de practici din Occident confirmă încă din primele decade ale 

secolului al XIX-lea veleitățile pronunțate pentru valorile europene. Dorința de integrare se 

arată prin numeroasele demersuri de colaborare lansate de administrația locală antreprenorilor 

și profesioniștilor străini pe a căror implicare și pricepere se fundamentează începuturile artei 

scenografice românești. Astfel, în etapă incipientă, asumarea lipsurilor și conștientizarea nevoii 

de investiții substanțiale plasează teatrul în fruntea năzuințelor culturale de sorginte europeană.   

 



20 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie generală 

- Banu, George, Reformele teatrului în secolul reînnoirii, Editura Nemira, București 

2011. 

- Bablet, Denis, Esthétique du décor de théâtre de 1870-1914, Édition du Centre 

National de la Rechearche Scientifique, Paris 1965. 

- Idem. Les révolutions scéniques du XXe siècle, Lithographies originales de Joan 

Miró, Societé Internationale d’Art, Paris, 1975. 

- Brown, John, Russel, Istoria teatrului universal, Editura Nemira, București 2016. 

- Brook, Peter, Spațiul gol, Editura Nemira, București 2014. 

- Idem, Punct și de la capăt, Editura Nemira, București 2018. 

- Cenean, Ștefania, Scenografia: artă de sinteză, Editura UNATC Press, București 

2007. 

- Idem, Evoluția scenografiei: secolele al XIX-lea – XX, Editura UNATC Press, 

București 2007. 

- Corrado, Ricci, La Scenografia italiana, Editore Fratelli Treves, Milano 1930. 

- Faifer, Florin, Incursiuni în istoria teatrului universal, Editura Timpul, Iaşi 2010. 

- Fogg, Marnie, Moda. Istoria completă, Editura Rao, București 2015. 

- Haineaux, René, Le décor de théâtre dans le monde depuis 1935, Elsevier, Bruxelles, 

1956. 

- Idem. Le décor de théâtre dans le monde depuis 1950, Editions Meddens, Bruxelles, 

1964. 

- Lasserre, Pierre, Le romantisme français, Édition Calmann-Lévy, Paris 1928. 

- Le Breton, André, La théâtre romantique, Édition Boivin, Paris 1920. 

- Mariani, Valerio, Storia della scenografia italiana, Rinascimento del libro, Firenze 

1930. 

- Martinenche, Ernest, L’Espagne et le romantisme français, Librairie Hachette, Paris 

1922. 

- Moynet, M. J., L’envers du théâtre, Librairie Hachette et Cie, Paris 1874. 

- Nebout, Pierre, Le drame romantique, Éditeurs Lecène, Oudin, Paris, 1899. 

- Parmelin, Hélène, Cinq peintres et le théâtre, décor et costumes de Léger, Contand, 

Gischa, Labisse, Pignon, Édition Cercle d’Art, Paris, 1956. 



21 
 

- Pavis, Patrice, L’Analyse des spectacles (Chapitre 3, Espace, temps, action, pag.138) 

Édition Armand Colin, Paris, 2009. 

- Prampolini, Enrico, Lineamenti di scenografia italiana (dal Rinascimento ad oggi), 

Carlo Bestetti-Edizioni d’arte, Roma, 1950. 

- Saddy, Pierre, Henry Labrouste, architecte 1801-1875 (La Théâtre de Bucarest 

pag.74), Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, Paris 1977. 

- Shevtsova, Maria, Theatre and Cultural Interaction, Sydney Association for Studies 

in Society and Culture, University of Sydney 1993. 

- Stern, Ernest, My life, my stage , Gollancz, 1951. 

- Veinstein, André, La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique, Edition 

Flammarion, Paris, 1955. 

- International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians, 

World Scenography 1975-1990, 2012 (Editors: Peter McKinnon & Eric Fielding) 

- Idem, World Scenography 1990-2005, 2014 (Editors: Peter McKinnon & Eric 

Fielding) 

- International Federatoon for Theatre Research, Anatomy of an Illusion, Studies in 

Nineteenth-Century Scene Design, Lectures of the Fourth International Congress on 

Theatre Research, Amsterdam, 1965. 

 

Bibliografie românească 

- Batali, Luminița, Scenografia în România secolului XX, Editura Fundația Ileana, 

București 2013. 

- Bădescu, Emanuel, Fotografii Bucureștilor, „Magazin Istoric” număr editat cu 

ocazia „Lunii Bucureștilor” (9 mai-9 iunie), 1999. 

- Barbu, Nicolai, 160 de ani de teatru românesc, 1816-1976, Editura Junimea, Iaşi, 

1976. 

- Berlogea, Ileana, Teatru românesc, teatru universal, confluenţe, Editura Junimea, 

Iaşi, 1983. 

- Idem. Istoria teatrului universal, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981. 

- Bezviconi, Gheorghe, Necropola capitalei, Editura Museum, Chișinău, 1997. 

- Bortnowschi, Paul, Scenografia românească (Album), Editura Merediane, Bucureşti 

1966. 

- Burada, Teodor T., Istoria Teatrului în Moldova, Editura Minerva, București, 1975. 



22 
 

- Caragiale, Costache, Secolul XIX (Vol. I, O repetiție moldovenească sau noi și iar 

noi), Editura Dacia, Cluj-Napoca 1979. 

- Cazaban, Ion, Scenografia românească în secolul XX (Decorul), Editura Cheiron, 

București 2016. 

- Idem, Scena românească și expresionismul, Fundația Culturală „Camil Petrescu” & 

Revista „Teatrul Azi”, Editura Cheiron, București 2012. 

- Idem, Caragiale şi interpreţii săi (Cap. I, Modalităţi interpretative originare (1879-

1918), Editura Meridiane, Bucureşti, 1985. 

- Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini până la prezent, Fundația regală 

pentru literatură și artă, București, 1941. 

- Dima Al., Alexandru Odobescu, Corespondenţă 1847-1879, Editura Academiei 

Republicii Socialiste Române, Bucureşti 1979. 

- Filotti, Maria, Am ales teatrul, Editura pentru literatură, București 1961. 

- Firan, Florea și Dimiu, Claudiu, Istoria Teatrului Național din Craiova, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova 1978. 

- Firescu, Alexandru și Gheorghiu, Constantin, Istoria Teatrului Național din Craiova 

1850-2000, Editura Aius, Craiova 2000. 

- Idem, 666 de actori craioveni. File de arhivă sentimentală, Editura Scrisul 

Românesc, Craiova 1996. 

- Idem, Lumini din culise -Fața nevăzută a scenei. File de arhivă istorică și 

sentimentală, Editura Aius, Craiova 2003. 

- Franga, George, Contribuţii la istoria teatrului românesc, Editura Viitorul românesc, 

Bucureşti 2001. 

- Frunzetti, Ion, Arta românească în secolul XIX, Editura Meridiane, București 1991. 

- Iftimi Sorin, Cimpoeșu Corina, Munteanu Brîndușa Marcela, Niccolo Livaditi și 

epoca sa (1832-1858). Artă și istorie. Editura Palatul Culturii, Iași 2012. 

- Florea, Mihai, Scurtă istorie a teatrului românesc (Capitolul III, Înălţimi (1878-

1918) pag. 53), Editura Meridiane, București 1970. 

- Ionescu, Adrian-Silvan, Modă și societate urbană în România epocii moderne, 

Editura Paideia, București 2006. 

- Idem, Moda românească și modernizare europeană: 1830-1920, Muzeul Național de 

Istorie al României, București 2004. 

- Idem, Moda românească între Stambul și Paris: 1790-1850, Editura Maiko, 

București 2001. 



23 
 

- Ionnescu-Gion, George, Istoria Bucurescilor, Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 

București 1899. 

- Ionescu, Grigore, Arhitectura pe Teritoriul României de-a lungul veacurilor (Partea 

a IV-a, Epoca modernă, veacul XIX-lea începutul veacului XX, p. 517), Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti 1981. 

- Iorga, Nicolae, Corespondenţă; Mărturisiri istorice privitoare la viaţa şi domnia lui 

Stirbei-Vodă, Institutul de Arte Grafice şi Editura Minerva, Bucureşti, 1905. 

- Livescu Ioan, Amintiri şi scrieri despre teatru: contribuţii la istoria teatrului 

românesc, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967. 

- Manoliu, Petru, Domnița Ralu Caragea, Editura „Naționala-Ciornei”, București 

1939. 

- Marsillac, Ulysee de, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Editura Meridiane, București 

1999. 

- Massoff, Ioan, Teatru românesc, Privire istorică, Volumul II (1860-1880), 

Scenografia într-o nouă fază de dezvoltare, pag. 457, Editura pentru literatură, 

Bucureşti, 1966. 

- Moldovan, Horia, Johann Schlatter. Cultură occidentală și arhitectură românească 

(1831-1866), Editura Simetria, București 2013. 

- Molea, Vera, Teatrul Național din București în vreme de război (1916-1918), editura 

ACS, București 2018.  

- Nottara, Constantin, Amintiri, Editura de stat pentru literatură și artă, București 1960. 

- Oprescu, George, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Editura Meridiane, 

București 1984. 

- Potra, George, Din Bucureștii de ieri (Vol. I-III), Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1990. 

- Romanescu, Aristizza, 30 de ani: amintiri, Editura Librăriei Socecu, București 1904. 

- Stahl, Henri, Bucureștii ce se duc, Imprimeriile E. Marvan, București 1935. 

- Sturdza, Petre, Amintiri, 40 de ani de teatru, Editura Meridiane, București 1966. 

- Fundația Lowendal, George Löwendal, un aristocrat în luminile rampei: 1897-1964, 

Institutul Cultural Român, București 2011. 

- Institutul de Istoria Artelor, Istoria Teatrului în România (Vol.II 1849-1918 și 

Vol.III 1919-1944), Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 

1971. (Comitet de redacţie: Simion Alterescu, Anca Costa-Faru, Olga Flegont, Mihai 

Florea Letiţia Gâtză, Jancsó Elemér, Ovidiu Papadima, Ion Zamfirescu). 



24 
 

- Teatrul românesc la Oradea- Perspectivă monografică, Editura revistei Familia, 

Oradea 2001. Redactorii cărții: Dumitru Chirilă, Lucian Drimba, Mircea Morariu, 

Elisabeta Pop și Stelian Vasilescu. 

- Teatrul Național din București (1846-1947)/ Cercetări arheologice, Muzeul 

Municipiului București 2005. Volum coordonat de Dr. Gheorghe Mănucu-

Adameșteanu. 

- Teatrul istoric românesc de la începuturi până la 1918 (perioada clasică), 

Antologie,Volumul I, Editura Minerva, București 2003. 

- Influențe franceze în arhitectura și arta din România secolelor XIX și XX, Institutul 

Cultural Român, București 2006. 

 

Colecţii de periodice 

- Gazeta Teatrului Naţional, anii 1835-1836 

- Buciumulu, anii 1862-1864 

- Trompeta Carpaţilor, anii 1865-1877 

- Albina românească: gazetă politică și literară, anii 1839-1840 

- Ilustrațiunea română, anii 1911-1916 

- Ilustrațiunea națională, anii 1911-1914 

- SCIA- seria Teatru, Muzică, Cinematografie 

- RRHA - Série Théâtre, Musique, Cinéma 

 

Articole din periodice 

- Cazaban, Ion, Viziuni scenografice în istoria spectacolului caragialean, revista Arta, 

Nr. 5-6, 1982. 

- Idem. Posibilitatea analizei iconografice în cercetarea spectacolelor Caragiale, 

SCIA- seria Teatru, Muzică, Cinematografie, 1976, p. 73-108. 

- Ibidem. Creaţia scenografică şi conceptul de ,,funcţionalitate”, SCIA-seria Teatru, 

Muzică, Cinematografie, 1979, p. 31. 

- Ibidem. Un precursor al scenografiei româneşti moderne: Victor G. Stephănescu, 

SCIA- seria Teatru, Muzică, Cinematografie, 1984, p. 83. 

- Ibidem. Scenografia contemporană şi ,,reteatralizarea” spectacolului, SCIA- seria 

Teatru, Muzică, Cinematografie, 1980, p. 35. 

- Ibidem. La scénographie de Paul Bortnovschi, RRHA - Série Théâtre, Musique, 

Cinéma, 1983, p. 43-53. 



25 
 

- Ibidem. Consideraţii asupra scenografiei româneşti interbelice, SCIA- seria Teatru, 

Muzică, Cinematografie, 1988, p. 11. 

- Ibidem. La scène roumaine et l'expressionisme, SCIA- seria Teatru, Muzică, 

Cinematografie, 2007 p. 103; 2008, p. 3. 

- Dumitran, Adriana, Lumea scenei în fața aparatului de fotografiat: Matei Millo 

văzut de Carol Száthmary, Studii și Cercetări de Istoria Artei, seria Muzică și 

Cinematografie, tom 10-11 (54-55), p. 3-22, București 2016-2017. 

- Flegont, Olga, The Members of the Academic Society and the Romanian Drama, 

RRHA - Série Théâtre, Musique, Cinéma, 1967, p. 205-225. 

- Idem, Le théâtre en Moldo-Valachi au XIX-e siècle vu par les étrangers, RRHA - 

Série Théâtre, Musique, Cinéma, 1969, p. 205-225. 

- Idem, Teatru popular – entitate a duratei spirituale în istoria culturii româneşti, 

SCIA- seria Teatru, Muzică, Cinematografie, 1977, p. 39-49. 

- Florea, Mihai, La Guerre de l'Indépendance et le théâtre de l'époque, RRHA - Série 

Théâtre, Musique, Cinéma, 1977, p. 45-51. 

- Gheorghe, Daniela, Din istoria scenelor bucureștene. Sala Sărindar, Studii și 

Cercetări de Istoria Artei (SCIA), Teatru, Muzica, Cinematografie, Tomurile 7-8-9 

(51-52-53), 2013-2015, pag. 29. 

- Ionescu, Adrian-Silvan, Fotografie și Istoriografie, Revista istorică, Tom VIII, Nr. 5-

6, pag. 519-535, București 2007. 

- Idem, Photographers in Romania 1840–1940/Fotografi în România 1840–1940, în 

Muzeul Național, vol. XX, 2008 

- Idem, Arta portretului în fotografia secolului al XIX-lea, Studii și Cercetări de Istoria 

Artei, seria Arte Plastice, tom 34/1987, p. 53-69. 

- Molea, Vera, Aurel Ion Maican. Începuturile carierei artistice (I), SCIA, seria 

Teatru, Muzică, Cinematografie, 2008, p. 37–60. 

- Nădejde, Lelia, Tournées des troupes étrangères à Bucarest et à Jassy entre 1850 et 

1877, RRHA - Série Théâtre, Musique, Cinéma, 1966, p. 165-177. 

- Traci-Neagoe, Ana, Maeștrii de costume la Teatrul Național din București, de la 

inaugurare până în pragul Marii Uniri (1852–1918), Studii și Cercetări de Istoria 

Artei (SCIA), Teatru, Muzică, Cinematografie, Tomurile 12 (56), 2018. 

- Traci-Neagoe, Ana, Teatru prin prisma fotografilor bucureșteni de la începutul 

secolului al XX-lea, Revista Concept, vol. 15-16 – nr.2/2017 și nr.1/2018, pag. 66. 

http://www.scia.istoria-artei.ro/resources/2016-2017/Art%2001-Dumitran.pd


26 
 

- Traci, Ana, Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din 

București, Studii și Cercetări de Istoria Artei (SCIA), Teatru, Muzica, 

Cinematografie, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2015, pag. 3 

 

Dicţionare şi enciclopedii  

- Dictionnaire Universel d'Histoire et de Geographie, Librarie de L. Hachette et Cie, Paris, 

1851. 

- D’Amico, Sandra, Enciclopedia dello Spettacolo (Vol. V, Germania e Austria, Stati 

dell’Europa Centrale, pag. 1074; Vol. VIII , Scenographia, Dal Neoclasicismo al 

Verismo, pag. 1598) Unedi-Unione Editoriale, Roma 1975. 

- Giteau, Cécile, Dictionnaire des arts du spectacles (Français, anglais, Alemand; Théâtre, 

cinema, cirque, danse, radio, marionnettes, télévision, documentalogie), Dunod, Paris 

1970. 

- Constantin, Paul, Dicţionar Universal al Arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1986. 

- Rae Kebbeth et Southern Richard, Lexique international de termes techniques de théâtre, 

Elsevier, Bruxelles, 1959. 

- Taylor, John Russel, The Penguin Dictionary of the Theatre, Penguin Books, London 

1993.  

- Sonrel, Pierre, Traité de scénographie, Odette Lieutier, Paris 1943 

Surse 

- Arhivele Naţionale din Bucureşti, fondul Teatrului Naţional Bucureşti (1845-1965) și 

fondul Ministerului Lucrărilor Publice (1845-1853) 

- Arhivele Naționale din Iași, fondul Secretariatului de Stat al Moldovei, fondul 

Manuscrise, fondul Stampe-Fotografii, fondul Teatrul Național Iași 

- Arhivele Naționale din Craiova, Fondul Teatrului Național din Craiova (1889-1951) 

- Fondul documentar al Teatrului Naţional Bucureşti păstrat în cadrul Muzeului Teatrului 

Naţional. 

 


