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Argument 

 

 

Quadrienala de la Praga este evenimentul cu cea mai mare anvergură internațională 

dedicat profesiei de scenograf, în toate formele acesteia de manifestare, de la cea artistică, la 

cea de cercetare academică, de la cea pedagogică, la cea de instrument civic. Înființată în anul 

1967, ca urmare a renumelui mondial dobândit de scenograful arhitect Josef Svoboda
1
,       

PQ  (acronim oficial al Quadrienalei de la Praga)  a devenit odată cu  timpul, un reper pentru                                                                

„[…] stimularea schimbului de experiență între diferitele practici artistice și pentru 

promovarea noilor forme de scenografie contemporană […], adresat atât profesioniștilor cât 

și publicului larg și contribuind la susținerea dinamicii diversității socio-culturale”
2
.  

Această teză constituie primul material amplu din România dedicat cercetării 

Quadrienalei de la Praga. Realizată în sprijinul studenților ce vor reprezenta în România la 

Quadrienala de la Praga, această lucrare reprezintă integrarea și ordonarea unor informații ce 

sunt astăzi răspândite în arhive, publicații de specialitate sau înregistrări ale participărilor 

naționale. Teza devine astfel, prin analizele propuse, un instrument util în procesul de 

înțelegere și abordare conceptuală și organizațională necesar înscrierii la viitoarele ediții. 

Având ocazia de a participa activ la o manifestare culturală cu tradiţie a scenografilor din 

lumea întreagă, studenţii prezenți la PQ învaţă să se reprezinte şi deci, să comunice. Este un 

proces formator într-o perioadă în care multidisciplinaritea şi dezvoltarea unui mesaj coerent 

sunt vectorii generatori ai proiectelor artistice contemporane. Adecvarea conţinutului 

curatorial naţional la tema impusă de organizatorii PQ la fiecare ediție şi răspunsul 

scenografic oferit contribuie la dezvoltarea posibilităţilor şi aptitudinilor de expunere, de la 

cea orală, la cea scrisă, de la cea didactică, la cea spațială, scenografică și interactivă, un 

exerciţiu constant de reprezentare şi învăţare. Realizarea acestei lucrări relevă importanța 

predării scenografiei expoziționale, ca artă a comunicării, în universităţile de profil.  

                                                 
1
 Josef Svoboda - arhitect, scenograf și profesor la Facultatea de Arhitectură din Praga, a promovat, prin creația 

sa artistică și prin cercetarea tehnologică inovatoare pe care a desfășurat-o, spectacolele de teatru ce îmbină jocul 

actorilor cu proiecțiile video de mari dimensiuni și instalațiile scenografice multimedia Lanterna Magika și 

Poliekran. Este inventatorul unui sistem de iluminat scenic tridimensional ce îi poartă numele, fiind considerat 

unul dintre cei mai importanți scenografi ai secolului trecut. 
2
 Irina Bokova – Director General al UNESCO,  Opening Statements - Prague Quadrennial 2011 Catalogue, 

Sodja Lotker, Daniela Parizkova, Ales Rumpel, Barbora Prihodova – editori, Arts and Theatre Institute, Praga, 

2011 -  pag.10  

„Prague‟s International Exhibition has become a landmark event in fostering the exchange of artistic practices 

and in popularizing new forms of contemporary performance design. […] This project, aiming both at 

professionals and general public, helps sustain the dynamics of cultural diversity in all of our societies”.  
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 Așadar, această lucrare este dedicată celor ce, studiind artele spectacolului, arhitectura 

sau artele vizuale, învață să ridice o privire critică înspre lumea înconjurătoare. Orientarea 

acestei cercetări către viitorii profesionişti este formulată printr-o reconsiderare a 

responsabilităţii scenografului, a arhitectului, a artistului vizual, ca o însuşire ce depăşeşte 

succesul creaţiei artistice înspre aria extinsă comunicării expoziţionale. Câștigătoare a 

premiului EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) în anul 2015, Quadrienala de la 

Praga a fost desemnată cu această ocazie, unul dintre evenimentele cu cea mai mare influență 

în trasarea transformărilor unui domeniu specific, în acest caz – scenografia. În urma 

comparării celor peste 760 de festivaluri din 31 de țări
3
, juriul EFFE a menționat faptul că 

principalele criterii pentru care Quadrienalei de la Praga i s-a atribuit această distincție au 

fost: meritele artistice, inovația, politicile de implementare a scenografiei și sustenabilitatea. 

EFFE reprezintă un program derulat de Asociația Festivalurilor Europene (European Festival 

Association), autoritate fondată în anul 1952, ce urmărește reprezentarea în context 

internațional a proiectelor culturale din întreaga lume, nominalizând anual festivalurile cu cel 

mai mare impact în lumea profesională a artelor și a spectacolului. Evaluările specializate ale 

juriului amintit mai sus pot fi susținute, pe de o parte, de numărul mare de participanți la 

ediția PQ din 2015: peste 180.000 de vizite înregistrate la expozițiile sosite din 78 de țări, 

6000 de profesioniști și 1200 de studenți acreditați pentru creația pavilioanelor de scenografie, 

conferințele și spectacolele organizate la fața locului. Pe de altă parte, relevanța actuală a 

Quadrienalei de la Praga a fost subliniată la PQ11 și PQ15 de particparea unor personalități 

marcante ale lumii teatrului, precum: Robert Wilson
4
, Julie Taymor

5
, Robert Lepage

6
,       

                                                 
3
 conform platformei electronice oficiale a Quadrienalei de la Praga - www.pq.cz, accesat la 14.03.2019 

4
 Robert Wilson – regizor și scenograf de teatru și operă, pictor și sculptor, fondatorul Centrului Watermill, un 

laborator de cercetare dedicat tinerilor artiști. A colaborat cu scriitori, teoreticieni și muzicieni prolifici precum 

Heiner Muller, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Boroughs, Lou Reed, Jessye Norman sau Anna Calvi. 

A creat un teatru vizual ce reașează scenografia și arhitectura ca fundații ale dramaturgiei. La Quadrienala de la 

Praga din 2015 a susținut conferința intitulată A Dialogue on Space and Performance. 
5
 Julie Taymor – regizor și scenograf de teatru, operă și film, a urmat un parcurs internațional în formarea sa 

profesională, începând în Statele Unite ale Americii și continuând în Franța, Japonia și Indonezia. A transformat 

practica directoriatului artistic de operă și musical, conferindu-i prin scenografie, o autenticitate trans-culturală 

realizată de jocul păpușilor, al măștilor și al actorilor. A colaborat cu actorii Anthony Hopkins, Jessica Lange, 

Anne Hathaway, Salma Hayek sau Helen Mirren și cu muzicieni precum Bono, Zubin Mehta, Seiji Ozawa și                       

Elliot Goldenthal. La Quadrienala de la Praga din 2015 a susținut conferința intitulată Playing with Fire. 
6
 Robert Lepage – regizor și scenograf de teatru, operă și film, actor și dramaturg,  artist vizual, este adeptul 

transpunerii realităților contemporane  pe scenă prin utilizarea poetică a noilor tehnologii. Fondatorul companiei 

Ex Machina și al centrului de producție La Caserne ale căror spectacole au promovat multidisciplinaritatea în 

creația teatrală, a semnat scenografia și regia pentru Cirque du Soleil și pentru turneele lui Peter Gabriel.              

A realizat cea mai mare proiecție video din lume, The Image Mill, o scenografie urbană realizată pentru 

aniversarea celor 400 de ani de la atestarea orașului Quebec și ampla expoziție virtuală The Library at Night 

(2015). La Quadrienala de la Praga din 2015 a susținut conferința intitulată Creating Outside the Frame. 
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Mark Lammert
7
 sau Es Devlin

8
. Aceștia s-au remarcat de-a lungul timpului prin îmbinarea 

practicii de scenografie cu regia de teatru și film, cu artele vizuale, cu muzeografia, cu 

muzica, cu pedagogia și cu cercetarea artistică. 

 Quadrienala de la Praga nu poate lipsi din studiul istoriei teatrului românesc din 

ultimii cincizeci de ani, întrucât această manifestare culturală mondială a constituit permanent 

un reper al reprezentării profesionale și o deschidere a vizibilității internaționale pentru 

personalități ale scenografiei din România, printre care îi amintim selectiv pe Liviu Ciulei, 

Paul Bortnowsky, Radu Boruzescu, Ion Popescu-Udrişte, Florica Mălureanu, Mihai Mădescu, 

Elena Pătrășcanu-Veakis, Adriana Leonescu, Dan Jitianu, Romulus Feneş, Dan Nemțeanu, 

Maria Miu, Doina Levintza, Vittorio Holtier, Helmut Sturmer, Dragoş Buhagiar, Andrei Both, 

Puiu Antemir, Velica Panduru, Nina Brumușilă, Liliana Cenean, Ştefan Caragiu sau Iuliana 

Vîlsan. În acest context, participarea României la PQ11 și PQ15 este studiată aici pentru 

aportul pe care l-a adus dezvoltării Quadrienalei de la Praga prin abordarea curatorială și 

proiectele selectate, prin noile tehnologii folosite – cum ar fi proiecțiile de video mapping, 

realizate în premieră mondială în cadrul pavilionului studențesc de scenografie al României – 

sau prin prezentările din cadrul conferințelor tematice organizate sub egida PQ. 

Comunicările permanente dintre organizatori și comisarii țărilor participante au 

generat în anul 2014 organizarea Simpozionul curatorial, un demers pregătitor pentru PQ15. 

Aleși în baza portofoliului profesional de către comisia PQ, curatorii naționali s-au întâlnit la 

Praga pentru dezbaterea temelor ediției și pentru documentarea și alegerea spațiilor în care 

evenimentul avea să se desfășoare. În cadrul acestui simpozion a avut loc proiecția unui film 

de prezentare a activităților studenților scenografi de la Universitatea de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, proiecție cu rezonanță în construcția 

reprezentării academice în context expozițional. Acest tip de influență, determinat 

organizațional prin exemple actuale de practică profesională și pedagogică de scenografie, 

creează legături strânse între două ediții consecutive.  

                                                 
7
 Mark Lammert – artist plastic și scenograf, a colaborat cu regizorii Jean Jourdheuil și Dimiter Gotscheff, 

dezvoltând un limbaj vizual caracterizat de simplitatea gestului scenografic și de contribuția cinetică a acestuia în 

parteneriatul dintre jocul actorului și evoluția în timp a spațiului scenic. Această fuziune dintre sculpturalitatea 

evolutivă a decorului și creația actorului a devenit amprenta sa estetică, prin care articulează conceptul de spațiu 

gol, cu prezența unitară a scenografiei și a personajelor. Este profesor de pictură la Universitatea de Arte din 

Berlin. La Quadrienala de la Praga din 2015 a susținut conferința intitulată The Space at Play. 
8
 Es Devlin – artist platic și scenograf  de teatru, operă și dans contemporan, cunoscută atât pentru decorurile 

realizate în ultimii douăzeci de ani, cât și pentru sculpturalitatea instalațiilor audio-video de mari dimensiuni 

realizate pentru festivaluri de artă urbană sau pentru turnee muzicale, este autorul pavilionului Marii Britanii de 

la Expo 2020 din Dubai. La Quadrienala de la Praga din 2015 a susținut conferința intitulată From Gaga to 

Glyndebourne. 
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Continuitatea Quadrienalei de la Praga este întreținută  prin discuții, ateliere și 

publicații noi, ce au un rol determinant în solidificarea comunității profesionale și în 

recunoașterea implicării scenografilor în viața artistică și socială. Tal Itzhaki susţine faptul că 

„PQ a devenit treptat, centrul, sursa de inspiraţie şi raţiunea de existenţă a comunităţii 

scenografilor din întreaga lume”
9
. Participarea personală la PQ11 şi PQ15 şi la 

simpozioanele organizate de Quadrienala de la Praga, între 2013 şi 2016, ne oferă condiţiile 

unei abordări ale cărei calităţi se sprijină pe compararea studiilor teoretice dedicate 

fenomenului PQ cu o perspectivă practică, rezultată din explorarea modalităţilor de expunere 

a spectacolului scenografic. În urma masteratului de Arta Scenografului pe care l-am absolvit 

în anul 2011 la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, am fost 

îndrumat de comisarul de țară pentru Quadrienala de la Praga în coordonarea Secțiunii de 

Arhitectură de la PQ11 și în realizarea montajelor video pentru prezentarea scenografiilor din 

România selecționate la secțiunea principală, Țări și Regiuni, de la aceeași ediție. Patru ani 

mai târziu, la PQ15, proiectul independent de cercetare scenografică a arborilor legendari din 

țara noastră, din echipa căruia am făcut parte, a fost curatoriat pentru expoziția națională de 

scenografie a României din cadrul secțiunii Țări și Regiuni. Astfel, implicat în cele două ediții 

amintite, am observat rolul pe care studiul acestui fenomen evolutiv îl are în înțelegerea și 

dezvoltarea noilor sensuri ale scenografiei, atât prin modelele de practică reprezentate cât și 

prin modalitățile de expunere a acestora în context internațional. 

Quadrienala de la Praga a purtat de-a lungul anilor denumiri diferite în limba engleză, 

de la cea demult consacrată – Prague Quadrennial International Exhibition of Scenography 

and Theatre Architecture – la mai recenta Prague Quadrennial of Performance Design and 

Space. Acestea pot orienta către înţelegerea evenimentului ca pe o expoziţie de scenografie și 

arhitectură teatrală în care cele două domenii de creație sunt prezentate pentru rolul de 

partener și cadru al actului dramatic. În lucrarea de faţă evidențiem posibilitatea unei 

înțelegeri extinse faţă de această interpretare tradiţională, urmărind reflecţia transformărilor 

din scenografie prin filtrul conceptual și aplicativ al Quadrienalei de la Praga. Astfel, 

cercetarea este dezvoltată în concordanță cu semnificațiile acumulate de scenografie la noile 

ediții ale PQ prin dezvoltarea:  

                                                 
9
 Tal Itzhaki, http://bit.ly/transformationsofPQ, accesat la 11.11.17  

„It is clear to me that the PQ has gradually become the core, the inspiration, and the raison d‟etre of the 

international scenography community.” 

Tal Itzhaki, scenograf și regizor de teatru și televiziune de origine israeliană, profesor la Academy of Performing 

Arts din Tel Aviv, membru fondator al Fringe Center din Tel Aviv  
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- curatorierii scenografice – răspuns conceptual, spațial, informativ și performativ oferit 

temelor propuse de organizatori prin participările naționale și universitare la diferitele 

secțiuni ale Quadrienalei de la Praga;   

- pavilionului  de scenografie – unitate spațială cu identitate scenografică proprie, 

conținând maniera de expunere a proiectelor teatrale și/sau performance-urile realizate 

pe durata desfășurării PQ; elementele funcționale, senzoriale și simbolice ale 

pavilionului, alături de perfomativitatea sa (modul de vizitare și spectacolele pe care le  

generează) reprezintă expresia spațială a curatorierii scenografice; 

- intervenției scenografice – inserție spațio-temporală (izolată în cadrul pavilionului de 

scenografie sau integrată într-un angrenaj spațial și social existent)  generatoare de 

mesaj și performativitate; aceasta poate exista atât în cadrul unor evenimente 

programate în spații dedicate spectacolului cât și în spațiul public urban sau rural, real 

sau virtual, subliniind valențele teatralității ca prezență cotidiană.  

„Quadrienala de la Praga expune faptul că scenografia nu a avut niciodată atât de 

multe faţete. Aceste multe chipuri subliniază faptul că scenografia are un scop ca finalitate şi 

nu doar o finalitate în sine. Scenografia înseamnă un mod de gândire”
10

. Prin recunoașterea 

și analizarea acestor teritorii de practică profesională adresate unei arii extinse de domenii 

creative (de la scenografi și performeri, la regizori și teatrologi, de la coregrafi și păpușari, la 

creatori de identitate vizuală și scriitori, de la arhitecți și urbaniști, la la fotografi sau 

videografi) argumentăm utilitatea prezentului studiu pentru învățământul de specialitate și 

pentru cercetarea teatralității realului ce definește divers, timpul prezent. Nu de puține ori, de-

a lungul istoriei artei, pictorii au ales să îşi proiecteze propriile rame pentru tablourile pe care 

le-au creat, asigurându-se că tranziţia privirii dinspre spaţiul de expunere către interiorul 

operei nu afectează negativ percepţia lucrărilor și transmiterea intențiilor artistice. De 

asemenea, arhitecții nu s-au adresat numai beneficiarilor direcţi ai spaţiului pe care arhitectura 

îl organizează, ci au exersat inserția proiectelor în spațiul exterior, public, comun. Scenografii 

pot avea la rândul lor, printre atribuţii, pe aceea de a putea expune creaţia pentru spectacol și 

în afara reprezentației propriu-zise, în consistența mediilor de comunicare pe care le propune 

societatea de astăzi. Quadrienala de la Praga reprezintă unul dintre acestea.  

                                                 
10

 Sodja Lotker, Prague Quadrennial 2015 Catalogue, Theatre and Arts Institute, Praga 2015, pag. 11 

„Prague Quadrennial is about to show that scenography has never had so many faces. These many faces point to 

the fact that scenography is a MEANS to an end, and not an END in itself. Scenography is a way of thinking.” 

Sodja Lotker - director artistic la PQ 2015, director de programe la PQ 2007 și 2003, director al Departamentului 

Internațional de Teatru, Institutul de Teatru din Praga; dramaturg pentru spectacole de teatru, dans și 

performance site-specific, în Republica Cehă, S.U.A. și Brazilia 



7 

 

Astfel, susținem faptul că fazele procesului de creaţie scenografică se continuă 

inclusiv prin maniera de expunere a spectacolului, expunere ce alcătuiește astfel, o parte a 

practicii de scenografie. La Quadrienala de la Praga, expunerea spectacolului prin scenografie 

înseamnă expunerea relațiilor din interiorul său, expunerea recontextualizată a artefactelor 

sale sau expunerea spectacolului prin re-performare într-un cadru nou. În acest sens, 

fenomenul Quadrienalei de la Praga poate fi considerat un obiect de studiu în sine, în care 

studenţii scenografi pot exersa modurile prin care se comunică o creaţie, prin care se expune 

un proces de creaţie sau se interacţionează uman şi logistic pentru reprezentarea naţională și 

universitară, la un festival cu amploare mondială. Dar la PQ nu sunt expuse nu numai proiecte 

de teatru și performance ci şi formule noi de colaborare, așa cu susține și Margaret Mitchell, 

referindu-se întâlnirile de  la ediția PQ15: „Importanţa aducerii împreună a artiştilor şi 

arhitecţilor din domeniul teatrului pentru a discuta şi a-şi împărtăşi lucrările nu poate fi 

subestimată în situaţia internaţională complexă şi volatilă de astăzi”
11

. 

 Studiul proiectelor selectate pentru această cercetare are rolul de a dezvolta o viziune 

fluidă, de ansamblu, asupra componentelor curatoriale, scenografice, arhitecturale, urbane sau 

organizaţionale apreciate de multe ori secvențial, cu prilejul fiecărei ediții a Quadrienalei de 

la Praga. Deși adaptată domeniilor distincte dar relaționate ce participă la definirea PQ, 

structurarea capitolelor are rolul de a suplini această fragmentaritate aparentă a elementelor 

necesare înţelegerii Quadrienalei de la Praga. Am urmărit, în acest sens, diferite propuneri 

curatoriale, prin studiul spațiilor și evenimentelor create de participările naţionale. 

 

 

                                                 
11

 Margaret Mitchell, Theatre Design & Technology, Fall 2015, U.S.I.T.T. New York 2015, p.72-3  

„The PQ was originally organized to share, celebrate, and recognize stage design and theatre architecture as 

culturally valuable endeavors equal to the status of fine art. The PQ provided a conduit among artists who were 

separated by politics, governments, and the Iron Curtain. After the turning point of the Velvet Revolution, Czech 

and Slovak artists were confronted with the prospects of liberty, and a  rapidly  changing  political  environment. 

A new economic system, capitalism, provided the people with new sets of financial problems and unfamiliar 

funding models. At the same time, the rest of the world continued to experience other “curtains” of boundaries, 

atrocities, and governmental injustices, as well as improved economics. Chernobyl, the fall of theSoviet Union, 

apartheid in South Africa, the Bosnian War, improving economics in Poland and Ireland, Israeli/Palestinian 

unrest, global terrorism, and the European economic crisis have all played roles in the PQ exhibitions. The 

importance of bringing theatre artists and architects together to share and discuss their work cannot be 

underestimated in our current complex and volatile international situation. In this context, an original purpose of 

the PQ, the need to break through political and governmental boundaries, continues to be significant. Climbing 

record attendance, increased participation of countries and regions and individual artists, and collaborative 

international projects support the need for the Prague Quadrennial in whatever future incarnation it may appear.” 

Margaret Mitchell – scenograf de costum, co-autor al volumului Making the Scene, A History of Stage Design   

and Technology in Europe and the United States, profesor de Artă Teatrală la U.I.W. în San Antonio, Texas; 
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II. Cuprinsul tezei   

 

 

1. Argument. Noutatea și utilitatea lucrării              

 

2. Prezentarea structurii de cercetare               

 

3. Situaţia actuală a cercetării fenomenului Quadrienala de la Praga         

 

4. Introducere. Quadrienala de la Praga, astăzi                                  

 

 4.1. PQ: platformă de cercetare și festival internațional          

 4.2. PQ: expoziție de scenografie contemporană                         

 4.3. PQ: mediu de comunicare între artiști și public           

 4.4. PQ: cadru curatorial scenografic și arhitectural           

 

5. Documentarea şi expunerea spectacolului            

 

5.1. Tipurile şi timpurile expunerii scenografiei           

5.2. Expunerea scenografică: pavilioanele de scenografie și secțiunile PQ        

       5.3. Documentarea spectacolului şi spectacolul documentării          

 

6. Evoluţia Quadrienalei de la Praga: 1967 – 2007            

 

7. Quadrienala de la Praga 2011               

 

 7.1. Scenografie internaţională la PQ11          

7.2. Participarea României la secţiunea Țări și Regiuni  de la PQ11      

7.3. Participarea României la secţiunea studențească de la PQ11       

 

8. Quadrienala de la Praga 2015                  
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9. Participarea României la Quadrienala de la Praga 2015            

   

 9.1. Rădăcini – curatorierea României la PQ15         

  9.1.1. Teatralitatea realului la PQ15            

  9.1.2. Spațiu comun: Muzica Vremea Politica        

  9.1.3. Imaginea și textul - instrumente curatoriale        
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III. Rezumat 

 

În prima parte a lucrării am studiat capacitatea scenografiei de a comunica producțiile 

teatrale sau procesele de creației ale spectacolului, în timpul și dincolo de momentul trecător 

și irepetabil al reprezentației. Am analizat aici, atât modalitățile de documentare cât și pe cele 

de expunere a spectacolului, marcând caracterul de performativitate al acestora, propus la 

diferitele ediții PQ, în formule evolutive. Am identificat instrumentele care participă simultan 

la crearea specificității acestui tip de manifestare: de la timpurile și tipurile de expunere a 

scenografiei, la artefactele investite de legătura  pe care au avut-o cu spectacole pentru care au 

fost create, de la generarea performance-ului în interiorul și în exteriorul pavilioanelor de 

scenografie, la posibilitățile de participare activă a publicului. Astfel, am dezvoltat noțiunile 

principale ce au alcătuit baza cercetării spectacolului expus, reprezentat în exemplele concrete 

studiate în conținutul tezei. 

În capitolul Introducere. Quadrienala de la Praga, astăzi, am cercetat înțelesurile 

tradiționale și actuale ale Quadrienalei de la Praga. Prezentând contextul cultural al apariției 

acestui fenomen internațional și am analizat însemnătatea Quadrienalei de la Praga, atât 

pentru mediul profesional și academic, cât și pentru cel festivalier și social. Acest capitol 

anunță analiza pavilioanelor de scenografie și a intențiilor curatoriale din secțiunile 

descriptive ale lucrării. Astfel, am privit către PQ pentru rolul său de: platformă de cercetare 

și festival internațional; expoziţie de scenografie contemporană; mediu de comunicare între 

artiști și public; cadru curatorial scenografic și arhitectural. 

 Quadrienala de la Praga reprezintă o organizație internațională ale cărei activități și 

rațiuni de existență sunt structurate în jurul studierii importanței spațiului performativ din 

societatea actuală. Sunt incluse aici spațiile scenografice create prin performance, spațiile 

destinate artei dramatice sau găsite și investite ulterior pentru spectacole, dar și spațiul public 

construit sau natural, nemodelat de intențiile unui eveniment artistic, ci de decizii 

administrative, politice, de practici socio-economice, de comportamente umane și de atitudini. 

Preocuparea exprimată în cadrul Quadrienalei de la Praga față de calitățile spațiului locuit – 

evaluat în variatele sale configurări arhitectural-programatice și socio-culturale – a pornit de 

la interesul pentru spațiul teatral din contextul spectacolului viu. Spațiul scenografic a fost 

privit aici ca o reflecție a spațiului din realitatea exterioară reprezentației, dar din care aceasta 

se hrănește, comentându-l critic și estetic.  
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Astăzi, procesele transformatoare operate de arta dramatică asupra diferitelor tipuri de 

spații reale sau imaginate, cu scop dramaturgic și finalitate cognitiv-ideatică, sunt preluate și 

folosite la Quadrienala de la Praga și în sens invers, pentru observarea, comentarea și 

transformarea realității din afara teatrului. Astfel, sunt studiate și subliniate problematici 

pregnante din educație, sociologie, ecologie și protecția valorilor patrimoniale, prin aplicarea 

unor procedee scenografice, teatrale. Inițial Quadrienala de la Praga a fost atestată ca o 

oportunitate de expunere a gândirii și a realizărilor de scenografie de teatru în context 

internațional. Astăzi, în cadrul festivalului PQ sunt create locuri noi cu expresivitate și mesaj, 

la generarea cărora sunt aplicate principii de concepție specifice teatrului, scenografiei și 

arhitecturii, ca profesii ale creației spațiului. Aceste locuri sunt dedicate, pe de o parte, 

expunerii prin scenografie și performance a spectacolelor recente și a spațiilor împreună cu 

care acestea au devenit, iar pe de altă parte, sunt determinate de intervenții directe în spațiul 

public, ce identifică, anunță sau generează realități sociale. Se construiesc astfel, mecanisme 

de conştientizare a uneltelor pe care realitatea şi teatrul şi le împrumută permanent amintind 

faptul că deoarece  „[…] în societatea de astăzi s-a petrecut  o schimbare remarcabilă prin 

mediatizarea vieţii de zi cu zi, [...] este posibil ca o anumită schimbare a teatrului să fi avut 

loc aproape inevitabil”
12

.  

Acest sistem influențial funcţionează de asemenea în dublu sens, spectacolul 

influenţând scenografia expozițională, care devine spectacol şi invers, cadrul scenografic și 

dramaturgia expunerii creând scenarii la faţa locului, pentru actori, coregrafi, păpuşari și 

pentru public. Acestea sunt construite prin reprezentare documentară sau prin performare, 

având ca prim scop apropierea vizitatorilor de creația autorilor de spectacol și o deschidere a 

artelor performative către publicul care nu a luat parte la reprezentațiile originale. Pentru 

realizarea acestor obiective este luată în considerare interogarea procedeelor de documentare a 

spectacolului viu și a contribuției acestora, prin diferitele medii de expunere, la dezvoltarea 

documentării performative (documentare ce poate genera spectacol, spațiu și sens, atât în 

timpul procesului de înregistrare, cât și în cel al expunerii, prin limbajul său specific) ca 

ramură a scenografiei.   

                                                 
12

 Anti Nykyri – Liveness, Sameness and Sound Design din Staging Thinking, OISTAT Centre Finland, Helsinki  

2011, pag. 9  

„When the remarkable change in society that occurred through the mediatisation of everyday life is taken into 

consideration, it seems that some kind of change in the theatrical domain was also almost inevitable” 
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În introducerea antologiei de scenografie de teatru intitulată World Scenography 

(Oistat 2012) este descrisă natura efemeră a scenografiei, care, la fel ca orice artă bazată pe 

desfășurarea sa în timp, dispare pentru totdeauna, dacă nu există o formă de înregistrare:  

„[…] fără contextualizarea proiectelor prin analiză, semnificațiile acestora rămân ascunse. 

Înțelesurile unei scenografii pot fi descifrate mai bine prin înțelegerea culturii, societății, 

timpului și locului unde acestea au fost create și prezentate publicului” 
13

. Astfel, 

preocupările pentru înregistrarea fenomenului teatral susțin organizarea unor cercetări în jurul 

scenografiei, ca expresie vizuală a spectacolului ce permite rezistența sa cultural-istorică. La 

PQ, elementele scenografiei din spectacolele pentru care au fost create sunt recontextualizate 

pentru analiză. Procesele de investigare a spaţiului unui spectacol, a imaginii acestuia şi a 

relaţiilor generate în interiorul său prin scenografie, au atât un caracter demonstrativ-didactic 

cât și unul performativ, spectacular, participativ. Recontextualizarea prin scenografia de 

expunere, adaptarea sau bulversarea artefactelor unui spectacol expus pentru a releva sau 

construi înţelesuri, devin astfel competențe ale creaţiei teatrale. 

„Activitatea umană şi practicile acesteia pot fi înţelese prin colectarea, ordonarea şi 

reasamblarea lucrurilor și resturilor găsite”
14

. PQ se bazează pe o necesitate umană și 

profesională de documentare. Documentarea, mai devreme sau mai târziu, devine substitutul 

spectacolului original. La PQ, este propus un exercițiu de devenire al  documentării, în 

spectacol. Lectura cu dublu sens a sintagmei spectacolul expus ce dă titlul acestei lucrări și 

diferitele interpretări ale celor două cuvinte, sunt  urmărite pe parcursul cercetării ca elemente 

determinante pentru PQ. Astfel, propunem existenţa a două perspective de ansamblu asupra 

Quadrienalei de la Praga: 

- expunerea spectacolului, ca procedeu de distribuire internațională  a mesajului pe care 

creaţia teatrală îl propagă în contextul limitat temporal şi spaţial al reprezentaţiei; 

- spectacolul expunerii,  ca procedeu prin care scenografia devine mediu de comunicare 

şi spectacol, PQ oferind publicului posibilitatea de a participa direct la construcţia 

evenimentului prin angajarea directă a vizitatorilor în funcţionarea pavilioanelor de 

scenografie, conducând la dezvoltarea unei optici asupra teatralităţii expuse. 

 

                                                 
13

 Peter Mc KINNON, Eric FIELDING, World Scenography 1975-1990, OISTAT, Taiwan 2012, pag. 11 
14

 Thea Brejzek, Scenography or Making Space, The Disappearing stage: Reflections on the 2011 Prague  

Quadriennial, Theatre and Arts Institute, Praga 2012, pag. 21  

„Human activity and practices can be comprehended by the collection, the ordering, the assemblage of found 

objects and remnants.” 
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„Teatrul este un tablou. Dar este un tablou în mișcare, pe ale cărui detalii nu avem 

timp să le examinăm”
15

. Fenomenul PQ aduce în plus față de formele de prelungire a 

efectelor reprezentației (memoria arhivată a spectacolului prin expunerea artefactelor şi 

imaginilor sale, plăcerea spectatorului metamorfozată în cronici publicate sau în înregistrări 

foto-video, etc.) o latură ascunsă până atunci publicului, ce precede spectacolul – procesul de 

creație. Prin expoziția de scenografie, la PQ vizitatorilor li se oferă posibilitatea de a zăbovi 

asupra unor detalii ale creației teatrale într-un timp care aparține de acum spectatorului și nu 

spectacolului. Quadrienala de la Praga a evoluat de-a lungul unor decenii în care 

transformările din lumea teatrului au adus mai aproape spectatorul de actor. Acest lucru poate 

fi înțeles dintr-un dublu sens: pe de o parte, cea a relației dintre reprezentație și spectator (din 

spectacolul intimist dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XX-lea ce integrează activ 

publicul în energia sa), iar pe de altă parte cea a transformării vizitatorului pasiv al unei 

expoziții, în actor declanșator și operator al cunoașterii ( din dezvoltarea curatorierii 

scenografice) asemenea actorului de teatru care, prin intervenția sa, modifică spațiul scenic. 

„În micile săli studio pe care multe teatre le-au deschis [...] jocul subtil putea dezvălui 

contradicții la nivelul textului și putea transmite conștiința interioară a personajelor prin 

modificări fizice de respirație, tensiune, postură sau puls”
16

.  

În primul sens amintit mai sus, scenografii de la PQ au apropiat spectatorul de 

înțelegerea spațiilor cu potențial teatral prin creația pavilioanelor de scenografie, oferindu-i 

acestuia un tip de experiență senzorială și imaginativă ce devenea reflecția spațială a 

experimentului teatral., propunând simultan o distanțare didactică specifică expozițiilor și o 

intimizare a vizitei care devenea integratoare și personală. În cel de-al doilea sens, apropierea 

s-a produs dinspre domeniul educațional înspre cel teatral odată cu apariția expozițiilor 

participative în care vizitatorul devenea responsabil pentru generarea spațiului vizitat din 

muzee sau galerii. Astfel, expresia expozițională a action stage-designului și a apropierii 

spectatorului din teatru de expresivitatea obiectelor reale resemnificate de către actorii de pe 

scenă, prin joc, a condus la relaţionarea directă între creatori şi public, neintermediată de 

spectacol, ci doar de timpul petrecut împreună - o formă răspândită în concepţia pavilioanelor 

naţionale şi studenţeşti de la PQ, ce a adus expoziţiei de scenografie o conotaţie actualizată: 

publicul participă la procesul de creație a expunerii.     

                                                 
15

 Denis Diderot, Letter to Madame Riccoboni (1758), citat de Joel Anderson în Theatre and Photography,  

Macmillan Education, Londra 2015, pag. 1  

„Theatre is a picture; but it is a moving picture whose details one has not the time to examine.” 
16

 John Russel Brown, Istoria teatrului universal, Nemira, Teatrul Radu Stanca, Sibiu, 2016, pag.551  
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Aceste transformări culturale au contribuit semnificativ la extinderea noţiunii de 

scenografie, de la organizarea spaţiului pentru actori la organizarea spaţiului pentru public. 

Instalația de scenografie, devine dovada acestei evoluții, un dispozitiv de integrare a 

performerilor și a spectatorilor în aceeași categorie creativă. „Fiind o lucrare de artă ce se 

produce […]  într-un interval de timp, instalația este strâns legată de performance, adeseori 

solicitând un act performativ din partea vizitatorului, cum ar fi operarea unui element 

component sau simpla intrare în interiorul unei structuri”
17

. 

În capitolul Documentarea şi expunerea spectacolului, am studiat scenografia ca 

mediu de contact cu spectacolul teatral, atât în timpul desfășurării acestuia cât și în timpul 

care îl precede sau care îi urmează. Am analizat aici, conceptul de expunere a spectacolului, 

concept ce a contribuit la alegerea titlului acestei teze. Astfel, am determinat rolul 

Quadrienalei de la Praga ca martor al evoluției scenografiei, urmărind elementele ce 

alcătuiesc PQ din punct de vedere spațial și organizațional. În interiorul acestui cadru, am 

expus consistența spectaculară creată la PQ prin curatorierea scenografică a artefactelor 

teatrale aparținând producției propriu-zise (costume, recuzită, decor) și/sau procesului de 

creație (schițe, planșe, machete) și prin investirea arhitecturală și perfomativă a spațiului ales 

pentru expunere. Scenografia contribuie la generarea şi organizarea cadrului și spațiului de 

desfăşurare a spectacolului viu, asigurând potențialitatea semantică a elementelor senzoriale și 

materiale, prezente sau sugerate şi gestionând, împreună cu actorii și publicul prezent, relaţiile 

dintre interiorul şi exteriorul spaţiului de joc. Contextul determinat de locul ales pentru 

performare (arhitectură, spaţiul public urban/rural), de spaţiul de joc (închis în cutia italiană 

sau dispersat în formule variate de alcătuire a scenei şi a zonelor fixe sau mobile pentru 

spectatori), de compunerea traseelor personajelor şi/sau ale publicului în cadrul 

evenimentului, determină  interacţiuni şi constituie prilejuri de intervenţie ale scenografiei. 

Observând diferitele ocazii de apropiere faţă de procesul de creaţie scenografică pe care 

publicul de teatru şi performance le are la dispoziţie, se poate remarca o tendinţă spre  

expunerea vizuală, manifestă, chiar în timpul spectacolului (prin funcţionarea aparatului 

scenografic la vedere) sau în timpul premergător şi ulterior acestuia. Astfel, scenografia poate 

fi expusă în momente şi pentru durate diferite, în interiorul intervalului de timp al 

spectacolului sau în apropierea acestuia – înaintea începerii sau imediat după încheierea sa.  

                                                 
17

 Thea Brejzek, Lawrence Wallen, The Model as Performance, Bloomsbury, Londra, 2018, p. 133  

„As an artwork that often literally takes place over time, the installation is closely related to performance, often 

demanding a performative act from the viewer such as operating an installative element or simply entering the 

structure. The object thus lies in direct relation to its surrounding and is understood contextually rather than an 

isolated and passive construction.” 
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Înainte ca spectacolul să înceapă, se generează – prin circulaţia imaginilor, prin 

repetiţiile cu public, prin afişe și clipuri de promovare – un strat învăluitor de informaţie, un 

spaţiu mental prin care se poate anticipa specificul unei reprezentaţii dintr-un viitor apropiat 

sau îndepărtat. Astfel, accesul la un spectacol poate avea loc direct, fără nicio pregătire, prin 

trecerea din exteriorul civic în atmosfera care  i-a fost destinată sau poate fi  filtrat de acest 

înveliş informaţional, prealabil experienţei directe, personale. În acelaşi mod, memoria 

spectacolului, poate rămâne una individuală, bazată pe propria participare şi receptivitate sau 

poate fi condusă/alterată de o opinie colectivă, de abordări teoretice ulterioare precum cele din 

presa tipărită sau online, de discuţii sau de conferințe. După tragerea cortinei, spectacolul 

persistă atât în memoria actorilor şi a spectatorilor, cât şi în analiza textuală a cronicilor sau în 

teoretizarea aspectelor sale constitutive din literatura de specialitate. Odată cu intrarea sa în 

zona memoriei, a arhivei, a academicului, pentru a fi transmis ca amintire, ca idee 

contributivă la dezvoltarea domeniului teatral, ca abordare posibilă pentru viitorii 

profesionişti, spectacolul este expus în expoziţii tematice, în conferinţe şi în ateliere. Trecerea 

de la expunerea spectacolului din timpul reprezentaţiei la expunerea sa într-un timp ulterior 

încheierii acesteia sau într-unul al re-performării lui demonstrative pentru studiu şi analiză, se 

face folosind aceleaşi mijloace de creaţie care au dus la apariţia sa: alegerea unei dramaturgii 

de prezentare, a unei scenografii (re)contextualizante, a unei selecţii a ideilor principale, a 

unei sintetizări explicative a proceselor de creaţie, a performerilor care îl pot revitaliza. 

Această traversare a multiplelor moduri de expunere a spectacolului reprezintă una din 

preocupările majore ale participanților la Quadrienala de la Praga. Acestea sunt medii de 

comunicare terţiare ale spectacolului față de binomul reprezentație-spectator, medii detașate 

de timpul desfășurării sale dar generatoare de posibile interpretări suplimentare. Această 

(re)prezentare a spectacolului în contextul social exterior evenimentului propriu-zis, având 

menirea de a promova şi respectiv de a interoga ulterior o realitate culturală, generează 

condiţiile organizării unui alt tip de expunere publică a artelor spectacolului şi anume, cel 

expoziţional. La Quadrienala de la Praga sunt expuse toate aceste trei timpuri ale 

spectacolului, trecutul, viitorul și prezentul, transformând pe de o parte, o expoziţie de 

scenografie într-un festival cultural internaţional şi pe de altă parte, mediile de înregistrare şi 

documentare, în variate forme de spectacol. 

 În continuare, am analizat evoluţia Quadrienalei de la Praga din 1967 până în 2007, 

din perspectiva diferitelor surse bibliografice, pentru a considera apoi evenimentul prin optica 

realităţii experimentate direct la PQ11 și PQ15 și în perioadele de pregătire ale acestor ediții.  
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Am justificat studierea momentelor semnificative din istoria Quadrienalei de la Praga, 

prin necesitatea înţelegerii actuale a fenomenului PQ atât ca pe o consecinţă a evoluţiei sale, 

cât şi ca răspuns la transformările din societatea contemporană, ca surse permanente de 

inspirație curatorială. Astfel, în capitolul Evoluţia Quadrienalei de la Praga: 1967 – 2007,  

am studiat transformările Quadrienalei de la Praga, în primii patruzeci de ani de la înființare, 

dintr-o perspectivă documentară bazată pe arhivele și publicațiile existente. Am subliniat aici, 

momentele decisive din istoria recentă a teatrului, prin care expunerea spectacolului și 

spectacolul viu și-au împrumutat reciproc rațiuni de existență și de desfășurare. Am evidențiat 

astfel, trecerea expoziției de scenografie de la natura sa informativă, la cea performativă, prin 

intermediul apariției pavilionului de scenografie. În acest parcurs, am evidențiat tranziția de la 

expunerea dominată de Cortina de Fier, de dinainte de anul 1989, la manifestul poilitic 

realizat prin scenografie realizat ulterior, în contextul PQ. Dincolo de reprezentarea situației 

teatrului din diferitele zone ale lumii, reprezentarea unor situații sociale și politice actuale, a 

devenit una dintre preocupările curatorilor naționali și a organizatorilor PQ.  

 Din consultarea comparativă a arhivelor, am realizat o recuperare semnificativă a 

datelor de identificare a spectacolelor realizate în România ce au fost expuse la PQ, alcătuind 

un catalog al calității scenografiei românești, creat de participările naționale. Mai mult, am 

cercetat modul în care, încă de la prima ediție PQ din anul 1967, au existat în România 

preocupări teoretice și practice referitoare la expunerea scenografiei în cadru expozițional, 

care au contribuit la dezvoltarea Quadrienalei de la Praga.  Succesul repetat obținut de 

scenografii Frantisek Troster 
18

 şi Josef Svoboda la Bienala de la Sao Paolo
19

, reflectat 

ulterior prin decizia înfiinţării Quadrienalei de la Praga în anul 1967, a generat un eveniment      

internaţional dedicat scenografiei prin care participanților li s-a propus încă de la prima ediție 

„să surprindă natura specifică a artei scenografului, prin faptul că aceasta nu poate fi 

despărţită de arta regizorală sau de celelalte componente ale artei dramatice ale căror 

caracter sintetic trebuie evidenţiat”
20

. 

                                                 
18

 Frantisek Troster, arhitect, scenograf, profesor și fondator al Facultății de Teatru (DAMU) din Praga.            

A promovat modernismul în scenografie, abordând un tip de organizare al spațiului prin care privilegia 

abstractizarea, dinamismul și sugestia. Este considerat unul dintre cei mai importanți scenografi ai secolului XX. 
19

 Bienala de Artă de la Sao Paolo, înființată în 1951, este a cea mai veche bienală de artă din lume, după 

Bienala de Artă de la Veneția, înființată în 1895. 
20

 Vladimir Jindra, statutul PQ, din A Mirror of World Theatre, de Vera Ptackova, Theatre Institute, Praga 

1995, pag. 6  

„Unlike the Biennial in Sao Paolo which celebrates stage art and, in particular, its artistic features – evidently 

since this section was later incorporated into the framework of the Sao Paolo Biennial Art festival – the Prague 

Quadrennial is guided by an attempt to capture the specific nature of stage art, that stage design cannot be 

separated from the direction and all other components of dramatic art and their synthetic character should be 

underlined.” 
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De la începuturile Quadrienalei de la Praga, expunerea scenografiei împreună cu 

abordările regizorale la care răspunde sau pe care le generează, a subliniat evoluţia 

spectacolului ca factor de influență principal în dezvoltarea limbajului scenografic 

expoziţional și a capacităţii expresive a acestuia. Configurațiile spaţiale ale a unor spectacole 

de teatru au alcătuit surse de inspiraţie pentru imaginarea pavilioanelor de scenografie de la 

Quadrienala de la Praga, iar acestea au influenţat la rândul lor, prin interacţiunile pe care le-au 

generat permanent, abordarea interdisciplinară a unor spectacole noi. Evidenţierea acestor 

influenţe reciproce prin exemplele analizate în această lucrare, reprezintă principala motivaţie 

a unui parcurs sintetic prin ediţiile trecute, din 1967 până în prezent. Am urmărit acest traseu, 

prin filtrul istoric și analitic propus de Vera Ptachkova în lucrarea sa majoră intitulată              

A Mirror of World Theatre (1995), o legătură esenţializată a prezentului cu trecutul 

Quadrienalei, până în 1995. Apoi, am continuat studiul transformărilor apărute de-a lungul 

anilor, parcurgând conținutul bibliografic şi arhivistic aferent edițiilor ulterioare. Începând de 

la ediţiile din 2011 şi 2015, percepţia evoluţiei acestui fenomen a fost completată de 

participarea directă la reprezentarea scenografică naţională, în cadrul secţiunii Țări și Regiuni 

(Countries and Regions) şi în cel al secțiunii de arhitectură. 

 Ediţiile din 2011 şi 2015 fac parte dintr-un ansamblu conceptual şi decizional condus 

de aceeași echipă de directoriat artistic. Participarea României la PQ11 și PQ15 beneficiază 

de asemenea de o aceeași autoritate curatorială. Astfel, posibilitatea studierii celor două ediții, 

în capitole consecutive, dedicate, este rezultatul comunicării timp de opt ani, între curatorul 

României la PQ și organizatori. Am tratat aceste participări, conectându-le la constrângerile 

spațiale și tematice ale celor două ediții respective. Am urmărit etapele procesului de creație a 

spațiilor scenografice din expozițiile românești, precum și resursele culturale investite ce au 

contribuit la devenirea acestora. De acum, în creația pavilioanelor se va căuta din ce în ce mai 

mult crearea unui concept propriu, iar competiţia Quadrienalei de la Praga va evidenţia felul 

în care spaţiile create pentru acest eveniment reuşesc să răspundă din punct de vedere 

scenografic la provocările temelor propuse de fiecare ediţie. Necesitatea înţelegerii acestei 

evoluţii constă în faptul că la Quadrinalele care vor urma, prezenţa fizică a acestor pavilioane 

nu va mai conține/reflecta doar proiectele încheiate, ci și teatralitatea unui spaţiu creat sau 

găsit la Praga. Astfel, spaţiile de expunere se vor diversifica, vor împrumuta şi spaţiul public 

al străzii şi vor căuta să evidenţieze rolul scenografiei în viaţa de zi cu zi, teatralitatea realităţii 

şi scopul civic, social pe care diferitele forme de practicare ale scenografiei îl au, atât în 

spaţiile destinate spectacolului cât şi în spectacolul neaşteptat al oraşului.  
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Ideea de pavilion național reprezentativ care afişează documentar o selecţie de 

spectacole selectate curatorial se va îmbina din ce în ce în mai mult cu opţiunea curatorială 

pentru un spațiu care generează stări, idei, care simbolizează sau activează conştiinţa 

vizitatorilor cu privire la un act cultural sau politic. Astfel, diferite forme de activism prin 

scenografie vor reprezenta felul în care realitatea poate fi percepută prin limbajul 

spectacolului şi felul în care spectacolul creat în mediul obişnuit al pieţelor, al esplanadelor 

sau al cartierelor, poate aduce o privire critică asupra cotidianului, apropiind în acelaşi timp 

participanţii voluntari sau întâmplători din aceste spații publice de constructorii de realități 

spectaculare. Scenografia rămâne în teatre, în centrele de dans, în clădirile operelor şi în 

spaţiile neconvenţionale investite de reprezentaţii diverse, dar este folosită şi în alte domenii, 

publice, exterioare, comerciale, iar acest lucru este semnalat la PQ, cu fiecare ocazie. 

Înţelegerea unui limbaj scenografic apărut în contextul vieţii de zi cu zi, poate crea un 

comentariu pertinent al societăţii şi astfel, poate continua rolul avut dintotdeauna de 

spectacolul de teatru. 

 Prin exemplele de scenografie expozițională analizate în capitolul Quadrienala de la 

Praga 2011, am evidențiat specificul incluziv, în ceea ce privește varietatea de genuri ale 

spectacolului contemporan, propus de organizatorii Quadrienalei de la Praga. În 2011, 

denumirea oficială a PQ se schimbă în The Prague Quadrennial of Performance Design and 

Space. Odată cu această propunere de cuprindere a diferitelor modalităţi de percepție a 

spațiilor, devin referenţiale şi locurile din realitate ce au potenţial scenografic, spaţii ce fie 

sunt prelucrate pentru construcția de spectacole, fie produc efecte spectaculare prin propriul 

lor mod de funcţionare. Această optică teatrală asupra unor spaţii publice sau private din 

realitate înglobează pieţele urbane, pietonalele, zonele de tranzit, terminalele sau gările, 

vitrinele şi panourile publicitare, expoziţiile şi muzeele, dar şi locuinţele personale, aşezările 

rurale, peisajele cu semnificaţie istorică sau locurile cu accesibilitate dificilă şi/sau 

reglementată pentru publicul larg, cum ar fi vernacularul izolat, limitele continentale cu 

condiţii meteorologice extreme sau minele de adâncime. Se subliniază în acest context faptul 

că înţelegerea scenografiei nu mai este redusă doar la crearea unui spaţiu de joc într-un alt 

spaţiu dedicat sau destinat spectacolului ci se extinde către găsirea, indicarea şi investirea 

unor locuri existente. Scenografia devine, în procesul de organizare al Quadrienalei de la 

Praga, un instrument de conştientizare a unor situaţii de viaţă, a unei structuri de organizare 

spaţială și socială actuală, construind situaţii concrete pentru a dezvolta o privire critică 

asupra societăţii.      
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Într-o anumită măsură, este vorba despre recunoaşterea scenografiei ca proces, acelaşi 

proces prin care arhitectura formează un profesionist ce poate discerne calităţile spaţiale şi 

viciile estetice sau constructive ale unui spaţiu construit sau ale unui sit. Specialistul astfel 

format, nu mai poate trece cu vederea incompatibilitatea sau deficienţele elementelor care 

contribuie la crearea unui loc, iar în acest sens, formarea de scenografie se alătura formării de 

arhitectură adăugându-i caracterul de eveniment, determinat temporal. Acest specific de timp-

loc este observat sau generat pentru a aduna publicul la ocazii create special, sau pentru a-l 

surprinde participând la activităţi cotidiene ce determină funcţionarea şi calitatea unui spațiu 

anume. Astfel, la PQ11 este propusă fuziunea perceptivă dintre scenografie şi arhitectură, 

dintre loc, proiect şi timp. Această îmbogăţire a înţelegerii scenografiei practicată prin alianţa 

conceptuală a scenografiei cu celelalte discipline de creaţie a spaţiului, se răsfrânge de acum 

şi asupra pavilioanelor de la PQ, în același timp în care tema ediției lipsește, pentru a da 

fiecărei participări șansa de a crea propriul slogan curatorial, propria viziune asupra 

scenografiei devenită Performing Design and Space.  

Totuși participările de la PQ11 au avut loc sub moto-ului ediției, o preluare din poezia 

Burnt Norton, de T.S. Eliot (1936): „în locul încremenit al lumii în mișcare” 
21

. Aceasta a fost 

interpretată de organizatorii Quadrienalei ca o metaforă definitorie și paradoxală în același 

timp, pentru spectacolul scenografic prezent la PQ: un moment de contemplare (de expunere) 

într-o lume aflată mereu în transformare (lumea artelor spectacolului). În același timp, motto-

ul citat a reprezentat o meditație asupra scenografiei ca artă a efemerului spectacular, la fel 

cum, conform autoarei Susan Jones, poezia amintită mai sus reprezintă o meditație a poetului 

asupra timpului și atemporalului, într-o perioadă în care Eliot trecea de la ateism, la credință.  

Scenografia este înțeleasă la PQ11, ca un  loc mental, definit individual și creat în timpul 

reprezentației de către fiecare spectator/vizitator prezent, prin raportare la propria experiență: 

                                                 
21

 Susan Jones - "At the still point": T. S. Eliot, Dance, and Modernism. Dance Research Journal, vol. 41 no. 2, 

2009, pp. 31-51. Project MUSE, muse.jhu.edu/article/364651, accesat la 14.03.2019 

„T. S. Eliot's "Burnt Norton" initially appeared in 1936, but eventually this poem became the first of the Four 

Quartets (1943), a cycle expressing the poet's most mature meditations on time and the timeless. The Quartets 

confirmed Eliot's already well-established position as a modernist poet, but they also suggested a new sense of 

spiritual resolution, in part reflecting his journey from religious doubt to newfound faith […] 

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless; 

Neither from nor towards; at the still point, there the dance is, 

But neither arrest nor movement. […] 

I can only say, there we have been: but I cannot say where.  

And I cannot say, how long, for that is to place it in time. 

(Eliot 1952, 119)” 

Thomas Stearns Eliot  - „poet anglo-american, dramaturg și teoretician literar, laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură. Prin arta sa remarcabilă, T.S.Eliot a revoluționat întreaga poezie modernă engleză”. – sursa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T.S._Eliot, accesat la 14.03.2019 
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„[…]Quadrienala continuă, prin evoluția sa recentă, să devină  eveniment, o întrunire a 

performance-ului viu, a discuțiilor și a prelegerilor, expunând pavilioanele de scenografie ca 

medii ce urmează a fi «finisate» și întregite chiar de vizitatori, ca spații de legătură”.
22

 PQ11 

devine ediția în care evoluția Quadrienalei de la o simplă expoziție de scenografie la un 

eveniment complex este marcată de noile sensuri și contexte
23

 în care scenografiilor le este 

recunoscută prezența profesională.  

În acest context, am studiat participarea României la PQ11, din perspectiva discursului 

curatorial național, ca răspuns la evoluția termenului de scenografie, discurs materializat prin 

crearea pavilionului național de la secțiunea Țări și Regiuni și a celui la secțiunea 

studențească. Prin tema propusă de pavilionul României la PQ11, Arta ca sacrificiu: mitul 

Meșterului Manole, reprezentarea națională la Quadrienala de la Praga, revine la elementul 

unificator al diferitelor forme de performance actual – procesul de creație. Curatorierea 

participării României la PQ11 evocă aici contopirea totală a artistului creator cu opera sa. 

Odată cu PQ11 a avut loc o schimbare majoră în modalitatea de dispunere a pavilioanelor de 

scenografie şi implicit, de percepţie a întregului eveniment. Ediția s-a desfășurat în clădirea 

modernistă Palatul Veletrzni - Muzeul Național de Artă Modernă. Clădirea, a cărei arhitecturi 

este tributară funcţionalismului modernist, a fost construită în anul 1928, fiind la acea vreme 

cea mai mare clădire de acest tip din lume şi prima ridicată la Praga. „Comisarii de țară de la 

PQ au fost invitați să […] creeze contexte de ansamblu în interiorul pavilioanelor expoziției 

de scenografie, prin care publicul să poată experimenta complexitatea teatrului în care 

contextul reprezintă un important co-autor de înțelesuri. […]”  

                                                 
22

 Sodja Lotker – http://2011.pq.cz/en/international-competitive-exhibition.html  

„Prague Quadrennial will continue with the struggle of exhibiting performance, to capture the ungraspable, to 

make eternal something that is a constant construction site, always temporary and never completely finished. A 

process, undefined and unfinished. Something that, as Simon McBurney says, “only exists in the mind of the 

audience” In this sense the Quadrennial is continuing in recent steps towards becoming an event, a gatheringwith 

live performances, discussions and presentations; presenting installations that are environments to be “finished” 

and filled by visitors themselves, spaces of connection. 
23

 Sodja Lotker – Opening statements - Prague Quadriennale 2011 Catalogue, Sodja Lotker, Daniela Parizkova, 

Ales Rumpel, Barbora Prihodova – editori, Arts and Theatre Institute, Praga, 2011, pag. 19 

„The curators of PQ 2011 were invited to think about the original situation of performance, the social and 

political environment of their countries, and to recreate new complex contexts and environments within their 

expositions in order for the audience to have a full experience of the complexity of theatre in which context is an 

important co-creator of meaning. Displaying scenography in an exposition is taking the scenography out of its 

initial context of the original performance. It is a complex dramaturgical constellation of inter-relationships in 

contestant movement. This is why in exhibiting scenography re-creation and creation of new contexts is vital. 

[…] Scenography, or performance design, today can be defined as a complex environment including space, light, 

sound, and body, an environment for creation of performative relations. Scenography perceived as environment 

is not a silent passer-by, an immobile witness, but an active agent of movement – an activity that has both 

poetical and ethical consequences.” 
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Pentru instalarea pavilioanelor de scenografie naționale din secțiunea Țări și Regiuni a 

fost pus la dispoziţie holul central, un loc ce beneficiază pe toată durata zilei de lumină 

naturală zenitală, prin luminatorul de mari dimenisuni ce urmărește longitudinal întregul 

spațiu. S-a creat astfel o arteră principală de vizitare, o stradă interioară, în care expozițiile au 

fost așezate asemeni unor locuințe înşiruite,  fapt ce a impus o ordine liniară în vizitarea 

pavilioanelor. În acest mod, s-au creat limite de vecinătate determinate clar, pavilioanele fiind 

acum aproape exclusiv orientate spre acest unic traseu de parcurgere a spațiilor scenografice. 

Acesta a fost unul dintre primele elemente luat în considerare în conceperea pavilionului 

reprezentativ al României, care a fost creat în manieră contextualistă, preluând caracteristicile 

spațiului gazdă – lumina naturală abundentă, înălțimea amplă și finisajele albe și gri – pentru 

a integra unitar conceptul curatorial și elementele scenografice ale expoziției. Adecvat 

cromatic şi structural noului spaţiu în care PQ11 s-a desfăşurat, pavilionul României de la 

secţiunea Țări și Regiuni a apărut ca o partiţie modulară firească a arterei de vizitare. Spațiul 

României s-a integrat neintruziv într-o alee aglomerată de multitudinea de expoziții. 

Pavilionului i s-a conferit un caracter alveolar elegant şi permisiv în acelaşi timp. Proiectat ca 

un spațiu neacoperit, acesta a captat instanțele de lumină solară ce influențau dinamic 

ambianța spațiului general, îmbinându-le cu cele propuse de scenografia interioară, pentru a 

transforma unic fiecare moment al experienței de vizitare. Arhitectura spațiilor de expunere, 

poate aduce la rândul său, în interior, elemente contextuale ale exteriorului, prin deschiderea 

față de acesta. Ambianța pavilionului românesc nu folosește un limbaj scenografic tradiţional 

sau contemporan, ci contribuie mai curând  la sesizarea unui specific naţional esenţializat 

scenografic. Prezenţa luminoasă a siluetei Anei şi a crucii înzestrează spaţiul cu valoarea de 

proiect a unui edificiu, cu caracterul său intenţional, element specific arhitecturii religioase 

reprezentat în pictura bisericească prin tablourile votive. „Proiectul reprezintă o transpunere 

vizuală şi simbolică a semnificaţiilor legendei Mânăstirii Curtea de Argeş, [...] ca sinteză a 

culturii şi conştiinţei populare, în încercarea de a crea un spaţiu la intersecţia dintre tradiţie 

şi modernitate, un spaţiu al spiritualităţii, ce nu are o relaţie punctuală cu timpul”
24

. 

Printre scenografii consacraţi prezentați în cadrul pavilionului României s-au aflat: 

Helmut Sturmer şi Lia Manţoc pentru Faust de J.W. Goethe (2008); Dragoş Buhagiar şi Lia 

Bugnar pentru Shaking Shakespeare (2010); Ştefan Caragiu şi Liliana Cenean, pentru S-a 

sfârşit cum a început de Sean O‟Casey (2010) şi Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare 

(2011); Nina Brumuşilă pentru Îngropaţi-mă pe după plintă după Pavel Sanaev (2010); 

                                                 
24

 Ștefania Cenean, Art as Sacrifice, Prague Quadriennale 2011 Catalogue, Sodja Lotker, Daniela Parizkova, 

Ales Rumpel, Barbora Prihodova – editori, Arts and Theatre Institute, Praga, 2011, pag. 197 
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Velica Panduru pentru Boala Familiei M de Fausto Paradivino (2008); Iuliana Vîlsan pentru 

Avalanşa de Tuncer Cucenoglu (2010); Andrei Both şi Carmencita Brojboiu pentru Trei 

Surori de A. P. Cehov (2008); Carmencita Brojboiu pentru Leonce şi Lena de Georg Buchner 

(2010); Andu Dumitrescu pentru Auto Da Fe de Tennessee Williams (2009); Puiu Antemir şi 

Lia Dogaru pentru Odiseea de Homer (2009);  Horaţiu Mihaiu pentru MaMaMagritte (2008). 

Noul val românesc de scenografie a fost reprezentat de Maria Dore, pentru Amadeus de Peter 

Schaffer (2010); Vladimir Turturică pentru Leonce şi Lena de Georg Buchner (2009); Iuliana 

Gherghescu şi Iza Târţan pentru Tarelkin de A.V. Suhovo Kobilin (2010); Luiza Enescu 

pentru Privind înapoi cu mânie de John Osborne (2008). 

Participarea României la secţiunea Students de la PQ11 s-a desfăşurat în jurul 

încercării de reapropiere a studenţilor scenografi de piesele și personalitatea autorului român 

Eugen Ionescu. Intitulată Eugen Ionescu / Eugene Ionesco, tema acestei expoziţii s-a sprijinit 

pe dualitatea de scriere şi pronunţie a numelui aceleiaşi personalităţi, cauzate de integrarea sa 

profundă, în spaţiul cultural francez. La nivelul de interfață scenografică a pavilionului, 

artefactele expuse au fost prezentate în interiorul unor cufere de costume, metaforă a plecării 

din ţară şi a bagajului de experienţe, amintiri, senzaţii trăite de cineva ce îşi părăseşte spaţiul 

natal pentru a-şi dezvolta mai apoi creația literară, ca emigrant. Cuferele au fost deschise şi 

aşezate pentru a deveni etajere suport pentru machetele prezentate, folosind un sistem de 

compartimentare clasic, interpretat scenografic. Exteriorul acestora a fost folosit pentru 

panotarea schiţelor de costume realizate de studenți pentru personajele ionesciene. Unghiurile 

pe care le făceau diferitele cufere deschise, au creat alveole pentru expunerea costumelor pe 

manechin. Astfel, a fost creată posibilitatea reprezentării activităţii studenţeşti prin forme 

multiple, de la rezultatele activităţii în ateliere, la obiecte realizate pentru ca actorii să le poată 

folosi în spectacolele produse sau imaginate.  

„Pe măsură ce documentarea fotografică şi digitală se dezvoltă, participanţii la 

expoziţie [...] au criticat dispariţia artefactului”
25

. Într-o perioadă în care expunerea digitală 

începea să câştige teren printre modalităţile de expunere de la PQ, pavilionul studenţesc al 

României a reflectat această situaţie prin reutilizarea  unor vechi carcase de monitoare cu tub, 

convertindu-le, în machetă, la funcţiunea de cutii ale scenei.  

 

                                                 
25

 Arnold Aronson, Exhibition on Stage: Reflections on the 2007 Prague Quadrennial, Arnold Aronson – 

editor,   Arts and Theatre Institute, Praga 2008, pag. 30  

„As photographic and digital documentation increase, those attending the exhibition, including (or especially) 

the scenographic artists, have decried the loss of the artifact.” 
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Profunzimea carcaselor a fost folosită variat, creându-se diferite spaţii de joc ce 

reinterpretau conformarea acestora, iluminatul cu leduri sau lanterne ritmând spaţiile 

interioare ale fostelor monitoare. Fundalurile diferitelor spectacole propuse de studenţi  au 

fost realizate din materiale palpabile sau din imagini proiectate. Aici, procedeele digitale nu 

au fost folosite doar ca un exerciţiu de utilizare a noilor tehnologii în scenografie, ci, în primul 

rând, pentru a crea sens. După PQ07, colecţia de texte Exhibition On Stage: Reflections of the 

2007 Prague Quadrennial, editată Arnold Aronson, selectase deja în galeria de imagini 

dedicată expoziţiilor studențești o fotografie a machetei realizată de Andrei Dinu sub 

îndrumarea Ştefaniei Cenean pentru Livada de vişini, de A. P. Cehov. Spaţiul adânc, cu un 

cadru de uşă central, situat în fundal, deschidea perspectiva spre o zonă umbrită, a 

improbabilului. Scena era dominată de o colecţie de lustre şi candelabre, toate conţinute în 

acelaşi spaţiu, ipostază metaforică posibilă a dispariţiei tuturor pereţilor interiori ai unei case. 

Întregul spaţiu privat, fragmentat şi intim al locuinţei era astfel conţinut acum de un loc unic, 

în care individualitatea fiecăruia dispărea într-o lumină generală. Publicarea acestei fotografii, 

înscria participarea României pe o direcţie nouă, în care efortul de a aduce la Praga lucrări ale 

studenţilor a fost preluat de comisarul de ţară, scenograful și profesorul Ștefania Cenean. Din 

această iniţiativă, la PQ11, 48 de viitori scenografi români au expus la această expoziţie 

colectivă de amploare
26

. Identitatea unui dramaturg de origine română, interpretat prin 

lucrările lor, de către participanţii din două facultăţi de scenografie (UNATC și UNARTE) a 

adus în prima plan o variantă de reprezentare naţională într-un context internaţional, prin 

abordarea unor texte cu valoare universală. Pavilionul pentru secţiunea studenţească de la 

PQ11 a fost realizat cu participarea lui Ştefan Caragiu şi a lui Iuri Isar, profesori la 

Departamentul de Scenografie din cadrul U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, din Bucureşti.  

În capitolul Quadrienala de la Praga 2015, am arătat felul în care, prin tema generală 

a ediției - Spațiu Comun: Muzica Vremea Politica, curatorii din ţările participante au fost 

invitaţi să privească înspre teatralitatea realului din spaţiile comune, cele împărţite cu ceilalţi:  

                                                 
26

 UNATC București: Ana Maria Cîntăbine, Ioana Roxana Paşca, Sorana Elena Ţopa, Silvia Pitea, Irina Moscu, 

Iuliana Gherghescu, Cristina Peteu, Steliana Ştefănescu, Gabriel Ranete, Florina Isai, Daniel Marin,              

Luiza Szabo, Mihai Plăiaşu, Chris Elisabeta Alina Burlacu, Elena Constantin, Toma Alexandru Costin,                   

Pavel Dan Trifan, Alexandra Panaite, Battah Aya, Clara Creţu, Iulia Popescu, Roxana Rusu, Ruxandra 

Manolovici, Alexandra Putineanu, Gyongyike Balabaz, Victor Diaconu; UNARTE București: Maria Tache,                 

Mihaela Ibanescu, Ileana Popescu, Andrei Popa, Bianca Micu, Andreea Badea, Rudolf Velicu, Marian Vasii,              

Delia Stirbu, Clara Manea, Raluca Radu, Ramon Gorjanu, Gabriel Popescu, Alexandru Petre, Alberto Duse,          

Emilia Holban, Alexandra Motoc, Dana Anusca, Andreea Stancu, Ioana Nestorescu, Mihaela Stefanescu,              

Cătălina Manu – sursa: www.scenofest.org/exhibition, accesat la 14.04.2019 
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„[…] imaginaţia este înrădăcinată în lucruri foarte reale (arhitectură, elemente de recuzită, 

costume, actori, spectatori, oraşe [...] spaţii terţiare, în care realul şi imaginarul se întâlnesc 

într-o relaţie strânsă”
 27

. Cuvintele cheie alese pentru a orienta participanții către scenografia 

implicată de mediul de viaţă cotidian au fost determinate de trei factori de influenţă oscilanţi, 

imateriali și universali: muzica, incluzând creaţia muzicală, sound design-ul, zgomotul de 

fond ca activator al identităţii unui spaţiu, vocea, bruiajul, etc.; condiţiile meteorologice, 

fenomenele naturale, timpul probabil, dar şi stările psihologice pe care acestea le generează; 

politica, privită atât ca generatoare de context istoric dar şi ca atitudine, reacţie, planificare, 

afacere, construcţie de spectacole, ierarhie socială şi profesională. Toate cele trei cuvinte 

cheie au în comun cu scenografia surprinzătorul, potenţialitatea, învăluirea, condiţionarea. În 

pavilioanele pregătite pentru această ediţie s-au negociat sensurile teatralității din spaţiul 

public, din imaginarul colectiv, din relaţiile de vecinătate sau din relaţiile unui loc real cu 

ocupanţii săi. Organizatorii PQ au solicitat participanţilor să privească înspre acele aspecte ale 

culturii ţărilor de provenienţă sau asupra bunurilor şi drepturilor comune care au valoare 

scenografică şi teatralitate lăuntrică. 

 Capitolul Participarea României la Quadrienala de la Praga 2015, curprinde un 

studiu de caz în care sunt cercetate contribuțiile curatoriale ale participării României la PQ15, 

generând latura practică a tezei, aceea de ghidaj în procesul reprezentărilor viitoare ale țării 

noastre la Quadrienala de la Praga. Direcțiile în care am concretizat studiul cuprind: analiza 

răspunsului curatorial oferit temei ediției, adaptarea scenografică a pavilionului de 

scenografie la spațiul arhitectural ales pentru expunere și conținutul expoziției de scenografie 

de la secțiunea principală a PQ, Țări și Regiuni, împreună cu alegerile sceno-tehnice de 

prezentare a acestuia. Astfel, creația unui pavilion de scenografie este detaliată aici prin 

parametri conceptuali, spațiali și senzoriali ce pot conduce la elaborarea unui îndrumar de 

vizitare/implicare în fenomenul PQ pentru următoarele generații de scenografi. Trasformările 

prin care trece Quadrienala de la Praga în ultimii ani, sunt evidențiate aici de aprofundarea 

temei PQ15 - Spațiul comun: Muzica Vremea  Politica.  

                                                 
27

 Sodja Lotker, Prague Quadrennial 2015 Catalogue, Theatre and Arts Institute, Praga 2015, pag.11 

„In my description of the concept for PQ 2011, I quoted director Simon McBurney who said that „theatre 

happens in audience‟s heads.‟ Now I would like to add to this statement that this imagination is grounded in 

very, very real things (architecture, scenography, props, costumes, actors, audiences, cities). Prague Quadrennial 

2015 works very strongly with this sense of theatre – the projects themselves are ultimate „third spaces‟ where 

the real and imagined come together in very close connection.” 
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 Prin cercetarea participării românești la secțiunea Țări și Regiuni de la PQ15, am 

realizat o analiză a parametrilor de concepție ai pavilionului de scenografie, folosind 

opozițiile binare ce generează opțiuni de-a lungul procesului de creație.  Astfel, studiul de 

caz devine un șablon elastic de aplicativitate al prezentei cercetări, iar prin aceasta, lucrarea se 

alătură bazei de date despre PQ construită de către participanți. Cuvintele cheie propuse de 

organizatori au fost aliniate sub conceptul general al spațiului comun, un spaţiu al 

materialului şi al imaterialului din realul împărtășit între oameni, care creează interacţiuni şi 

declanşează atitudini şi emoţie. Acest teritoriu convocator a fost reprezentat curatorial de 

scenograful Ştefania Cenean, comisarul de ţară al României, prin pavilionul Rădăcini. Titlul 

ales a reprezentat o invitaţie de a privi aceste ramificaţii naturale ale arborilor ca pe o forţă 

nevăzută ce susţine verticalitatea lor, o metaforă a procesului de creaţie scenografică în raport 

cu desfăşurarea spectacolului, proces adesea ascuns şi relevant, deopotrivă. Scenografia 

pavilionului Rădăcini a fost abordată din perspectiva locului reper, rezonând conceptual și 

estetic atât cu arhitectura în care a avut loc expoziția de scenografie, biserica St. Anne din 

Praga, cât și cu conținutul curatoriat pentru reprezentarea României la PQ15. Biserica St. 

Anne, transformată din 2004 în  spațiu cultural multifuncțional, impune prin tipologia sa 

arhitecturală, o aerare vizuală complementară consistenţei materialităţii zidurilor. Stilul gotic 

în care biserica a fost ridicată favorizează această nouă funcţiune, în primul rând prin 

înălţimea amplă, prin spaţiul permisiv, continuu şi prin lumina naturală abundentă ce 

traversează ferestrele în arc frânt. Prin conceptul Rădăcini, a fost propusă întâlnirea 

expoziţională dintre arborii legendari din România selectați de curator şi personalităţile unor 

intelectuali și duhovnici români (pictori, poeți, scriitori, profesori) care au avut de suferit din 

cauze politice şi ideologice, în timpul regimului comunist, reușind să supraviețuiască 

miraculos torturilor la care au fost supuși. „[...] strategia scenografică se sprijină pe 

exprimarea unei idei în termeni spațiali și vizuali; prin transformarea conținutului 

conceptual intr-o formă a perceptibilă, ce urmează a fi recunoscută și interpretată de către 

spectator”
28

.  

                                                 
28

 Laura Grondhal, Scenographic Strategies and Communication, DREX, 2012 

http://t7.uta.fi/drex/DREX/11_TextsAndPublicationsEn_files/1_Grondahl.pdf, accesat la 28.12.2017, citat de 

Margaret Choi Kwam Lam, Scenography as New Ideology in Contemporary Curating and the Notion  of Staging 

Exhibitions, Anchor Academic Publishing, Hamburg, 2014, pag. 27  

 „[...] the scenographic strategy is based on expressing a verbal idea by spatial and visual means; by turning 

conceptual content into a perceivable form, which should then be recognized and interpreted by the spectator.” 
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Alegerea portretizării duhovnicilor reprezintă un răspuns curatorial dat temei Politica. Pentru 

alcătuirea acestuia, au fost expuse prin descrieri succinte, pentru un public internațional, 

evoluțiile unor personalități complexe ce s-au remarcat, de-a lungul vremurilor, prin rezistența 

împotriva vremurilor, anduranță și rădăcini spirituale comune.  

 Considerarea destinelor acestora în relație cu tema ediției, pornește și de la faptul că 

aproape toți au generat fenomene de masă, aparițiile publice, interviurile și articolele ce le-au 

fost dedicate, reprezentând o parte consistentă a materialelor media difuzate prin intermediul 

televiziunii, radioului, internetului sau prin presa scrisă, de la revoluția din anul 1989 și până 

în prezent. Astfel, au fost amintiți cu această ocazie: Constantin Galeriu (1918-2003), Iustin 

Pârvu (1919-2013), Adrian Făgeteanu (1912-2011), Arsenie Papacioc (1914-2011), Dumitru 

Staniloae (1903-1993) Gheorghe-Calciu Dumitreasa (1925-2006, Ilarion Argatu (1913-1999), 

Nicodim Bujor (1915-2011), Nicolae Steinhardt (1912-1989), Sofian Boghiu (1912-2002), 

Bartolomeu Anania (1913-2011, Arsenie Boca (1910-1989. Adăugând o reflecție a temei 

Muzica, portretele duhovnicilor au fost realizate de Olimpia Panciu, interpretă de muzică 

românească, care a emigrat în Danemarca înainte de 1989, țară în care și-a câștigat existența 

prin desen. Exemple ale unor destine marcante, duhovnicii reflectă prin încercările la care au 

fost supuși și prin ramificațiile sociale pe care le-au generat, aceleași caracteristici de 

persistență socio-culturală cu cele ale arborilor. Trăsăturile esențiale ale acestor prezențe 

discrete din pavilionul Rădăcini răspund temei Politica nu doar prin numitorul comun al 

persecuției și al rezistenței. Asemenea arborilor reprezentați în expoziție (prin fotografiile 

nocturne realizate de Florin Ghenade, coordonatorul cercetării Arbori Bătrân  și prin 

materialele audio-video înregistrate alături de regizorul Alexandros Raptis), personalitățile 

individuale ale duhovnicilor alcătuiesc identitatea unui personaj colectiv alcătuit din martorii 

unor schimbări politice variate ce au devenit repere pentru comunitatea ortodoxă prin alegerea 

acelorași haine preoțești. Astfel, conceptul curatorial Rădăcini a transformat personalitățile 

umane și pe cele arboreale în personaje, prin trei dintre instrumentele scenografiei: grafitul, 

lemnul și lumina. Aceste elemente au fost susținute organizat, prin imagine și text.  Prin 

împletirea interpretărilor politicii, încercărilor vremii/vremurilor şi sonorității ca noțiuni ce 

au conturat tema ediției, a fost adusă în discuție existența unei identități culturale construite 

prin recunoașterea unui spațiu comun creat de valorile umane și naturale ale unei națiuni. 

Semnificaţiile acestui dialog scenografic dintre oameni  și arbori, au subliniat ipostaze 

posibile ale ideii de teatralitate a realului, concept introdus activ ca o reflecție a preocupărilor 

majore ale organizatorilor PQ.  
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 La Quadreinala de la Praga are loc astăzi, o  investigare a „[…] intersecțiilor dintre 

memorie, imaginaţie şi sugestie cu realitatea de zi cu zi, cu spiritul locului şi cu publicul 

emergent”
29

. Prezentarea copacilor seculari din cadrul expoziţiei României de la PQ15, a 

propus o percepţie asociativă, în care elementele constitutive ale subiecților arbori şi cele ale 

mediului contextual, locurile și oamenii, colaborează la crearea unui spaţiu personal, mental, 

pentru fiecare vizitator. Conţinutul acestor imagini a evidenţiat: 

 - procesul de creaţie artistică, privit ca generator şi mijlocitor al interacţiunii umane; 

spectacolul de lumini ca vizitator poetic al unor zone geografice şi sociale în care proiectele 

culturale ajung cu dificultate;  

 - atragerea atenţiei prin intervenție scenografică, fotografie şi video, asupra necesităţii 

conştientizării unor valori ecologice şi identitare expuse, vulnerabile; descoperirea și 

transmiterea către publicul și profesioniştii artelor spectacolului, a calităţilor vizual-spaţiale 

ale arborilor legendari şi propunerea acestora ca potenţiale spaţii pentru performance (teatru 

site-specific, storytelling, artă perfomativă, artă video, instalaţie);  

 - evaluarea elementelor de teatralitate ale arborelui, adus prin reprezentare din mediul 

său original, în expoziţia de scenografie şi, în acest cadru, investigarea copacilor ca prezenţe 

scenice, creatoare de inspiraţie şi sens.  

 Imaginile au fost însoţite de legendele și/sau istoria reală a fiecărui copac, texte care 

formează suportul informațional pentru întâlnirile realului cu imaginaţia publicului. Textul 

este adeseori însoţitorul explicativ al unui fenomen reprezentat de scenografia expoziţională şi 

devine partener la declanşarea unei priviri asupra teatralităţii acestuia. Limbajul vizual 

abordat de imaginile din pavilionul Rădăcini generează și justifică ceea ce George Banu 

numeşte imagini „[...] apte să suscite un discurs care să le acompanieze.”
30

.  

Participarea României la Quadrienala de la Praga este observată în acest capitol și prin 

relația de complementaritate propusă de comisarul de țară, între spațiul creat pentru secțiunea 

Țări și Regiuni, dedicată scenografilor profesioniști și spațiul creat pentru secțiunea 

studențească prin expozițiile Rădăcini și respectiv, Libertate. În dreptul pavilionului 

studenţilor scenografi români de la PQ15, trei celule de închisoare lăsau privirea să ajungă în 

interiorul lor doar prin vizetele deschise ale uşilor cu texturi aspre.  
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 Sodja  Lotker, Prague Quadrennial 2015 Catalogue, Theatre and Arts Institute, Praga 2015, pag.10 

„Many tours, talks, and workshops about theatricality of the city will circulate through Prague, as will dozens of 

masked Tribes created by students and professionals - creating possibilities for the friction of remembered, 

imagined, and invisible with the „real,‟ with the everyday, with the local, and with new audiences.” 
30

 George Banu, Ușa, o geografie intimă, Nemira, București 2017, pag. 23 
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„Tinerii artişti români, studenţi astăzi în cele trei universităţi din România cu 

departamente de scenografie, au libertatea deplină de a-şi exprima universul interior. Dar el 

este neinteresant dacă în sufletul lor nu locuieşte niciun ideal, căci fără ideal nu pot visa la 

lumile scenei”
31

. Conceptul curatorial al participării României la secţiunea Students, a luat în 

considerare tema Politica din perspectiva adaptării studenţilor scenografi la un mod de lucru 

profesional. Machetele pentru Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, The Adding 

Machine de Elmer Rice şi Furtuna, de William Shakespeare sunt proiecte prezentate simbolic 

în spatele uşilor temniţe. Creând o fațadă opacă a pavilionului de scenografie studențesc, 

prezența ușilor anunță acel spațiu de dincolo de decorul vizibil, amintind de procesul de 

creație al scenografului Yannis Kokkos și întărind metafora aleasă de curatorul României:  

„Dacă un spațiu nu ține cont de ceea ce nu se vede,el nu va avea  forță de sugestie.”
32

. Capăt 

de perspectivă în circuitul expozițiilor studențești de la PQ15 organizate la Casa Kaka, spațiul 

scenografic românesc de la secțiunea Students s-a aflat într-o poziție vizuală și semantică 

contextualistă față de culoarele cu uși care organizau arhitectura interioară a clădirii gazdă. 

Integrându-se în această ambianță a posibilităților multiple, date de prezența ritmică a 

acceselor în numeroasele încăperi, scenografia realizată pentru pavilionul studențesc din 

România a tranșat această libertate decizională a vizitatorului. Cele trei uși nu mai puteau fi 

deschise, textura acestora anunțând cenzura accesului fizic, corporal, în același timp în care 

vizetele deschise prelungeau spațiul Casei Kafka înspre spațiul machetelor expuse, ca ultimă 

extindere adusă arhitecturii, prin scenografie, în această reflecție a conceptului de spațiu în 

spațiu, aplicat atât constructiv cât și metaforic. Cu un buget redus față de ediția din 2011, 

scenografia pavilionului studențesc al României, a fost singurul exemplu de video mapping 

realizat pe machete de scenografie de la PQ15, funcționând zilnic pe durata întregului festival. 

 Am atribuit arhitecturii și orașului care încadrează și susține desfășurarea Quadrienalei 

de la Praga un capitol dedicat, subliniind interacțiunea dintre expozițiile de scenografie și 

arhitectura care le găzduiește, ca prim strat perceptiv al teatralității locurilor create sau 

investite pentru PQ. Am prezentat spațiul public urban din Praga, ca pe un prilej de 

intervenție scenografică cu impact social extins. 
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 Ştefania Cenean – fragment din prezentarea conceptului curatorial pentru secțiunea Students, Prague 

Quadrennial 2015 Catalogue, Theatre and Arts Institute, Praga 2015, pag. 230-231 
32

 Yannis Kokkos, Le cadre et le Regard, citat de George Banu, în Yannis Kokkos, Le Scenographe et le Heron, 

Le temps du Theatre/Actes Sud, France, 2004, pag. 18  

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

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

d‟imaginer ce qui se trouve hors de la scene.” 
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  Astfel, în capitolul Arhitectura şi spectacolul expus, am urmărit relația de 

interdependență dintre arhitectură și spectacol, articulată și organizată prin scenografie. 

Exemplele studiate aici fac parte din secțiunea de arhitectură, dar și din secțiuni și ateliere 

noi.. Proiectele cuprind atât programe de arhitectură destinate spectacolelor, cât și locuri 

reinterpretate efemer pentru montări teatrale punctuale. Studiul participării arhitecturii la 

generarea teatralității este extins la scara orașului, prin intermediul unor structuri peformative 

construite la PQ, ce acționează în spațiile publice, orientând atenția către realul înconjurător. 

În acest capitol sunt prezentate și clădirile istorice ce au adăpostit, de-a lungul tipului, 

evenimentele organizate la PQ. Un loc special în acest capitol îl deține prezentarea participării 

României la secțiunea de arhitectură de la PQ11, studiul a trei proiecte noi de teatre din țara 

noastră: reabilitarea funcțională și simbolică a Teatrului Național din București (arh. Romeo 

Belea), revitalizarea sălii și foaierului Odeon Studio, din București (arh. Răzvan Luscov și 

Ioana Luscov) și teatrul temporar La Cub, din Iași (arh. Angelo Roventa). 

Ultima parte a acestei lucrări este dedicată expunerii scenografiei prin cuvânt, 

categorie de comunicare din care fac parte simpozioanele organizate de Quadrienala de la 

Praga, prezentările de catalog ale tuturor edițiilor, teoria de scenografie dezvoltată cu prilejul 

apariției publicațiilor editate de PQ, cursurile academice și prezenta cercetare. În capitolul 

PQ: ambiguitate și dialog în spectacolul expus prin cuvinte,  am reconsiderat importanța 

cuvântului ca partener în expunerea spectacolului. Element prolific în răspândirea informației 

teatrale, atât în mediul academic cât și în cel artistic, cuvântul își revendică o calitate 

curatorială esențială, aceea de a propune un anumit sens al lecturării scenografiei. Capitolul 

conține prezentarea spectacolului Nefericiții (2011), de Fust Milan, producție a U.N.A.T.C. 

„I.L. Caragiale” din București, regizat de Zsuzsanna Kovacs, în cadrul simpozionului dedicat 

măștilor, organizat de Quadrienala de la Praga, în perioada de pregătire a ediției PQ15. 

Prezentarea este comentată în relație cu teoria de scenografie construită la simpozionul ce a 

avut loc în anul 2016, simpozion dedicat transformărilor PQ. Prin adăugarea de secțiuni și 

tematici noi la fiecare ediție, participarea la întregul program al PQ a devenit imposibilă. 

Studiile alocate Quadrienalei de la Praga și expunerii spectacolului teatral prin intermediul 

scenografiei reprezintă astfel, o necesitate pentru sublinierea transformărilor esențiale din 

acest domeniu evolutiv.  
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IV. Concluzii 

 

Expunerea spectacolului la Quadrienala de la Praga generează, la rândul său, 

spectacol. Pavilioanele naționale și studențești de la PQ sunt creații de scenografie. 

„Quadrienala de la Praga este cel mai mare eveniment de scenografie din lume, prin 

care se cercetează o arie vastă de practici scenografice noi – de la cele de scenă, la cele de 

creație de costum, de la lighting design, la sound design, de la site-specific, la scenografie 

aplicată, de la performance urban, la studiul costumului ca spectacol. Programele pe care le 

oferă studenților și profesioniștilor reprezintă un aspect important al organizării și fac din 

Quadrienala de la Praga o întâlnire esențială pentru noua generație de scenografi” 
33

. 

Documentarea și expunerea spectacolului ca procedee generatoare de cunoaștere, nu mai 

reprezintă  doar o componentă de argumentare vizuală, ilustrativă, a istoriei scrise, ci sunt 

practicate ca o ramură distinctă a scenografiei. Pe de o parte, documentarea prin fotografie și 

video nu se mai limitează la rolul de înregistrare a unui spectacol, ci îl determină prin 

mijloacele limbajului său inerent, devenind performativă. Pe de altă parte, expunerea nu se 

mai limitează la prezentarea documentară a spectacolului, ci conduce la apariția acestuia prin 

curatoriere scenografică și prin re-performare în context expozițional. La Quadrienala de la 

Praga expunerea spectacolului, prin intermediul expozițiilor și evenimentelor dedicate 

scenografiei se îndepărtează progresiv de practica de panotare expozițională tradițională, 

întâmpinând vizitatorii prin mijloacele specifice domeniului. Evidențierea procesului de 

creație scenografică, a mesajului spectacolelor sau al lucrărilor teoretice prezentate la PQ are 

loc prin articularea dintre expunere și înțelegere în contexte spațiale create special . 

Concepute pentru a conține propria dramaturgie de expunere și vizitare, pavilioanele 

de scenografie de la PQ devin materializarea unui enunț curatorial. Astfel, selecția curatorilor 

reprezintă astăzi, pe lîngă alegerea unor proiecte pentru a le promova din perspectiva gândirii 

scenografice, crearea unui context spațial original care generează experiența participativă și 

cognitivă a vizitării. PQ reprezintă un prilej pentru imaginație și învățăre. Vizitatorii pot 

studia planșele, costumele și machetele organizate în instalații scenografice, creându-și mental 

propria imagine despre spectacole la care nu au participat direct. 

                                                 
33

 https://www.festivalfinder.eu/effe-awards-2015, accesat la 28.12.2017  

„The Prague Quadrennial of Performance Design and Space is the largest scenography event in the world that 

explores a wide range of scenographic practices – from stage, costume, lighting and sound design and new 

scenographic practices such as site-specific, applied scenography, urban performance and costume as 

performance. Its programmes for students and young professionals are an extremely important aspect of its 

programme, making it a vital gathering for young artists and designers.”  
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La Quadrienala de la Praga se comunică în acest fel, procesul de creație, produs atât de 

oamenii de teatru, cât și – la fel ca în cazul unei reprezentații – mental, de către publicul 

participant. Artefactele procesului de creație nu mai sunt prezentate doar pentru calitățile lor 

de execuție sau pentru rolul conceptual pe care îl joacă la ridicarea unui proiect teatral, ci sunt 

recontextualizate în spații în care prezența vizitatorului devine o componentă activă a 

reprezentării. Pavilionul de scenografie nu mai reprezintă doar o unitate spațială concepută 

înainte de participarea la PQ, ci se poate defini în timp real, prin performance și acțiunile 

directe ale vizitatorilor. Un pavilion de scenografie de la Quadrienala de la Praga reprezintă o 

ocazie pentru vizitatori de a intra într-un spațiu scenografic şi astfel de a-l justifica, și de a-i 

da scară, în același fel în care actorii relaționează cu scenografia, legați inseparabil de aceasta, 

prin noțiunea de timp. Expoziția de scenografie devine ea însăși scenografie, preluând din 

caracteristicile esențializate ale proiectelor expuse și transferându-le în proiectarea expunerii.  

„[...] Scenografia nu mai este produsă doar pentru a fi locuită de actori ci şi pentru a fi trăită 

de public. [...] observată şi experimentată în detaliu, devenind o scenă unde spectacolul şi 

publicul există împreună”.
34

 Felul în care un eveniment dedicat spațiului scenografic reuşeşte 

să genereze gânduri la plecare este, asemenea unui spectacol, una dintre caracteristicile 

pavilioanelor și performance-urilor construite pentru Quadrienala de la Praga. În acest sens 

PQ devine o reprezentare a reprezentaţiei, un spectacol care se desface pentru a fi expus.  

Spectacolul este un organism expus prin natura existenţei sale, în prezenţa 

spectatorilor. Spectacolul este expus prin influenţele pe care le asimilează, transformându-se 

vulnerabil şi decisiv, în aceeaşi măsură, de-a lungul istoriei. Spectacolul este expus în spațiile 

de joc, în expoziţiile de scenografie, în cursurile academice tipărite, în publicaţii sau în arhive.  

Spectacolul devine însă expus şi în memoria fiecăruia. De aceea, salvarea continuității 

clipelor de teatru, pe care PQ o susţine şi o celebrează ciclic, este considerată o altă formă de 

existență a spectacolului, care tinde să prelungească actul performativ efemer, într-un 

exerciţiu de perenitate. Quadrienala de la Praga înseamnă, de fiecare dată, o pregătire pentru 

următoarea ediţie, la fel cum un spectacol de teatru înseamnă, de fiecare dată, o pregătire 

pentru următorul. 
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 Sodja Lotker, Shared Space: Music Weather Politics. New Approaches to Scenography Prague Quadrennial  

2015, Arts and Theatre Institute, Praga 2015, pag. 167  

„This is of course a crucial shift for scenography. Scenography is no longer made only as something to be 

entered by actors but is also entered by audience. It can be seen and experienced from a close up and therefore it 

becomes a stage where performance and audience co-exist.” 
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Quadrienala de la Praga este o platformă de cercetare scenografică. Scenografia 

are, prin aplicațiile de la PQ, utilitate științifică pentru domeniile artelor spectacolului, 

pedagogiei, arhitecturii, sociologiei sau ecologiei.  

Quadrienala de la Praga reprezintă un fenomen în cadrul căruia sunt chestionate 

problematici complexe ale scenografiei. Astfel, întrebările pe care organizatorii le-au 

exprimat de-a lungul edițiilor au evoluat de la ce? (expunerea inovațiilor scenografice și 

dramaturgice, scenotehnice și arhitecturale), la de ce? (motivarea alegerilor curatoriale în baza 

unei teme oferite de organizatori), la cum? (transformarea caracterului informativ al expoziției 

de scenografie într-unul demonstrativ-didactic și/sau participativ), la pentru cine? (generarea 

publicului nou si atragerea atenției, prin scenografie, asupra unor fenomene culturale, sociale 

și politice actuale). 

La PQ, scenografia reprezintă creația, găsirea sau investirea contextului spațial, 

senzorial, social și semantic pentru apariția și desfășurarea spectacolului. Astfel, scenografia 

este considerată a fi un filtru de percepție al realității. Procedeul teatral de prelucrare estetică a 

realului cotidian pentru a construi o realitate scenică capabilă să transmită sens, este 

împrumutat de scenografi pentru observarea lumii actuale. PQ se adresează astăzi unui câmp 

social și profesional deschis, promovând scenografia ca pe o optică necesară asupra realității. 

Intervențiile scenografice din spațiul public, prelucrând specificul unui loc real, au rol de 

comentariu social asupra a unor realități pregnante sau discrete. Astfel, dacă PQ a reprezentat 

punctul de pornire în scrierea unei istorii selective a teatrului prin prisma excelenței creației 

de scenografie, în vremuri mai recente, a devenit o manieră de a crea istorie teatrală prin 

posibilitățile performative ale intervenției scenografice. Realul inclus în programul 

Quadrienalei de la Praga dublează realităţile artistice expuse, atât în pavilioanele de 

scenografie, cât şi în pieţe, pe străzi sau pe râul Vltava. Calitățile scenografiei implicate în 

cotidian sunt urmărite pentru aceleași scopuri ce servesc creaţiei de spectacol: organizarea și 

potențarea senzorială a spaţiului și medierea comunicării. Arhitectura și spațiul urban alocat 

activităților de la PQ nu mai sunt folosite doar pentru anveloparea evenimentelor, ca simplu 

amplasament. Arhitectura și orașul sunt acum integrate expunerii și performance-ului care le 

transformă din cadru, în context, relevându-le ca parteneri la construcția expozițiilor și a 

spectacolelor. Spectacolul expus la PQ are astfel menirea de a sublinia rolul psihologic, 

funcțional sau simbolic al elementelor arhitecturale în construcția și percepția spațiului locuit.  

Contextuale sau nu cu spațialitatea și simbolurile clădirilor în care sunt amenajate, 

pavilioanele PQ întrețin în permanență un dialog estetic și semantic cu acestea, incluzând prin 

funcționarea lor, temporalitatea specifică scenografiei.  
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La fel ca în teatrul în aer liber, la fel ca în spațiile de joc neconvenționale, realitatea 

detaliilor arhitecturale poate fi folosită cu potențial dramaturgic-expozițional, în realizarea 

pavilioanelor. În acest sens, scenografia se definește la Quadrienala de la Praga ca un 

instrument în aprecierea calităților consacrate, însă adeseori subtile, ale arhitecturii. În același 

mod, costumul de teatru este expus ca o creație ce poate părăsi scena pentru a releva, ascunde 

sau genera particularitățile spațiilor din realitate, pe care le investește cu prezența sa. Ca 

urmare a implicării patrimoniului cultural specific scenografiei și al arhitecturii ce o 

contextualizează atât la nivelul reprezentației cât și la nivelul reprezentării expoziționale, 

Quadrienala de la Praga a intrat, din anul 2019, în patronajul Comisiei Naționale UNESCO 

din Republica Cehă. 

 

Expunerile naționale de la PQ reprezintă nivelul de înțelegere a scenografiei și a 

organizării profesionale și academice specifice acestui domeniu, din țările respective. 

La început dedicată scenografilor și arhitecților, PQ este astăzi un eveniment 

cuprinzător, intersecţia genurilor de performance și a meseriilor care susțin existența acestora 

generând o diversitate de întâlniri de-a lungul celor patru ani care unesc două ediţii 

consecutive. PQ se adresează astăzi întregului corp profesional al artelor spectacolului, 

incluzând şi componenta academică. Deconstruirea unui concept pentru expunere, în acest caz 

prin și despre scenografie, reprezintă o metodă ce vizează atât procedeul didactic cât și pe cel 

spectacular.  Înţelegerea la timp, de către studenţi a acestor procedee, reprezintă unul dintre 

imboldurile care au susţinut demararea acestei cercetări. Construim astfel, posibilitatea de a 

observa în viitor, în ce măsură o lucrare de cercetare a Quadrienalei de la Praga poate genera 

ecouri în înţelegerea statutului scenografiei, înţelegere reflectată în producţia de spectacole, 

expoziții și spații publice realizate de absolvenții învăţământului de specialitate.  

La PQ este practicată o abordare deschisă către interpretările multiple ale scenografiei, 

a căror înțelegere poate începe, de pildă, prin poziționarea teoretică față de sistemul leton 

actual de pedagogie teatrală, în care studenţii scenografi sunt invitaţi, ca prim exerciţiu, să 

descopere esenţa unei piese, a unei acţiuni, a unui spaţiu, a unui caracter. În acest mod, înainte 

de a începe să compună spaţii pentru situaţiile concrete aparţinând unor producţii propriu-zise, 

studenților li se propune dobândirea unui limbaj necesar acestei capacități de esențializare, 

limbaj ce este în același timp caracteristic procesului de expunere scenografică. Andris 

Freibergs explică faptul că la Academia de Artă din Letonia, primele cursuri de scenografie 

conduc, prin imaginarea unor spații teatrale elementare, la dezvoltarea gândirii scenografice:  



34 

 

„[…] cum să reprezinţi vizual prezenţa mării, cum să creezi senzaţia de  zbor, cum să 

construieşti o scară spre cer, cum arată balconul Julietei sau tronul lui Hamlet? Aceste 

exerciţii [...] oferă studenţilor un simţ al libertăţii, întrucât seamănă cu literele, cuvintele şi 

propoziţiile la care nu ne mai gândim odată ce le stăpânim: e timpul acum pentru marea 

poveste numită Scenografie”
35

. 

Participarea națională la Quadrienala de la Praga, nu mai reprezintă doar o colecție 

competitivă de proiecte teatrale considerate eligibile din punct de vedere al calității 

scenografiei. Reprezentarea națională înseamnă și expunerea proiectelor artistice sau de 

cercetare ce pot fi în curs de desfășurare sau pot avea loc pe durata festivalului PQ. Caracterul 

național al expunerii a devenit, din specific cultural local reprezentat, o poziționare critică prin 

scenografie față de realitățile evocate de tema fiecărei ediții, un manifest atent conceput de 

către o autoritate curatorială, reprezentând interesele unei comunități sau ale unei națiuni. 

Astfel, Quadrienala de la Praga devine o platformă de investigare a realității și nu doar una de 

reprezentare a producției artistice. Participarea națională la PQ reprezintă astăzi capacitatea 

fiecărei țări de actualizare a înțelegerii scenografiei în relație cu noile practici curente ce 

redefinesc constant domeniul. Astfel, procesele de creație expuse la Quadrienala de la Praga, 

introduc reflexiv aportul scenografiei la construcția societății actuale. „[...] expoziţiile sunt la 

fel de vechi ca istoria civilizației. Oamenii s-au întâlnit întotdeauna pentru a privi, negocia și 

schimba obiecte sau informaţii folositoare, pentru a învăţa unii de la alţii, pentru a 

expune”
36

.Devenirea unui scenograf, la fel ca cea a unui arhitect, presupune dezvoltarea unei 

capacități de înţelegere a spaţiului – fie acesta construit sau natural, reprezentat sau imaginat – 

ce depășește observarea însușirilor sale fizice. La Quadrienala de la Praga este favorizată 

dezvoltarea abilităților de recunoaștere și deconstruire a reperelor ce definesc un anumit loc, 

făcând legătura, terminologic și fenomenologic între lumea spectacolului și spectacolul lumii.  
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 Andris Freibergs, The Beginning, Prague Quadrennial 2015 Catalogue, Theatre and Arts Institute, Praga 

2015, pag.172-173  

„At the Art Academy of Latvia, we call our first-year scenography studies “small tasks” even though they are a 

long-term investment in the students‟ creative thinking. The tasks are similar to the instructions directors give to 

acting students, asking to enact specific situations and circumstances on stage – cold, hot, slippery. The 

difference here is that scenography students begin with tasks that encourage them to think within the theatre 

space. I expect ideas that don‟t require big resources because I believe that, in poverty, the path of the 

imagination is wider and longer. How to visually represent the presence of the sea, how to create the sense of 

flying, how to build a stairway to heaven, what does the Juliet‟s balcony or Hamlet‟s chair look like? These 

exercises help students to understand the language of theatre; they make it necessary to «reinvent the wheel». 

They confirm the idea that, in theatre, everything is possible. Eventually, these small tasks give students a sense 

of freedom because they are like letters, words and sentences you don‟t have to think about once you have 

mastered them. Now you can focus all your attention on the “big story” called scenography.” 
36

 Anna Jackson, EXPO International Expositions 1851-2010, V&A Publishing, Londra, 2008, pag.7 
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„Expunerea reprezintă o componentă firească a comportamentului uman, o practică a 

vieții de zi cu zi. În cele mai multe locuințe pot fi găsite aranjamente obișnuite ale unor 

lucruri și imagini prețuite, organizate după propriile preferințe și având menirea de a-i 

prezenta și reprezenta pe posesorii acestora în relație cu ceilalți”.
37

 Dacă la Quadrienala de 

la Praga scenografia este cercetată și în afara teatrului clasic, în spații publice, în locuințe 

private sau în locuri abandonate, nu înseamnă că se desprinde de teatru, ci că devine 

purtătoarea acestuia în exteriorul său. Ajunsă, prin intermediul PQ, o portavoce a teatrului, 

scenografia revine pe scenă cu mostre prelucrate de teatralitate a realului, experimentate 

împreună cu publicul său. Preluând obiectivele și procedeele de creație specifice artei 

dramatice, participările la Quadrienala de la Praga îi redau teatrului  un spectator trecut prin 

interacțiunea cu realitatea scenografică pe care o găzduieşte, o descoperă sau o propune. 

Astfel, deşi înfiinţată în afara spectacolului viu, ca o prelungire arhivistică a acestuia, 

Quadrienala de la Praga are rolul de a dezvolta astăzi imaginația spectatorilor, invitându-i 

înapoi, în faţa noilor reprezentaţii, cu o experienţă în plus. Spectacolul expus continuă astfel, 

la PQ, prin utilitatea comunicării profesionale pe care o împlinește și prin generarea unui areal 

nou de creație și de cercetare, amintind de faptul că procedeele de expunere reflectă atât 

transformările din scenografie, cât și pe cele din societate. Prin varietate selecție și incluziune, 

Quadrienala de la Praga a creat contextul pentru accentuarea faptului că expunerea 

scenografiei este în primul rând, o preocupare esențial umană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Philip Hughes, Exhibition Design, Laurence King Publishing Ltd, Londra, 2015, pag. 10  

„Display is an innate element of human behavior, constantly practised in our daily lives. Most homes have casual 

arrangement of treasured possesions and images, organized by personal preferences and intended to reflect, and 

be reflected upon by, their owners and others.” 
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