
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI 

CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

TEATRUL DE STRADĂ ÎNTRE REZISTENȚĂ 

ȘI NEVOIA UNEI ESTETICI PROPRII 

 

 

̶   REZUMAT   ̶  

 

 

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:  

Prof. Univ. Dr. CRISTIAN PEPINO 

 

DOCTORAND: 

ANGHIEL G. LĂCRĂMIOARA IULIANA (DUMITRU) 

 

 

2020



 

 

2 

 

Cuprins 

 

 

 

 

1. Cuvinte cheie 

2. Cuprinsul tezei 

3. Argument 

4. Scopul și obiectivele tezei 

5. Metodologia cercetării și suportul tehnico-științific 

6. Structura tezei 

7. Concluzii 

8. Contribuțiile proprii și continuarea cercetării 

9. Bibliografia tezei 

  



 

 

3 

 

1. Cuvinte cheie 

 

Teatru de stradă, teatru stradal, artă stradală, statuie vivantă, Teatrul Masca. 

 

 

2. Cuprinsul tezei 

 

Introducere  

Capitolul I. Teatrul de stradă. Rolul și locul în panoplia artelor străzii  

1. Teatrul de stradă – istoric și definire; teza „dublei istorii”  

2. Forme de manifestare în artele străzii  

2.1. Street Artists in Europe – un studiu comprehensiv al Parlamentului 

European despre artele străzii în statele membre  

2.2. Estetica artelor străzii  

2.3. Tipologiile artelor străzii  

Capitolul II. Experiența actorului în teatrul de stradă  

1. Teatrul experimental și apariția unui nou tip de actor, actorul polivalent  

1.1. Statutul și profesionalizarea artistului de stradă  

2. Tehnica actorului în teatrul de stradă  

2.1. Studiu de caz: Formation supérieure d'art en espace public (FAI-AR) – 

singurul program de învățământ superior pentru artele străzii din Europa  

2.2. Un actor care stăpânește mijloacele de expresie este un actor liber  

Capitolul III. Manifestări ale teatrului de stradă în România 

1. Forme incipiente ale teatrului de stradă în România  

1.1. Forme de spectacol stradal în era feudală din Țările Române  
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1.2. Forme de teatru stradal la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al 

XIX-lea în Țările Române  

1.3. Forme de teatru stradal la sfârșitul secolului al XIX-lea și în secolul XX, 

până în contemporaneitate  

2. Forme și manifestări ale teatrului stradal după 1989  

2.1. Experiența Teatrului Masca  

2.2. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS)  

2.3. Festivalul Internațional de Teatru de stradă București (B-FIT)  

Concluzii  

Lista ilustrațiilor  

Bibliografie  

 

 

3. Argument 

 

Ne-am propus în această lucrare o explorare a fenomenului teatrului de stradă în 

contextul mai larg al artelor stradale. Cercetarea propriu-zisă ne-a oprit din a urma un traseu 

global al fenomenului, așa că ne-am concentrat atenția doar asupra spațiului european. De 

asemenea, deși tentația sau, mai precis, intenția inițială era să urmărim istoria teatrului în spații 

publice de la începuturile sale antice până astăzi, analiza fenomenului ne-a îndreptat mai curând 

spre cea de-a doua jumătate a secolului XX, când teatrul de stradă a început să ia forma pe care 

o vedem astăzi. Am încercat totodată să aducem exemplele de artiști, trupe, reprezentații și 

festivaluri cât mai aproape de prezent, fără a ignora rădăcinile fenomenului. Unde a fost posibil, 

am adăugat și ilustrații, fotografii sau grafice pentru a susține argumentele prezentate. În cea 

de-a doua parte a lucrării ne-am propus o analiză a teatrului stradal în spațiul românesc și am 

considerat important să mergem un pic mai în profunzime din punct de vedere istoric și să 

identificăm acele instanțieri timpurii de la curțile domnești, fără a intra neapărat însă în zona 

de obiceiuri și ritualuri populare, care, deși foarte bogată și generoasă în termeni de conținut, 

se subsumează mai curând unui parcurs de cercetare etnografică, nu neapărat estetic teatrală. 
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În încercarea de a identifica o tehnică a artistului stradal, am căutat programe de studiu 

formale în domeniu, în spațiul european și am avut surpriza să aflăm că există o singură școală 

dedicată artelor străzii în Europa – Formation supérieure d'art en espace public (FAI-AR), la 

Marsilia, în Franța, cu un program de masterat de doi ani în artele străzii, înființat în anul 2004. 

Am ales să dedicăm un segment important din teză acestei școli, atât pentru unicitatea sa, cât 

și pentru analiza fenomenului ca model de bune practici.  

Am dedicat o parte din lucrare deopotrivă propriei experiențe în teatrul stradal, ca actriță 

la Teatrul Masca, subliniind o serie de tehnici specifice pentru arta actorului în acest tip de 

teatru. Am considerat importantă și această componentă teoretică tehnică a actorului de teatru 

stradal, mai puțin explorată în pregătirea formală a actorului. 

 

 

4. Scopul și obiectivele tezei 

 

Teza își propune un parcurs analitic al teatrului de stradă, în contextul mai larg al artelor 

străzii, în spațiul european al celei de-a doua jumătăți a secolului XX. Lucrarea se concentrează 

deopotrivă asupra locului teatrului de stradă în contextul mai larg al artelor spectacolului, dar 

și asupra actorului de teatru stradal și a tehnicilor specifice pe care acesta le folosește în 

practicarea acestei arte. Teza privește fenomenul teatrului de stradă la intersecția mai multor 

arte, mai multor modalități de pregătire, dar și tipuri de consum cultural.  

În încercarea de identificare a unui model de bune practici pentru pregătirea actorilor 

în arta teatrului de stradă, am dedicat un segment din teză unui studiu de caz ce analizează  

singurul program de învățământ superior pentru artele străzii din Europa, respectiv Formation 

supérieure d'art en espace public (FAI-AR) din Franța. Considerăm că o școală dedicată 

teatrului de stradă în spațiul românesc poate este prea mult pentru contextul cultural prezent, 

însă, cu siguranță, un modul de pregătire în aceste tehnici pentru tinerii actori se poate dovedi 

a fi util. În acest sens am considerat modelul francez demn de o analiză mai atentă în spațiul 

mai larg european. 
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5. Metodologia cercetării și suportul tehnico-științific 

 

Ne-am sprijinit în cercetarea noastră de o serie de studii realizate în spațiul european la 

comanda Parlamentului European, unul dintre acestea fiind dedicat chiar artelor străzii și 

implicit teatrului de stradă după anul 2000. Studiul Street Artists in Europe prezintă o imagine 

destul de amplă a fenomenului, a tipurilor de arte stradale, a festivalurilor de profil și a rolului 

și statutului artiștilor stradali în diferitele state membre. Datat 2007, anul intrării României în 

Uniunea Europeană, studiul menționează fenomenul artelor stradale din țara noastră doar 

sporadic, în principal cu referire la este Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Având în 

vedere că din 2007 un alt studiu pe acest subiect nu a mai fost realizat, am încercat să 

completăm datele și să le aducem la zi cu exemple recente, folosind structura și scheletul 

studiului foarte bine realizat și coordonat de Yohann Floch de la HorsLesMurs (Franța). De 

asemenea am adăugat în analiză cele mai recente cifre prezentate de Eurostat privind indicatorii 

de consum cultural și statutul artiștilor la nivel european, aducând concluziile cercetării la 

nivelul anului 2019. 

Am folosit deopotrivă propria experiență ca actriță de teatru stradal, lucru care mi-a 

permis să privesc fenomenul „din interior”, poate pe alocuri cu indulgența practicianului, dar 

și cu exigența abordării teatrului de stradă ca pe o artă legitimă, de sine stătătoare, în panoplia 

artelor spectacolului. 

 

 

6. Structura tezei 

 

În primul capitol, dedicat rolului și locului teatrului de stradă în panoplia artelor străzii, 

am încercat o definire a fenomenului. Astfel, teatrul de stradă, înțeles ca teatru produs în afara 

spațiilor și edificiilor convenționale, este de fapt un teatru produs în, cu și pentru stradă. Ieșirea 

artiștilor și creatorilor din clădirea teatrului a răspuns nevoii de a ieși în întâmpinarea 

publicului, de a determina o acțiune sociopolitică directă, de a ralia animația culturală la 

manifestarea socială, în special în a doua jumătate a secolului XX, deși rădăcinile artelor 

stradale și în special ale teatrului în spații publice pot fi trasate mult mai departe în istoria 

culturală europeană.  
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Trebuie să menționăm că teatrul de stradă, așa cum este el descris în literatura de 

specialitate și în cadrul istoric și cultural mai larg, prezintă anumite probleme în definire. 

Diversitatea extraordinară a acestor arte este multiplicată și mai mult de o serie întreagă de 

definiții și concepte care creează un adevărat câmp semantic în jurul a ceea ce numim generic 

artă stradală: teatru de stradă, teatru itinerant sau călător, artă de târg, teatru in situ, artă urbană, 

animație publică, cultură urbană, artă în spațiu public, spectacole în aer liber – sunt doar câteva 

dintre denumirile care circulă și creează geografia artelor străzii.  

Pe de o parte, ar fi definirea artelor stradale în relație cu spațiul. În general teatrul 

desfășurat în aer liber sau în spații neconvenționale este considerat teatru de stradă, însă doar 

dacă este creat special pentru stradă și împreună cu strada. Pe de altă parte ar fi conținutul și 

suprapunerile parțiale cu teatrul experimental, happening-urile și performance art-ul din a doua 

jumătate a secolului XX. Deși se intersectează destul de semnificativ, atât în conținut, cât și ca 

formă, teatrul de stradă considerăm că își conturează totuși propria estetică și propriul traseu, 

rolul său în contemporaneitate având o componentă identitar-urbană foarte precisă, atât ca 

motor de dezvoltare urbană, cât și ca factor strategic important pe plan cultural. Se poate 

argumenta că teatrul de stradă este acel teatru care are strada ca profesiune estetică și nu este 

subsumat altor tipuri de motivații (politice, sociale, culturale etc.) deși se poate argumenta 

deopotrivă că cele două tipuri de dimensiuni nu se exclud neapărat reciproc. Din acest motiv 

definirea precisă a teatrului de stradă și a artelor stradale este anevoioasă și depinde de 

perspectiva celui care își propune o astfel de definiție.  

Din acest punct de vedere, am folosit extensiv în acest prim capitol un studiu comandat 

de Parlamentul European, prin Comitetul pentru Cultură și Educație, la nivelul anului 2007, 

intitulat Street Artists in Europe și dedicat artelor străzii în spațiul comunitar european, 

detaliind influența acestora asupra sectorului cultural, cât și rolul lor de coeziune socială, cu 

impact economic, politic și, desigur, cultural asupra statelor membre. Până la momentul de față 

acesta este singurul studiu de acest fel realizat la nivelul întregii Uniuni Europene, dar așa cum 

am menționat, am încercat să îl aducem la zi cu date mai noi din surse oficiale ale Uniunii 

Europene. 

O componentă importantă în definirea fenomenului o constituie estetica teatrului de 

stradă ce nu poate fi considerată în afara unei estetici mai largi a artelor stradale ale căror 

coordonate le putem subsuma sintetic câtorva parametri esențiali. Artele stradale înglobează o 

mare bogăție de profesii și discipline artistice, aducând laolaltă regizori, interpreți, artiști 
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plastici, scenariști, producători video și tehnicieni care lucrează la inserarea unui proiect artistic 

în inima spațiului public. Artele stradale apelează la teatru, arte plastice urbane, muzică, dans, 

pirotehnie și multimedia, demonstrând o deosebită inventivitate în amestecul disciplinelor și 

reînnoirea formelor convenționale, în special în domeniul narațiunilor non-textuale. Artele 

stradale se desfășoară în aer liber, staționar sau itinerant, variind de la forme gigantice până la 

cele mai intime reprezentări artistice. Artiștii se adaptează la spațiile de performance, de la 

centrele orașelor, la periferii, cartiere, zone limitrofe și uneori rurale. În ceea ce privește relația 

cu publicul, artele stradale sunt caracterizate de interactivitate, interogarea spectatorului și o 

participare activă a publicului la actul de creație artistică. 

Primul capitol reprezintă efortul nostru de a identifica o definiție a teatrului de stradă, 

pe de o parte, și de a plasa fenomenul în contextul mai larg al artelor străzii, sprijinindu-ne în 

demersul nostru pe o serie de studii centralizate realizate oficial la nivel european. Pentru 

simplificare, am dori să propunem definiția teatrului de stradă ca fiind teatru produs în, cu și 

pentru stradă, deși așa cum am văzut, artele străzii se refuză organic încastrării în definiții sau 

categorii. 

În cel de-al doilea capitol, dedicat experienței actorului în teatrul de stradă, am încercat 

să identificăm ce tehnici specifice de antrenament, dar și de expresie sunt folosite de actorul de 

stradă și în ce măsură aceste tehnici diferă de tehnica actorului în sens convențional. În această 

căutare a unei metodologii pentru artele străzii ce ar putea fi predată și învățată, am căutat în 

spațiul european școli de profil pentru a studia în ce fel ar putea arăta o programă de învățământ 

pentru artele străzii sau pentru teatru stradal. Așa cum am menționat, cercetarea ne-a condus 

către spațiul cultural francez unde există singura astfel de școală din Europa, denumită 

Formation supérieure d'art en espace public (FAI-AR), născută din mișcarea artistică a 

artelor străzii care s-a dezvoltat în Franța începând cu anii 1970, și înființată în anul 2004, la 

Marsilia, de bine-cunoscutul regizor francez Michel Crespin, de numele căruia se leagă și alte 

instituții și emblematice pentru istoria artelor străzii. 

Școala FAI-AR oferă patru cicluri sau programe de studii cu durate variabile, în funcție 

de tipul de program, și se adresează artiștilor și tehnicienilor profesioniști care doresc să-și 

dezvolte abilitățile în artele străzii din următoarele categorii profesionale: creatori (dramaturgi, 

regizori, coregrafi, artiști vizuali, scenografi etc.), interpreți (actori, dansatori, artiști graffiti, 

artiști de circ, muzicieni, povestitori, păpușari etc.), profesioniști urbani (arhitecți, urbaniști, 

designeri, peisagiști, geografi etc.) și „acompaniatori” de proiecte (mediatori culturali, 
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manageri, producători, administratori, decoratori, manageri de scenă, tehnicieni etc.). Cele 

patru programe de formare profesională pe care școala le oferă sunt: învățământ superior 

(formation supérieure); formare continuă (formation continue); cursuri online MOOC (massive 

open online courses); și stagii de cercetare (salons de recherche).  

Ne-am oprit în detaliu asupra modelului francez de la FAI-AR, ca singura școală 

formală de învățământ superior care oferă un program de studiu cu frecvență în artele străzii – 

nivel masterat, recunoscut în sistemul european cu un număr complet de 120 de credite la 

absolvire. Cercetarea ne-a condus din aproape în aproape și la o a doua școală în spațiul 

european, din Olanda, care oferă deopotrivă un program formal de educație în acest domeniu, 

însă pe durata unui singur an de studii și cu acordarea a doar 60 credite la absolvire. Este vorba 

despre Masteratul internațional Performing Public Space (PPS) din cadrul School of Fine and 

Performing Arts, la Universitatea Fontys de Științe Aplicate din Eindhoven (Olanda). 

Programul a fost înființat foarte recent – în august 2017 și se desfășoară în limba engleză pe 

durata a 12 luni. 

Cele două programe, din Franța și Olanda, sunt singurele instituții de învățământ 

superior care oferă pregătire formală în artele străzii în Europa și, din acest motiv am considerat 

util a ne opri asupra modelului de studiu pentru fiecare dintre ele. Ambele au fost înființate 

recent – 2004 și respectiv 2017. Ambele folosesc modelul claselor sau al promoțiilor centrate 

în jurul unei mari personalități în domeniu (model tradițional folosit și în școala românească 

de actorie până de curând). Diferențele apar în durata de studii – masterat de doi ani cu 

frecvență în Franța (120 ECT), respectiv masterat de un singur an, modulat (șase săptămâni 

practic în campus, și restul cursurilor teoretice online) în Olanda (60 ECTS). 

În ultimul capitol, dedicat spațiului cultural și geografic românesc, am urmărit traseul 

teatrului de stradă în țara noastră, de la formele sale incipiente, teatrul de curte din era feudală 

și până la festivalurile de teatru de stradă din zilele noastre. Deși există legături esențiale între 

teatrul de stradă și substratul ritualic și cel legat de obiceiuri în spațiul românesc, am considerat 

că această parte face mai curând obiectul unui studiu de natură etnografică și nu am punctat 

decât acele forme de manifestare în spațiul public a căror valoare asumată era una culturală, 

artistică sau de divertisment, și nu neapărat ritualică.  

În cazul analizei fenomenului teatrului de stradă în România am ales să mergem un pic 

mai departe din punct de vedere istoric decât jumătatea secolului XX cum am procedat cu 
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fenomenul la nivel european în capitolele anterioare, considerând că teatrul de stradă românesc 

nu a apărut după 1989, rădăcinile sale găsindu-și elemente profunde în manifestările specifice 

evomediane și ulterioare în Principate și, mai târziu, în țara unită. Am parcurs așadar schematic 

formele de teatru desfășurate în spații deschise, de la Geamala, la Jocul Păpușilor, Irozii, Nunta, 

teatrul haiducesc, teatrul popular satiric, Malanca etc., până la grădinile de vară și teatrul de 

stradă în secolul XX.  

Cercetarea spațiului românesc ne-a condus către o descoperire poate pentru unii 

nesurprinzătoare – epoca de experimente fervente ce a caracterizat fenomenul teatral în Europa 

și în lume începând cu anii 1960, în România a lipsit. Pe de o parte se poate argumenta desigur 

că cenzura comunistă făcea experimentul artistic și teatral imposibil, mai ales pe fondul 

declarat de promovare a unei arte proletare, dedicată idealurilor socialiste etc. Pe de altă parte, 

așa cum observa Liviu Malița într-un studiu amănunțit dedicat epocii, se prea poate ca 

experimentele teatrale în spațiul cultural românesc să fi lipsit inclusiv din cauza faptului că 

fenomenul teatral în sine era destul de tânăr în România și teatrul cult încă nu ajunsese la 

maturitatea necesară pentru a genera deja fenomene experimental-contestatare. În orice caz, 

epoca happening-urilor, performance-urilor, experimentelor teatrului de stradă a lipsit aproape 

complet în România comunistă, cu excepția notabilă a Serilor de teatru antic de la Constanța 

din 1978 și 1981.  

În ceea ce privește teatrul de stradă de după 1989, ne-am oprit desigur asupra 

experienței Teatrului Masca din București, făcând apel inclusiv la experiența personală pe care 

am avut-o cu acest teatru, ca actor. Am detaliat câteva elemente aici despre tehnica statuilor 

vivante și am oferit exemple din repertoriul Teatrului Masca, inclusiv din spectacolele în care 

am jucat personal. 

 Și tot în acest capitol am analizat și experiența celor mai importante două mari 

festivaluri de teatru de stradă din România – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 

(FITS) și Festivalul Internațional de Teatru de stradă București (B-FIT), punctând câteva cifre 

din datele și statisticile oficiale, considerându-le desigur motoare de dezvoltare urbană și 

militând pentru rolul teatrului de stradă în sănătatea culturală a orașelor. Ca să punctăm doar 

cifrele legate de ultima ediție FITS, din 2019, de pildă, au fost 3300 de invitați din 73 de țări, 

un total de 575 de evenimente în 75 de spații în stradă, piețe, situri istorice, spații 

neconvenționale precum biserici sau puburi, dar și spații convenționale de spectacole. Din 
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cifrele pentru ediția 2019 nu poate lipsi numărul de spectatori – 72.000, la care se adaugă 600 

voluntari, inclusiv internaționali și peste 200 de jurnaliști. 

 

 

7. Concluzii 

 

Cercetarea de față își propune o explorare a fenomenului artelor străzii, cu accent pe 

teatrul de stradă, în special în spațiul cultural european și, implicit, românesc. Teatrul de stradă 

este înțeles ca teatru produs în afara spațiilor și edificiilor convenționale, mai precis un teatru 

produs în, cu și pentru stradă. Ieșirea artiștilor și creatorilor din clădirea teatrului a răspuns 

nevoii de a ieși în întâmpinarea publicului, de a determina o acțiune sociopolitică directă, de a 

ralia animația culturală la manifestarea socială, în special în a doua jumătate a secolului XX, 

deși rădăcinile artelor stradale și în special ale teatrului în spații publice pot fi trasate mult mai 

departe în istoria culturală europeană. 

Ne propunem acest parcurs de cercetare al artelor străzii și al teatrului de stradă în 

particular, în spațiul european, cu precădere începând cu mijlocul secolului XX pentru a vedea 

în ce forme această formă de teatru își găsește locul și rolul în societățile contemporane 

marcate de globalizare și diversitate culturală. În ceea ce privește teatrul de stradă în România, 

am mers un pic mai departe în istoria teatrului românesc, în încercarea de a vedea dacă teatrul 

de stradă contemporan păstrează rădăcinile unor forme mai vechi de expresie românească. Am 

încercat deopotrivă să folosim date, cifre și informații oficiale, acolo unde acestea există, fie 

din literatura de specialitate, fie din documente oficiale redactate la nivel european pentru a 

vedea care este impactul artelor străzii asupra orașelor și comunităților unde sunt prezente.  

Nu în ultimul rând, lucrarea prezintă o serie de ipoteze și concluzii personale rezultate 

din experiența proprie în cadrul Teatrului Masca, observații atât de natură tehnică în ceea ce 

privește arta actorului, cât și de natură estetică și culturală, în încercarea de poziționare a 

acestui tip de teatru în spațiul românesc al artelor spectacolului. 
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8. Contribuțiile proprii și continuarea cercetării 

 

Lucrarea explorează fenomenul teatrului de stradă în special în spațiul european 

contemporan, inclusiv cel românesc. Ca practician al acestei forme de teatru, am încercat să 

identific acele elemente tehnice de antrenament și practică a teatrului de stradă, comparând 

fenomenul european cu cel românesc și, nu în ultimul rând, cu propria experiență la Teatrul 

Masca. Am încercat să folosesc exemple cât mai aproape de contemporaneitate. Deopotrivă, 

am identificat și folosit în cercetare o serie de studii aplicate teatrului de stradă, în special 

studiul comandat de Parlamentul European, prin Comitetul pentru Cultură și Educație, 

coordonat de Yohann Floch de la HorsLesMurs (Franța), intitulat Street Artists in Europe 

(2007) pe care l-am completat cu exemple și evoluții ale fenomenului în spațiul european până 

la nivelul anului 2019. 

În încercarea de a identifica o tehnică a artistului stradal, am căutat programe de studiu 

formale în domeniu, în spațiul european și am avut surpriza să aflăm că există o singură școală 

dedicată artelor străzii în Europa – Formation supérieure d'art en espace public (FAI-AR), la 

Marsilia, în Franța, cu un program de masterat de doi ani în artele străzii, înființat în anul 2004. 

Am ales să dedicăm un segment important din teză acestei școli, atât pentru unicitatea sa, cât 

și pentru analiza fenomenului ca model de bune practici.  

Am dedicat o parte din lucrare deopotrivă propriei experiențe în teatrul stradal, ca actriță 

la Teatrul Masca, subliniind o serie de tehnici specifice pentru arta actorului în acest tip de 

teatru. Am considerat importantă și această componentă teoretică tehnică a actorului de teatru 

stradal, mai puțin explorată în pregătirea formală a actorului. 
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