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O întâlnire cu un artist total 
 

 

 

 
 

 

Interviu cu Stefan Haves 

de asist. univ. dr. Izabela BOSTAN 
 

Actorul, coregraful şi regizorul Stefan Haves este, de asemenea, impresar 

internaţional al Cirque du Soleil (Koozå, Iris, Zaia, Banana Shpeel).  

Lucrează în teatru şi film, colaborând cu personalităţi precum Joan Baez, Tim 

Robbins şi Val Kilmer în Citizen Twain, câştigătoarea premiului Tony - Liliane Montevecchi 

1



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                               Interview 

 

 

şi Bill Irwin. Creaţiile sale de notorietate includ Fool Moon de pe Broadway, adaptarea după 

Shakespeare MDSMMR NITES TXT la Tisch School of Arts, scenariul/regia spectacolului 

hit de teatru-restaurant Teatro Zinzanni în San Francisco şi numeroase spectacole premiate 

produse în Los Angeles: Atomic Holiday Free-Fall, Camp, The Cardigan Christmas Show, Hansel 

and Regrettal, Your Town Follies, Moon Over Madness, co-producţia epică de festival împreună 

cu Pasadena PlayHouse – Cirque-A-Palooza în 2013 şi Call of the Wild.  

Tom Provenzano, după ce a văzut adaptarea după Jack London, scrisă, produsă, şi 

regizată de domnul Haves, a remarcat: „Arta pe cale de dispariţie a teatrului viu, cea care ne 

străpunge cochiliile intelectuale şi ne incită simţurile dulci, îşi găseşte un campion în 

regizorul Stefan Haves.” În acel an, Haves a câştigat Premiul Pentru Cel Mai Bun Coregraf 

oferit de L.A. Weekly. 

La nivel mondial, Stefan Haves a produs emisiuni originale: în 2016 Festigal în 

România şi în ultimii trei ani Palazzo în Germania, Dream Canteen pentru circul Nanjing din 

China şi Summer Days la Institutul Internaţional de Tehnologie din India. 

În timp ce se afla în India, domnul Haves a ţinut un discurs la Bursa de Valori din 

Bombay şi în cadrul INK TALKS pe teme precum importanţa teatrului live într-o epocă 

tehnologică. 

În tinereţe, a jucat într-o serie de comedii TV, iar scena i-a devenit a doua casă. Este 

licenţiat în Arte Teatrale la California State University Northridge şi a terminat un masterat 

de actorie/regie la Brandeis University, urmat de studii post-universitare la Dell'Arte 

International în California. A plecat, apoi, în Europa pentru a lucra cu Philip Gaullier de la 

Şcoala Lecoq.  

S-a întors în Statele Unite în turneul one man show-ului său Journey Back şi a înfiinţat 

o organizatie non-profit, HeArt Project, prin care predă actorie persoanelor aflate în 

dificultate, de la deţinuţi până la cei din centrele de recuperare. Genul acesta de servicii se 

îmbină şi cu pregătirea actorilor la studioul său şi pentru producţii de televiziune precum 

Roseanne. La nivel global, a ţinut cursuri cursuri de masterclass de arta actorului şi clovnerie 

pentru Cirque du Soleil Touring Troupes, California Institute of the Arts, Tisch School of the 

Arts la NYU, UCLA, Accademia Dell'Arte din Italia, Circul Naţional Nanjing din China şi, 

recent, pentru Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică  „I.L. Caragiale” 

din România. 

Domnul Haves a jucat ca actor de varietăţi în spectacolul său Back-Man prezentat la 

TV şi pe scenă, câştigând, alături de alte premii, 10.000 de dolari în cadrul America’s Funniest 

People. 

În lumea filmului, a scris şi regizat premiatul scurtmetraj Punch Drunk cu Connie 

Sellecca şi Sally Kellerman şi a regizat filmul Stalled cu Doug Jones în rol principal.  
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Izabela Bostan: Stefan Haves, eşti actor, coregraf, producător şi regizor premiat global de circ, 

cinema şi teatru. În ultimii 4 ani ai creat spectacole la Cirque du Soleil în Montreal şi acum 

găzduieşti un spectacol de varietăţi în Los Angeles. Ce te-a ghidat către acest amestec extraordinar de 

arte? 
 

Stefan Haves: În începutul acestui interviu puteţi găsi cea mai recentă descriere a mea în 

aproximativ 500 de cuvinte despre amestecul de arte pe care le-am explorat în ultimii 30 de 

ani. Aş zice că piatra de temelie pentru un artist este nevoia de a spune poveşti, de a genera 

conţinut. Forma o găseşti acolo unde e inima ta. Indiferent dacă eşti dansator, muzician sau 

pictor - întotdeauna spui o poveste. Un amestec de teatru, circ şi film – reţeta mea specială 

pentru a spune poveşti. De asemenea, sunt preocupat şi de un aspect de dezvoltare, în care 

încerc să descopăr noi talente care se potrivesc cu estetica spectacolelor mele. Numitorul 

comun în acest caz este „pericolul“. Nu-mi pasă dacă e vorba de un clovn, acrobat, actor, 

cântăreţ sau jongler - trebuie să simt tensiunea, ca şi 

cum această persoană e pe scenă jucându-şi în 

premieră rolul în faţa publicului. Aici şi acum sunt 

elemente cheie, spre deosebire de repetiţiile excesive 

şi în condiţii de siguranţă. Eu fac teatru fără al 

patrulea perete în care reacţia publicului este un 

ingredient important în plăcerea de a crea un 

spectacol.  
 

I.B.: Deci eşti un artist complet. Totuşi, ce e mai aproape 

de inima ta din toate aceste forme de artă pe care le 

abordezi?  
 

S.H.: Cel mai aproape de inima mea este procesul de repetiţie. De fapt, totul începe cu 

naşterea unei idei. De la această idee, trebuie să comunic altora şi să pun la punct o 

halucinaţie comună de divertisment. După aceea, doresc feedback, pe măsură ce scenariul 

spectacolului devine din ce în ce mai solid. Urmează identificarea designerilor cheie din 

echipă şi alegerea actorilor. Şi acum, repetiţiile. Povestirea este cheia, iar să rămâi deschis 

posibilităţii unei sinergii comune a ansamblului creează magie în rezultatul final. 
 

I.B.: Care este părerea ta despre teama în creaţie?  
 

S.H.: Teama în creaţie este benzina care face ca motorul să funcţioneze. Teama nu este 

negativă, chiar e ca benzina. Când cineva se află singur pe scenă şi e examinat de public fără 

să aibă o tehnică adecvată şi un plan de joc despre ceea ce trebuie să facă, instrumentul 

interpretului cedează. Teama şi entuziasmul sunt sentimente identice. Trucul constă în a şti 

felul în care îţi limitează capacitatea de joc. Am împărţit instrumentul în patru secţiuni: 

Corpul, Vocea, Vorbirea şi Imaginaţia. Acest lucru îi permite regizorului sau profesorului 

libertatea de a critica jocul actorului sau al studenţilor după o metodologie care nu se 
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bazează pe o preferinţă subiectivă, ci mai degrabă pe o evaluare imediată a acelei părţi a 

instrumentului care nu îşi îndeplineşte potenţialul şi vedem ce se poate face pentru a 

schimba acest aspect. Cu toţii ne temem. Trebuie să conştientizăm această teamă care poate 

gravita spre o eventuală umilire publică. Această teamă eliberează adrenalina care ne dă 

energie, dar poate şi să ne limiteze expresivitatea. Este o călătorie fascinantă pentru a-ţi găsi 

calmul pe câmpul de luptă efemer care este teatrul. 
 

I.B.: Atunci care este părerea ta despre libertatea în creaţie?  
 

S.H.: În comedie, e util pentru artist să fie stăpân pe ceea ce portretizează pe scenă. Acest 

lucru necesită o atmosferă de repetiţii deschisă la începutul procesului. Ideile pot ţâşni ca 

dintr-o fântână din partea tuturor, evitându-se astfel un sistem închis de tip castă. Libertatea 

pe care interpreţii o simt în acest tip de mediu este fertilă pentru o multitudine de idei. 

Apoi, ca regizor, devin un soi de judecător sau juriu – cântărind toate ideile şi, de unul 

singur, vin cu alegerile finale. Această 

limită este explicată în prima zi de 

repetiţii, astfel încât nimeni nu să nu 

fie surprins când o repetiţie orientată 

pe „proces” trece la una orientată spre 

produs. Libertatea fără limite şi apoi 

găsirea libertăţii şi a creativităţii în 

limite stabilite – asta este slujba 

actorului. 
 

I.B.: Cum descrii experienţa ta recentă cu 

Cirque du Soleil? 

 

 

 

 

Koozå 

S.H.: Sunt un regizor american de teatru angajat de 

Cirque du Soleil în 2006 în calitate de designer de act 

comic, profesor şi partener de casting. Am făcut parte 

din echipa de creaţie a hit-ului Cirque Koozå, care 

conţine acte de lungă durată, clovni amuzanţi, costume 

frumoase şi muzică sublimă. Echipa noastră de creaţie 

a fost recompensată pentru talentul său excepţional, 

oferindu-i-se în 2008 posibilitatea de a lucra în 

spectacolul hibrid de circ şi vodevil Banana Shpeel. 
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În acest mariaj îndrăzneţ dintre circ şi teatru muzical, am urmărit cum componentele 

poveştii şi personajele teatrului muzical au fost umbrite de isprăvile dibăciei atletice. Am 

fost apoi angajat să regizez actele de clovn din spectacolul Iris, un show hibrid Cirque du 

Soleil/Hollywood în Los Angeles, care s-a transformat apoi în spectacolul actual de pe 

Broadway, Paramour. Lecţia trasă din ambele spectacole m-a făcut să conştientizez faptul că, 

în cadrul unor astfel de spectacole hibride, pentru a aprinde entuziasmul publicului, 

povestea şi problemele inimii trebuie să fie în echilibru cu elementele spectacolului. 

Ador circul. A fost o adevărată educaţie pentru viaţă să concep astfel de spectacole 

alături de Cirque du Soleil, oferind puterea, profunzimea şi sensibilitatea creării emoţiei 

printr-o simfonie atent construită de imagini, acţiuni, nebunie comică şi puternic atletism. 

Am dirijat clovni italieni pentru Milano Expo în 2015. Ei trebuiau să arate dragostea 

ţării pentru mâncare, aşa că am creat un act distractiv de jonglerie cu mâncare şi implicând 

publicul. În acest an, am ajutat la alegerea de noi clovni care să fie introduşi în banca de 

date. E întotdeauna atât de plăcut să găseşti artişti noi, tineri, materie primă, „flămândă” de 

afirmare. 
 

I.B.: Ce ne poţi spune despre workshop-ul din cadrul UNATC? Te-ai conectat cu studenţiii noştri? 

Ce părere generală ţi-ai format despre ei? Cum priveşti mentalitatea lor de lucru? 
 

S.H.: Aşa cum am spus: e întotdeauna atât de plăcut să găseşti artişti noi, tineri, neformaţi 

încă, dar dornici de cunoaştere. Studenţii din UNATC sunt foarte disciplinaţi şi totuşi o 

mare parte din munca mea a fost de a-i scoate din teorie şi a-i introduce în practică, din cap 

către inimă. Imaginaţia şi simţul jocului sunt cheia creaţiei, aşa că exercitarea acestor muşchi 

le-a oferit libertatea de a crea abandonându-se. A preda din perspectiva unui clovn este să 

formezi anarhişti care au 

probleme cu autoritatea. 

Această rebeliune e tocmai 

despre ce e vorba în comedie şi 

frica de a greşi trebuie să fie 

ştearsă din statutul de artist. 

Dacă regizorul poate fi prudent, 

interpretul trebuie să aibă curaj, 

să fie îndrăzneţ şi să facă 

greşeli. Deci, nu natura, ci 

latura prudentă se regăseşte în 

mentalitatea de muncă. Dar 

sunt atât de entuziaşti odată 

eliberaţi de aceste construcţii 

mentale, iar să creezi alături de ei a fost o adevărată plăcere. 
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I.B.: Ne poţi spune câte ceva despre proiectele tale în România? 
 

S.H.: FestiGal este un amestec de circ, teatru muzical şi vedete pop. Este un rebranding a 

ceea ce înseamnă un spectacol de circ în lumea de astăzi condusă de media care se roteşte 

mai rapid decât un clip video de pe YouTube. 

FestiGal este o parodie a spectacolelor de talente pe care le vedeţi azi la TV, precum 

Vocea României. În acest spectacol, Festi este un vrăjitor dintr-o altă galaxie care vine în 

România pentru a găsi cei mai talentaţi cântăreţi. Odată ce i-a găsit prin intermediul unui 

concurs, el îi invită pe toţi pe nava sa ca să facă un tur al universului. Spectacolul va avea un 

public format din 5000 de persoane şi va fi efectuat în runde. Este gândit pentru familii, în 

timp ce adolescenţii îşi urmăresc tinerii eroi care ajung să îşi vadă visele împlinite. Aşteptăm 

cu nerăbdare să ducem acest spectacol în întreaga Europă şi să construim echipe de succes 

împreună cu vedete pop şi profesionişti de teatru locali. 

 

Izabela Bostan este coregraf de teatru/film şi asist. univ. 

dr. în cadrul Catedrei de Mijloace a UNATC „I.L. 

Caragiale” Bucureşti, a absolvit Şcoala de gimnastică de la 

Deva, Liceul de Coregrafie din Bucureşti, secţia de 

Coregrafie – UNATC, are un master în specialitatea 

„Estetica filmului şi a publicităţii audiovizuale” şi şi-a 

luat diploma de doctor cu teza „Valenţele filmului muzical 

american”. A lucrat, de asemenea, ca director sau asistent 

de casting pentru MediaPro, Kentauros Studios 

Production, Campion Film, Men@Works, MDV Film, etc. 

Ca actriţă a deţinut rolul principal în filmul Campioana, 

în regia Elisabetei Bostan (1990), fiind recompensată cu 

multiple premii naţionale şi internaţionale pentru 

interpretare feminină. 
 

Izabela Bostan is a theatre/film choreographer and 

assistant professor at „I.L. Caragiale” Bucharest, she 

graduated from the School of Gymnastics in Deva, the 

Choreography High School in Bucharest, the Choreography Department - UNATC. She holds a MA 

degree in „Aesthetics of Film and Audiovisual Advertising” and was awarded the title of Doctor for 

the thesis „Valences of the American Musical Film”. She also worked as a director or casting assistant 

for MediaPro, Kentauros Studios Production, Campion Film, Men@Works, MDV Film, etc. As 

actress, she was rewarded with multiple national and international awards for female roles – one of 

them „The Champion” directed by Elisabeta Bostan (1990). 
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Interpretarea Biofizică 
 

 

 

 
 

 

Interviu cu Prof. PhD Kiki Selioni 

de lect. univ. dr. Bogdana DARIE 

 

În cadrul Seminarului exploratoriu: Aristotel 2400. Teatru şi pedagogie. Abordare 

interdisciplinară desfăşurat la sediul UNATC în 15-16 decembrie 2016, au susţinut interesante 

workshop-uri doi profesori universitari de la Central School of Speech and Drama, London 

şi de la University of Crete. 

Doamna Kiki Selioni, de origine greacă, dar cu o bogată carieră artistică şi de 

cercetare europeană, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu. 
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Bogdana Darie: Povestiţi-ne, vă rugăm, câte ceva despre dvs. şi activitatea dvs.: cine sunteţi şi ce 

faceţi? De unde aţi plecat şi unde sunteţi acum? 
 

Kiki Selioni: M-am născut în Larissa, un oraş situat în centrul Greciei şi am studiat dansul 

din copilărie cu sprijinul părinţilor mei. După ce am absolvit liceul, m-am mutat la Atena 

pentru a aprofunda dansul la nivel profesionist şi, apoi, m-am mutat la Londra, unde am 

studiat la Teatru Dans la Laban. În câţiva ani, am revenit la Laban şi, astfel, am absolvit 

Masterul în Practica Teatrului Dans European, iar, mai apoi, am finalizat un doctorat la 

Royal Central School of Speech and Drama. În acest moment, sunt Cercetător Asociat la 

RCSSD, iar aria mea de cercetare constă într-o metodă de arta actorului, pe care o numesc 

Interpretare Biofizică. Cercetarea vizează structurarea unei metodologii a interpretării 

artistice englezeşti, cu Lawrence Olivier ca actor-cheie model, pornind de la Poetica lui 

Aristotel şi analiza mişcării propusă de Laban, pe care o numesc Interpretare Biofizică.  
 

B.D.: Cum aţi ajuns la „Laban – Aristotel: Zoon în Practica Teatrală. O Metodologie pentru 

Antrenamentul Actorului”, tema lucrării dvs. de cercetare? Ce v-a făcut să dezvoltaţi această 

metodă? 
 

K.S.: Cercetarea întreprinsă ca parte a studiilor de master ce trata legătura dintre Laban şi 

Poetica lui Aristotel, precum şi experienţa mea în predarea mişcării pentru actori şi pentru 

propria mea practică profesională, au condus la doctoratul de la RCSSD, pe care l-am 

terminat în 2014.  
 

B.D.: Ce presupune metoda propusă de dvs.?  
 

K.S.: Acest proiect de cercetare este o investigaţie teoretică şi practică referitoare la 

propunerea că există o conexiune puternică între teoria mişcării lui Laban şi Poetica lui 

Aristotel. Mai exact, propune analiza lui Laban în ceea ce priveşte mişcarea umană este 

indisolubil relaţionată de conceptul de Mimesis al lui Aristotel, perceput ca zώον (forţă 

existenţială). Până în acest moment, problematica ideilor centrale din filosofia labaniană a 

fost limitată la o conceptualizare cu strictă influenţă platoniană (Curl 1966:7-15). Succesorii 

lui Laban au fost influenţaţi în conceperea antrenamentului fizic pentru actori de doi factori 

determinanţi: în primul rând, trecutul expresionist al lui Laban, şi, în al doilea rând, 

legătura teoriei şi practicii sale cu cercetarea şi munca lui Stanislavski. Pun în discuţie faptul 

că aceşti factori au influenţat metodele lor de predare în moduri care pot fi considerate 

antagoniste obiectivelor lui Laban.   

Cercetarea adoptă o perspectivă aristoteliană şi propune cunoaşterea, ca principal 

aspect atât în episteme (ştiinţă), cât şi în artă, ce poate fi dobândită prin exerciţiu, iar acesta 

presupune o abordare conştientă şi raţională. Mai mult, cercetarea actuală dispută faptul că 

noţiunea de ştiinţă (episteme) în teatru (care include Arta Dansului) ar trebui privită aşa 

cum este definită de Aristotel: Episteme Poetică este cunoaşterea tehnică a capacităţii 
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productive a artei în teatru. Laban spunea că „elementele mişcării organizate în secvenţe 

constituie ritmuri” (Laban 1950:130) şi de aici a dezvoltat Eukinetica, adică studiul dinamicii 

mişcării şi ritmului. Prin efort, Laban înţelegea mişcările vizibile ale corpului uman ce 

rezultă din atitudinea sa interioară. Analiza lui asupra efortului, „ne oferă posibilitatea de a 

defini atitudinile personale cu privire la factorii mişcării (greutate, spaţiu, timp, fluenţa) pe 

fundalul fluxului general al mişcării în organizări proporţionale” (Lange 1970:5). Nu în 

ultimul rând, această cercetare poate fi văzută ca o explicaţie practică a felului în care ζώον-

ul aristotelian se mişcă, prin aceasta contribuind la teoria ontologică şi poetică a lui 

Aristotel, creând un antrenament practic pentru actor în experienţa kinestetică a ζώον-ului.  

Metodologia pe care am căutat să o dezvolt urmăreşte ca punct principal, prin 

explorări teoretice şi practice, noţiunea de întrupare, înţeleasă ca interacţiunea dintre minte 

şi trup dintr-o perspectivă ontologică; aceea a noţiunii aristoteliene de ζώον. Acelaşi proces 

de antrenament kinestetic este folosit de atleţi şi dansatori. Aristotel sugerează că abilităţile 

şi dexterităţile sunt rezultatul unui proces de cunoaştere tehnică în ştiinţa poetică, unde 

acţiunile şi gândirea se întrepătrund în unitatea Ζώον-ului (fiinţa umană). Primul şi cel mai 

important aspect constă în antrenarea memoriei corporale, folosind repetiţia şi timpul, nu ca 

un continuu acum, ci ca o mişcare de înainte şi înapoi, repetând aceeaşi acţiune şi dinamica 

ei de câteva ori până ce este stocată în memoria de lungă durată a corpului (Schmidt, R 

1982:207). Atunci când mintea acţionează spontan, acţiunile nu sunt gândite. Lucrurile sunt 

tratate la un nivel superficial; nu este loc pentru episteme – cunoaştere autentică. Memoria 

este cea care oferă abilitatea minţii de a merge înainte şi înapoi prin silogism, într-un mod 

repetitiv pentru a înmagazina experienţa în memoria de lungă durată care produce 

cunoaştere; în acest caz, mintea poate fi tratată ca „intelect”. Pentru Ramfos, „memoria este 

perioada de timp care poate cuprinde totalitatea timpului”. Această perioadă de timp apare 

în antrenament sau repetiţii în care intelectul prin intermediul silogismului şi memoriei 

încearcă să îmbunătăţească kinestezia trupului. Apoi, prin reluare, secvenţa de mişcare 

specific memorată preschimbă timpul într-unul prezent care apare în antrenament şi 

execuţia artistică. Dacă ai numai experienţa corpului, atunci mişcarea va fi automată şi 

mecanică. Ideea întruchipării ca interacţiune dintre corp şi minte prin anumite principii, 

facilitată de metodă, a permis actorilor să fie conştienţi pe toată durata practicii de ceea ce 

făceau. Ceea ce a fost implicit cuprins în discuţie până în acest moment este problema 

întruchipării pe care doresc să o detaliez pe scurt. Laban afirmă cu determinare că 

performerii trebuie să se dedice în totalitate mişcării fie în regim de repetiţie sau spectacol. 

Este un moment de concentrare totală, în care emoţiile sunt suprimate pentru a face loc 

înţelegerii profunde şi memoriei. Pe timpul antrenamentului/repetiţiilor, practicienii evită 

conştient orice tip de răspuns emoţional din moment ce trebuie să conecteze gândirea cu 

acţiunea. Totuşi, pe timpul spectacolului sau antrenamentului, emoţiile revin ca rezultat şi 

eficienţă a execuţiei, conform conceptului de catharsis. 

9



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                  Interview 

 

 

 

B.D.: Ce v-a adus pe plan profesional? Dar cel personal? 
  

K.S.: Originalitatea cercetării mele s-a bucurat de acceptare generală în rândul colegilor mei, 

prin urmare sunt primul Profesor Cercetător Post-Doc Asociat, la RCSSD. În ceea ce mă 

priveşte, mi-au oferit plăcerea de a-mi vedea visele devenite realitate.     
 

B.D.: Cum se reflectă în interacţiune dintre artist şi public? În ce fel influenţează artistul? Dar 

publicul?  
 

K.S.: Principala caracteristică a metodei este aceea că facilitează comunicarea dintre scenă şi 

public. Ceea ce experimentează actorul pe durata execuţiei sunt conştientizarea corpului şi 

sentimentul că totul este organizat. Aceasta îl ajută să se relaxeze şi, astfel, să se elibereze de 

anxietatea pe care o resimte pe durata execuţiei. Pe de altă parte, publicul este martorul 

unui performance structurat, clar şi precis, care prilejuieşte o interacţiune vie.    
 

B.D.: Aşadar... pe scurt: de ce aţi recomanda această metodă?  
 

K.S.: Activitatea mea nu se rezumă la a reevalua fundamentele filosofice ale lui Laban 

pornind de la ideile filosofice aristoteliene, în încercarea de a stabili arta mişcării pentru 

antrenamentul actorului ca o disciplină autonomă, ci în acelaşi timp propune o metodă, pe 

care o consider aptă de a putea fi predată, fiind un sprijin în abordările teatrale şi artistice, 

incluzând cinematografia şi televiziunea.  
 

B.D.: Acum, haideţi să ne concentrăm asupra experienţei de aici, de la UNATC... Care a fost 

obiectivul principal al atelierului susţinut aici?  
 

K.S.: Obiectivul a fost să vă prezint metodologia mea de lucru pentru a putea să o testez cu 

studenţii români şi de a lua feedbackul necesar continuării cercetării mele.  
 

B.D.: Cum credeţi că a fost primită?  
 

K.S.: Deşi am avut la dispoziţie puţin timp de lucru, metoda mea a fost bine primită de către 

studenţi. Au părut interesaţi şi entuziasmaţi pe durata atelierului.  

 

B.D.: În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a studenţilor, ce impact credeţi că a avut asupra lor 

lucrul cu dvs?  
 

K.S.: Cred că cel mai important aspect este faptul că au început să perceapă mişcarea în 

interpretare într-un mod diferit faţă de cum erau obişnuiţi să o facă.     
 

B.D.: Pentru a concluziona... vă rugăm să ne spuneţi 3 cuvinte care ar descrie cel mai bine experienţa 

dvs. aici, la UNATC.   
 

K.S.: Incitant, entuziasmat, memorabil.  
 

B.D.: Vă mulţumim pentru timpul acordat şi experienţa pe care aţi împărtăşit-o cu noi. 
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Bogdana Darie este lect. univ. dr. la UNATC „I.L. 

Caragiale“ Bucureşti, Facultatea de Teatru,  Departamentul 

Arta Actorului. Autoare a volumelor: „Personajul Extins” 

(EstFalia, 2011); „Duminica limistită” (EstFalia, 2012); 

„Tamara Buciuceanu. O viaţă închinată scenei” (Litera, 

2013); „Curs de Arta Actorului. Improvizaţia” (UNATC 

Press, 2015); „Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele V-

VIII” (UNATC Press 2016) - coautor; „Shakespeare in 

studiul Artei Actorului” (UNATC Press, 2016) - coautor, 

coordonator ediţie. În acelasi timp, predă Didactica Artei 

Teatrului la Master Pedagogie Teatrala UNATC. A 

coordonat proiectul national UNATC Junior - proiect pilot de 

implementare a Artei Teatrului în învăţamântul 

preuniversitar, finanţat de MEN, prin FDI 2016. 

Ca actriţă, joacă în spectacolul „La Grande Magia”, de 

Eduardo de Filippo, regia Elie Malka (în repertoriul curent al 

Teatrului L.S. Bulandra). 

Ca regizor, a coordonat proiectele „Fraţii Karamazov” (în 

repertoriul curent la Teatrul Elisabeta Bucureşti) şi „Conu'Leonida faţa cu reacţiunea” (Teatrul Arte 

Dell'Anima Bucureşti). 
 

Bogdana Darie is a lecturer, PhD at UNATC „I.L. Caragiale“ Bucharest, Theatre Faculty, Acting 

Department. Author of the volumes: „Personajul Extins” (EstFalia, 2011); „Duminica limistită” 

(EstFalia, 2012); „Tamara Buciuceanu. O viaţă închinată scenei” (Litera, 2013); „Curs de Arta 

Actorului. Improvizaţia” (UNATC Press, 2015); „Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele V-VIII” 

(UNATC Press 2016) – co-author; „Shakespeare in studiul Artei Actorului” (UNATC Press, 2016) – 

co-author, edition coordinator. At the same time, she teaches the Didactics of Acting at the UNATC 

Theatre Pedagogy MA. She coordinated the national project UNATC Junior - pilot project for the 

implementation of Theatre in pre-university education, funded by MEN, through FDI 2016. 

As an actress, she plays in „La Grande Magia” by Eduardo de Filippo, directed by Elie Malka (in the 

current repertoire of L.S. Bulandra Theatre). 

As a director, she coordinated the projects „Karamazov Brothers” (in the current repertoire at the 

Elisabeta Theatre of Bucharest) and „Master Leonida Facing Reaction” (Dell'Anima Theatre of 

Bucharest). 
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Theatre Playground 
 

 

 

 
 

 

 

Interviu cu Ramiro Silveira 

de Romina Sehlanec 

 

 

Unul dintre lucrurile foarte importante pe care le-am învăţat de-a lungul 

masteratului la Universitatea Essex, East 15 Acting School, şi apoi lucrând ca actor liber 

profesionist atât în UK, cât şi în România, este faptul că Teatrul poate fi făcut şi abordat sub 

diferite forme şi ţine de pasiunea şi hotărârea fiecărui tânăr ca acesta să-şi găsească calea, 

toate metodele, însă, ţintind spre acelaşi ţel: adevărul şi organicitatea scenică. Revenind în 

acelaşi mediu universitar prin schimbul de experienţă Erasmus la care s-au adăugat 

experienţa extraordinar de folositoare şi bagajul de informaţii pe care le-am adunat 

participând la orele de curs de Arta Actorului ale doamnei profesoare lect. univ. dr. 
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Bogdana Darie, am avut oportunitatea de a observa şi analiza procesul de abordare a artei 

actorului din două puncte de vedere distincte: cel al studentului implicat în munca cu 

partenerii săi şi cel al viitorului pedagog care observă relaţia profesor-elev şi cum 

propunerile aduse în sala de repetiţii sunt extrem de variate, neaşteptate uneori, şi adaptate 

dinamicii fiecărui grup de studenţi. Bineînţeles că am avut oportunitatea de a asista şi lucra 

cu studenţii cursului de arta actorului, anul I, II şi III World Performance, ceea ce presupune 

o analiză largă asupra manifestărilor artistice din întreaga lume şi o abordare a unor tehnici 

mai puţin formale sau întâlnite în programa de studiu a unei facultăţi de teatru clasice. 

Mediul de lucru liber, disponibilitatea profesorului de a împărtăşi experienţe şi informaţii cu 

oricine este interesat şi bucuria cu care aceştia relaţionează m-au făcut să-mi doresc să aflu 

cât mai multe lucruri şi să mă gândesc la variante prin care aş putea aplica şi adapta aceste 

metode modului meu de lucru. 

Unul dintre cursurile la care am participat activ şi care mi-a atras atenţia încă de 

prima oră este cel ţinut de domnul profesor Ramiro Silveira – Introducere în Theatre 

Playground1 – şi presupune din start renunţarea la orice regulă, disponibilitate fizică şi, după 

cum a spus unul dintre studenţi, crearea unui „haos controlat” prin care se creează un 

univers în interiorul unor limite, unde nu există termenii de „greşit” sau „corect”, dar există 

viaţă. Antrenamentul fizic din cadrul atelierului nu are ca scop formarea studentului ca 

gimnast sau dansator, ci dezvoltarea unor puncte de resort creator de-a lungul procesului de 

devenire al studentului – actor. Cursul este divizat în mai multe etape, fiecare dintre acestea 

fiind atent structurată, începând de la crearea unui vocabular de lucru comun şi finalizându-

se cu aplicarea elementelor descoperite în lucrul cu un text dramatic.  

Ramiro Silveira, coordonatorul departamentului World Performance, este regizor şi 

profesor universitar doctor implicat în cercetarea metodelor de abordare a artei teatrale. 

Acesta deţine un masterat în regie de teatru la Universitatea Middlesex şi un doctorat în 

Pedagogie Teatrală la universitatea din Sao Paolo, Brazilia. De asemenea, a lucrat alături de 

Eugenio Barba, Philippe Gaullier şi Genadi Bogdanov. Lucrând în diferite colţuri ale lumii, 

propune un mod inovativ de lucru în sala de repetiţii, bazat pe ritm, mişcare şi referinţe 

multiculturale, folosite pentru a explora creativitatea scenică. În ciuda vastei sale pregătiri şi 

a unui program foarte încărcat, împărţit între coordonarea facultăţii, predat, conferinţe şi 

proiecte regizorale, este mereu deschis spre dialog şi mi-a acordat câteva ore pentru a-mi 

răspunde la câteva întrebări referitoare la propunerile lui pedagogice şi regizorale. Vorbeşte 

cu un patos deosebit despre munca lui de cercetare, iubeşte foarte mult Teatrul, iar 

modestia, umorul, continua căutare de nou şi profesionalismul îl caracterizează pe deplin. 
 

Romina Sehlanec: Cum a apărut ideea de Theatre Playground? 
 

                                                 
1 Theatre Playground = teatru pe locul de joacă (trad.)/aleg să folosesc formularea în engleză întrucât Ramiro 
Silveira explică clar alegerea termenului, având conotaţii diferite faţă de cele din limba română. 
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Ramiro Silveira: Când am terminat facultatea de regie, eram foarte tânăr, avem douăzeci şi 

trei de ani şi am încercat să regizez piese de teatru, dar m-am plictisit foarte repede de acest 

proces deoarece pregătirea mea era una aparţinând şcolii vechi de regie, în care există 

momente de improvizaţie, aduni material, te distrezi, iar apoi realizezi că mai sunt trei 

săptămâni până la premieră. Părăseşti ludicul şi creativitatea începând să structurezi tehnic 

traseul. Acest proces nu funcţiona pentru mine şi nici nu cred că este interesant. Mă simţeam 

atât de bine în sala de repetiţii şi dintr-o dată trebuia să devin foarte tehnic, lipsit de 

fluiditate şi asta în pofida aşteptărilor mele. Acest moment, când trebuie să te opreşti din a 

crea pentru a aborda o gândire pragmatică, pentru mine este insipid. 

 
 

The Wedding Dress, Nelson Rodigues, Clifftown Theatre,UK 
 

Apoi am venit în Marea Britanie, dar cercetând diferite modalităţi de a lucra cu 

actorii am ajuns să fiu din nou student masterand în Madrid, la Real Escueala Superior de 

Arte Dramatica. Acolo l-am întâlnit pe Jose Luis Raymond2, artist vizual şi scenograf, care a 

ţinut un atelier cu noi, încă de la început foarte interesant. Ne-a adunat pe toţi în scenă şi ne-

a zis: „Acum nu mai sunteţi în viaţa reală, sunteţi pe scenă, într-un alt mediu. Nu mai 

sunteţi voi, dar nu sunteţi încă un personaj” – existenţă pe care am numit-o mai târziu 

personna – un termen din vocabularul playground. 

                                                 
2 „Imaginea este singurul element generator de informaţie pentru activitatea mea plastică şi în teatru. Cu aceasta 
am construit, multidisciplinar, discursuri artistice care îmi permit să mă joc prin spaţiu, folosindu-mă de o 
gândire critică şi politică. Pedagogia artistică este o altă activitate care îmi permite să investighez plastica scenică, 
forma corpului în joc, şi să caut noi materiale în expresie.” Jose Luis Raymond 
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Pornind de aici, am dezvoltat ideea acestui spaţiu 

în care existenţa cotidiană este neinteresantă. Am numit 

acest mod de a fi viaţa-extraordinară, existenţă despre care 

vorbeşte şi Eugenio Barba3. Apoi am început să-mi 

imaginez ce-ar fi dacă am avea posibilitatea creării 

acestui spaţiu ideal şi cum am putea păstra atmosfera 

creativă până la final, în ciuda acestui moment de 

ruptură, întrerupere, pe care îl implică apropierea datei 

premierei. Am început să improvizăm în acest spaţiu/ 

loc de joacă, dar încă lipsea ceva. Jonglam cu foarte 

multe idei, dezvoltam lucruri interesante, dar simţeam 

totuşi nevoia de un punct de siguranţă, un port sigur şi 

concret lacare să mă pot întoarce. Mi-am extins 

cercetarea participând la un curs despre Meyerhold şi 

biomecanică, în Moscova. Am început să lucrez cu 

statuile despre care vorbeşte acesta în studiile sale, ştiind 

că am nevoie să găsesc un punct sigur, la care pot reveni 

de fiecare dată, asemenea pământului, podelei, orice ţine 

de concreteţea spaţiului cu aceeaşi utilitate pe care o are 

forma fizică pentru Meyerhold. M-am alăturat apoi, pentru o perioadă de timp, maestrului 

Philippe Gaulier. În tot acest context, Gaulier mi-a introdus ideea de joc şi posibilitatea de a 

te distra. Din acest moment lucrurile au început să se creioneze mai clar, având sens şi 

formă. 

Am numit această abordare a teatrului foarte literal: teatru de joacă pe pâmânt. 

Folosesc cuvântul „play4”/joacă, în mai multe limbi, dar doar în engleză are atât de multe 

sensuri diferite şi asta îmi place. Aşadar am creat un spaţiu în care, prin joacă, găseşti 

posibilitatea de a te exprima dramatic.  

M-am întors apoi în Brazilia la sfârşitul anului 2000, iar în 2001 am regizat o piesă 

folosind această tehnică sau mai bine spus această colecţie de proceduri în abordarea artei 

dramatice. De atunci am continuat să dezvolt acest mod de lucru cu actorii, dar şi cu 

studenţii, căci în aceeaşi perioadă am început să predau la universitate 
 

                                                 
3 Eugenio Barba, O canoe de hârtie, Ed. Unitext, 2003 – vorbeşte despre pre-expresivitatea corporală şi conduita 
actorului înainte şi după spectacol, elemente care ţin de felul de a fi extra-ordinar al individului, necesar împlinirii 
depline a actorului pe scenă. 
4 În Dicţionarul Macmillan English Dictionary for Advanced English Learners – Michel Rundell, Ed, Macmillan 
Education, 2002, apar treisprezece sensuri ale cuvântului „play” printre care: a participa la o activitate care 
presupune distracţia şi recreaţia, a te juca, a imita, a amuza oamenii, a participa la un sport, a intra într-o 
competiţie, a paria, a fi cooperativ, a reprezenta un personaj dintr-o creaţie dramatică, scenariu sau piesă de 
teatru, spectacol. 

Toda Nudez sera Castigada, Nelson 

Rodigues, Teatro Renasecenca, Porto 

Alegre 
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R. Sehlanec.: Mentorii sau, mai bine spus, abordările propuse de Meyerhold şi Gaulier au fost practic 

punctele dumneavoastră de pornire în cercetare? 
 

R.S.: Da, dar nu numai. Un alt nume care m-a influenţat a fost Anne Bogard şi tehnica 

viewpoints, deoarece exploram această necesitate imediată a actorului de a fi conştient de 

spaţiu, de parteneri, de a reacţiona la impulsuri, de a fi receptiv chinestezic. Aşadar, cele 

şase puncte de interes despre care vorbesc Anne Bogard şi Tina Landau5, spaţiul, povestea, 

timpul, emoţia, mişcarea şi forma, le-am abordat prin prisma nevoilor mele şi le-am introdus 

în munca mea pentru a consolida grupul de lucru şi a trezi simţurile actorilor. Am folosit 

această metodă pentru a crea grupul de lucru, l-am introdus pe Meyerhold pentru a crea 

fundaţia/pământul şi pe Gaulier pentru a le da actorilor posibilitatea de a-şi dezvolta 

creativitatea în interiorul acestei structuri. 

Dar dacă vorbesc de Meyerhold trebuie să vorbesc şi de Vakhtangov. El este, de fapt, 

cel care a încercat să combine „acţiunea fizică”, despre care vorbeşte Stanislavski, cu forma 

din biomecanica lui Meyerhold. Păcat că a murit atât de repede. Menţionarea lui 

Vakhtangov ne duce cu gândul la şcoala rusească, aşadar şi la Grotovsky care este în strănsă 

legătură cu reprezentanţii ei şi, astfel, în mintea mea s-au interconectat toate ideile şi 

punerea în practică a acestora a început să se cristalizeze.  

Pe de altă parte, dacă vorbim de Gaulier, vorbim despre Jacques Lecoq şi Copeau şi 

pătrundem în minunata lume a teatrului fizic şi a dansului, de unde nu poate să lipsească 

Tadashi Suzuki, iar lista continuă. Practic, nimic nu este nou, toate sunt combinaţii, adaptări 

şi variaţii ale unor tehnici de mult formulate. 
 

R. Sehlanec: Cum vă raportaţi la binecunoscuta metodă de abordare a artei teatrale formulată de 

Konstantin Stanislavski? 
 

R.S.: Cred că sunt adeptul celei de-a doua perioade a lui Stanislavsky, după cum o numesc 

cei de la GITIS (Institutul de Artă Teatrală, Moscova). Această etapă începe atunci când 

acesta a început să fie puternic influenţat de foştii săi studenţi. După anul 1920, el realizează 

treptat că felul în care le-a predat acestora, folosind abordarea psihologică, care eu cred că 

funcţionează foarte bine în film, nu funcţiona aşa cum era de aşteptat. De aceea Lee 

Strasberg porneşte de la această metodă în lucrul cu emoţia pentru film, dar cum vei repeta 

acest proces în teatru, de cinci, şase ori pe săptămână? Stanislavsly a realizat faptul că 

actorul are limitele lui şi că memoria afectivă, cu toate resursele ei, nu este întotdeauna 

îndeajuns.  

Mă plasez alături de Stanislavsky acolo unde el a început să cerceteze acţiunea fizică, 

cu atenţie specială asupra ultimei piese pe care a realizat-o şi anume Tartuffe. Una dintre cele 

mai bune cărţi, din punctul meu de vedere, despre acest subiect, este cea scrisă de 

                                                 
5 Anne Bogard, Tina Landau, The Viewpoints Book, Ed. Nick Hern Books, 2014 
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Toporkov6, acesta fiind unul dintre principalii actori care au fost alături de Stanislavski în 

ultimii săi ani de viaţă. Premiera piesei a avut loc după moartea acestuia, dar în ea se 

observă clar cercetările lui asupra acţiunii fizice şi eventuala evoluţie a acestui demers. 

Eu nu folosesc, în lucrul cu studenţii şi actorii, ceea ce Stanislavski trata în prima etapă a 

cercetării sale, pentru că nu cred că este interesant sau folositor pentru ei. Nu neg influenţa 

pe care acesta a avut-o, dar eu nu îi găsesc necesitatea. 
 

R. Sehlanec: Theatre playground este acum în programa şcolară de studiu. Ce credeţi că înţeleg cei 

din anul I, de exemplu, din tot acest vast proces? 
 

R.S.: Nu cred că înţeleg totul şi nici eu nu 

înţeleg complet tot ceea ce se întâmplă, dar 

nici nu cred că ar trebui. Cred că Theatre 

Playground este folositor studenţilor la cursul 

World Performance deoarece li se oferă un 

spaţiu în care ei se pot juca, pământul unde ei 

îşi pot dezvolta impulsurile artistice. 

Majoritatea tehnicilor orientale sunt în 

legătură directă cu forma, cu mişcarea şi 

învăţarea exactă a unei partituri. Există şi o 

puternică tradiţie privind relaţia maestru-

discipol, unde cel din urmă imită mişcările, dar vorbim doar de formă. Pentru mine, forma 

este creată de pământ, dar şi restul elementelor trebuie să fie explorate. Ei învaţă şi studiază 

diferite tehnici cum ar fi Kathakali, Noh, Bunraku, Kyogen, Kabuki, teatru de păpuşi 

Wayang, Teatru Thailandez şi Balinez, dar nu pentru a deveni dansatori profesionişti; dacă 

doreşti asta poţi să te duci, de exemplu, în India, să stai şapte ani antrenându-te şi asta este 

tot. Ei învaţă Kathakali pentru a dobândi capacitatea de a-şi pune corpul în acele forme, nu 

pentru forma în sine, ci doar pentru a avea o bază, pentru a crea o conexiune şi o posibilă 

metodă de a se exprima. 

Această formă este baza pentru a crea ceva nou şi ţine de tine cum te raportezi la ea, 

căci fiecare individ va face aceeaşi mişcare apelând la puncte declanşatoare diferite. Ceea ce 

mişcă corpul tău poate fi complet diferit faţă de ceea ce pune în mişcare un alt corp. 

Theatre Playground are foarte mult de a face cu repetiţia. Folosim des repetiţia în 

interiorul unui traseu, unei structuri clare, ca o posibilitate a pentru a conecta diferite puncte 

de vedere şi percepţie. Cred că acest curs este benefic studenţilor la World Performance 

deoarece are foarte mare legătură cu pregătirea corpului pentru interacţiunea cu întreaga 

                                                 
6 Vasili Toporkov, Stanislavsky in Rehearsal, Ed. Methuen Drama, 2014 
„Prin intermediul lui Toporkov, Stanislavski este înfăţişat ca o personalitate cu diverse valenţe, amuzant, blând, 
crud, fără scrupule - în război deschis împotriva clişeelor şi a răspunsurilor rapide, inspirându-şi actorii şi 
ghidându-le calea spre perfecţiunea artistică.” 

Forgive me for your betrayal 

Nelson Rodigues, Clifftown Theatre 
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lume şi te învaţă cum să devii suficient de deschis ca să înţelegi cu adevărat întreaga lume. 

Nu este o deschidere care are legătură cu intelectul, cu tine înţelegând în interiorul minţii ce 

se întâmplă. Corpul tău înţelege că sunt mai multe posibilităţi de a te exprima, nu doar cele 

psihologice. 
 

R. Sehlanec: Ce puteţi spune despre emoţie, nervozitate şi cum lucraţi cu acestea, mai ales cu 

oamenii atât de tineri? 
 

R.S.: Cred că emoţiile sunt tot timpul o consecinţă şi nu ţintesc la emoţie ca rezultat, aceasta 

va veni în urma consolidării unei relaţii. Cred cu tărie în lucrul cu ce se întâmplă în prezent, 

cum se uită partenerii unul la altul, cum se mişcă, cum îşi simt piciorul pe podea, fricţiunea 

dintre ei – acestea sunt lucruri care se întâmplă real. 

Nu cred în subtext. Din start, ca şi concept, este ceva fals, din punctul meu de vedere, 

pentru că „fac ceva pentru că fac altceva” – nu înţeleg ce e asta şi nici nu se întâmplă nimic, 

este ceva din mintea omului. Ceea ce se întâmplă de fapt, se desfăşoară deja în faţa actorilor 

şi a publicului şi anume doi oameni care se joacă şi pretind că sunt altcineva, dar corpul lor 

este acolo, prezent, asta este ceea ce vedem.  

De exemplu, nu mă interesează gândul care îl face pe actor să acţioneze: „Te voi lovi 

pentru că acum douăzeci de ani mi-au făcut ceva”. Nu! Te voi lovi pentru că îţi văd faţa şi 

mâna şi trebuie să te plesnesc acum. Pentru că asta trebuie să fac acum şi voi simţi nu ceva 

ce are legătură cu sentimentele mele de acum cinci ani, ci cu ceva ce simt acum.  

Relaţia dintre personaje ne va spune ce s-a întâmplat cu ei acum o săptămână, acum 

cinci ani sau în altă viaţă. Nu trebuie să ne gândim la lucrurile acestea pentru că în realitate, 

în viaţa noastră nu facem acest lucru; nu te gândeşti că faci ceva pentru că… sau dintr-un 

anume motiv, ci doar faci. Bineînţeles că textul, cuvintele, vor explica ceea ce se întâmplă, 

relaţia şi acţiunea. 
 

R. Sehlanec: Sunt foarte multe idei preconcepute despre cum ar trebui să fie abordată arta actorului, 

în special printre studenţi. Cum înlăturaţi aceste deprinderi neproductive? 
 

R.S.: Prin antrenament, dar bineînţeles că întotdeauna voi lucra cu oameni deschişi spre 

muncă şi mişcare. Acest mod de lucru este imposibil pentru cei care nu sunt dispuşi să 

perceapă lucrurile în moduri diferite sau, de fapt, fix aşa cum sunt. A percepe în moduri 

diferite lumea este ceea ce se întâmplă, practic, în viaţa reală. 

Bineînţeles că trebuie să înţelegi povestea, să înveţi textul şi nu doar să citeşti piesa, ci 

să o analizezi îndeaproape, să afli despre ce se vorbeşte, ce se întâmplă între replici, dar 

aceasta este munca ta ca actor şi trebuie făcută acasă, ca studiu individual. Eu nu lucrez 

aceste lucruri cu actorii şi nici nu repet astfel, dar, bineînţeles, când realizez că există 

neînţelegeri raportate la înţelegerea textului, vorbim despre ce s-a întâmplat şi derulăm firul 

poveştii. 

18



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                  Interview 

 

 

Tind să fiu foarte direct şi simplu cu aceste lucruri, ceea ce este, este. Dacă personajul 

spune „te iubesc”, chiar aşa este, fie că spune acest lucru pentru a păcăli pe cineva şi a-i fura 

banii, fie că vrea să se căsătorească cu acea persoană. În acel moment el spune „te iubesc” şi 

ceea ce simte nu contează nici pentru mine, nici pentru actor sau public. 

Readucându-l în discuţie pe Stanislavski, bineînţeles că mă folosesc de intenţie şi de 

„supra-scop”. Spun „te iubesc” din cauza unui lucru, fie că sunt un asasin, fie că sunt pe cale 

să îţi ofer un inel de logodnă. În acel moment te iubesc pentru că trebuie să-mi ating scopul. 

Dacă dragostea mea este sau nu falsă nu contează pentru partener, public sau actor. Are 

legătură cu motivul pentru care fac asta, deoarece este în poveste, în paşii pe care trebuie să-i 

fac pentru a atinge ţinta propusă de textul dramatic. 

Una dintre cerinţele mele foarte importante este ca actorul să aibă textul învăţat 

atunci când intrăm în sala de repetiţii. Actorul trebuie să-şi memoreze textul simplu, fără 

idei preconcepute, căci acesta trebuie să fie capabil să se joace cu vorbele aşa cum se joacă cu 

corpul, partenerii săi sau recuzita. Bineînţeles că fiecare cuvânt are un sens, o semnificaţie 

aparte, dar sensul trebuie lăsat să apară natural, ca rezultat al interacţiunii fireşti între 

aceştia. În atelier, după ce terminăm de lucrat cu statuile, începem să adăugăm textul. Iniţial 

toţi vor face mişcări nebune care nu au nicio legătură cu sensul textului, dar pe parcurs, totul 

începe să se conecteze pentru că este 

imposibil altfel. Acest lucru are mare legătură 

cu ceva ce spun mereu: Nu există nonsens! 

Totul are sens, depinde cum contextualizezi. 

Este o minciună să spui că un lucru nu are 

sens; ţine de tine, de cum percepi situaţia, 

dacă dai sau nu semnificaţie acţiunilor şi 

cuvintelor tale. 
 

R. Sehlanec: Lucraţi diferit cu studenţii faţă de 

actorii profesionişti?  
 

R.S.: Într-un fel da. Cu studenţii merg mult 

mai încet pentru că urmez calea pedagogică. 

Am fost întotdeauna norocos şi am avut 

ocazia să lucrez cu actori cu o istorie 

profesională foarte diversă şi interesantă şi ei 

înţeleg deja ceea ce le propun şi pot sări peste 

anumite etape. Totuşi fundamentul este acelaşi. Cu actorii pot să pătrund în adâncimea 

cercetării pentru că sunt mai precişi, mai antrenaţi fizic pentru a repeta acţiunile pe care le 

descoperim şi au antrenată o memorie fizică care le permite să varieze în intensitate, 

păstrând acurateţea structurală; nu uită niciodată ce au de făcut. Cu studenţii nu aş ţine 

A Mulher do Padeiro, Marcel Pagnol, Teatro Cia.de 
Arta, Porto Alegre 
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niciodată un atelier mai lung de o oră, dar cu actorii am lucrat şi peste 4 ore pentru că aceştia 

pot să-şi controleze dinamica corpului, să nu obosească şi astfel apare foarte mult material 

interesant. 
 

R. Sehlanec: Preferaţi actorii cu o afinitate pentru teatru-dans ? 
 

R.S.: Nu neapărat, depinde. Acum câţiva ani am regizat o piesă în distribuţia căreia era un 

actor în vârstă de şaptezeci de ani. Nu era un dansator nici pe departe, dar era un actor 

foarte bun, deschis propunerilor şi îşi cunoştea corpul şi limitele foarte bine. Ne respectam 

munca reciproc, aşadar dacă trebuia să repete ceva de cincizeci de ori, repeta doar de 

douăzeci de ori sau uneori se oprea 

pentru câteva minute, dar îşi păstra 

concentrarea, relaţia cu obiectele 

sau partenerii şi nu ieşea din 

spaţiul de lucru pentru că era un 

actor inteligent. Acest mod de lucru 

a funcţionat foarte bine pentru el 

căci, cu toate că nu era un actor 

antrenat fizic, a fost destul de 

deştept să adapteze totul în funcţie 

de nevoile lui. 
 

R. Sehlanec: Legătura actor-regizor 

care la modul ideal presupune 

încredere totală, poate fi aplicată şi la nivel de student-profesor? 
 

R.S.: Din prima zi de lucru am încredere în actori şi în studenţi. Şi regizorul cred ca trebuie 

să fie deschis propunerilor, schimbărilor şi 

capabil să recunoască când ceva nu funcţionează. Uneori vii în sala de repetiţie cu o 

propunere minunată pentru actorii tăi, pe care ai visat-o noaptea trecută şi vezi că nu are 

succes pentru că ceea ce se întâmplă în capul tău şi ceea ce se petrece în realitate sunt lucruri 

foarte diferite. Trebuie să fii îndeajuns de flexibil să poţi varia în propuneri, dar şi să ai o 

încredere absolută în tine şi în faptul că ştii ce faci chiar dacă nu ştii. Aceasta este cea mai 

mare calitate a regizorului; chiar dacă nu ştie, la un moment dat, ce să facă, nu se simte 

pierdut, pentru că totul este construit în aşa manieră că nimic nu este corect sau greşit. 

Uneori actorii mă înţeleg greşit şi fac lucruri mult mai interesante, iar atunci când nu înţeleg 

şi continuăm să lucrăm avem acest „punct zero” care ne salvează. Punctul zero ne permite 

să întoarcem pagina şi să reîncepem pe o foaie curată. 
 

R. Sehlanec: Cum acţionaţi atunci când lucraţi cu cineva dificil, îndeosebi cu un student care nu 

vrea să participe la atelier? 
 

La Vida Dele, Michelle Ferreira, Theatro Sao Pedro 
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R.S.: Le dau libertatea de a alege dacă vor să lucreze sau nu. Dacă nu vrea, trebuie să iasă 

din spaţiul de joc şi să observe, dar dacă decide să lucreze atunci trebuie să fie implicat sută 

la sută. 

Apropo de acest lucru, am trăit o experienţă foarte frumoasă anul trecut cu studenţii 

din anul II. Am regizat o piesă cu ei şi încă din prima zi am subliniat importanţa delimitării 

spaţiului de lucru. Chiar dacă nu participau la una dintre scene, trebuia să fie în spaţiul de 

lucru, în poziţia numărul unu, ajutându-şi colegii, iar dacă oboseau trebuia să părăsească 

spaţiul păstrându-şi concentrarea. În câteva zile a început o competiţie între ei privind care 

student rezistă cel mai mult. Bineînţeles că în primele zile oboseau foarte repede, dar, după 

ce corpul înţelege, învaţă că trebuie să stea într-o anumită poziţie, poţi sta foarte mult timp 

astfel. Am învăţat acest lucru lucrând cu un regizor brazilian ca asistent şi apoi ca şi actor. În 

jurul scenei erau bănci pe care stăteau actorii înainte de a intra în scenă; dacă cineva îşi 

schimba postura, se apleca, de exemplu, venea cu un băţ şi îi corecta. Iniţial înduri foarte 

multă durere, ca mai apoi să descoperi plăcerea de a fi mereu pregătit pentru orice. 

 
Theatre Playground workshop, East15 Acting School 

Disciplina este de asemenea importantă. Este posibil să nu fii astăzi sau mâine într-o 

pasă bună, sau să ai o zi proastă, dar dacă acest lucru se repetă de douăzeci de ori, este 

datoria mea ca profesor să-ţi spun că nu vei deveni actor profesionist, nu este acesta drumul 

tău şi sigur nu vei fi fericit dacă continui. Ştim uneori că unii oameni sunt acolo, dar nu 

aparţin acelui loc, dar încerc să colaborez cu ei într-un mod cât mai puţin deranjant pentru 

ceilalţi. Totuşi apreciez atunci când un student despre care credeam că nu are pasiune mă 

surprinde într-un mod plăcut. 
 

R. Sehlanec: Care credeţi că sunt diferenţele majore dintre un student viitor actor est-european, unul 

din Marea Britanie şi unul din Brazilia? 
 

R.S.: Ţine de trecutul şi pregătirea fiecăruia, dar, în general, actorii britanici sunt cei mai 

intelectuali. Asta înseamnă că întreabă înainte să acţioneze şi acelaşi lucru îl fac şi 

americanii, lucru pe care încerc să-l elimin încă de la începutul antrenamentului: nu gândi, 

acţionează şi apoi analizăm. 

Studenţii sud-americani sunt mai dispuşi să se arunce în a face şi cred că actorii non- 

occidentali sunt complet diferiţi şi datorită faptului că au această tradiţie legată de relaţia 

maestru – discipol (există cineva care ştie ceea ce tu nu ştii). Actorii non-occidentali sunt 
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înclinaţi să organizeze totul într-un mod cartezian, în timp ce britanicii sau occidentalii au 

aceeaşi nevoie de a înţelege, dar într-un mod mai abstract. 

Generalizez, dar aceasta este cea mai mare diferenţă pe care am observat-o lucrând 

cu studenţii din toată lumea. Conceptul de „let it be”/a lăsa lucrurile să fiinţeze este destul 

de greu de îmbrăţişat pentru unele culturi şi tradiţii. 
 

R. Sehlanec: Ce sfaturi aţi avea pentru un tânăr viitor actor ?  
 

R.S.: În primul rând i-aş spune că nu există reguli, nici reţete. De fapt, mi-a plăcut mult 

răspunsul unei actriţe, Fernanda Montenegro, căreia i s-a adresat o întrebare asemănătoare: 

- Vreau să fiu actor, ce trebuie să fac? 

- Tot ce trebuie să faci este să renunţi la acest vis, să nu mai faci nimic în această direcţie şi 

dacă nu reuşeşti să supravieţuieşti, atunci fă această meserie, dar cu implicare totală. 

Iar eu adaug: nu gândi, ci încearcă să percepi totul şi să munceşti. Este imposibil să 

nu reuşeşti dacă munceşti, la fel ca în orice altă meserie. 
 

R. Sehlanec: Ce aşteptări aveţi de la viitor şi cum doriţi să vă continuaţi cercetarea ? 
 

R.S.: Mi-ar plăcea să am resursele pentru a lucra cu o trupă de actori profesionişti, să dezvolt 

mai mult această abordare playground. De asemenea, aş vrea să-mi organizez gândurile sub 

forma unei cărţi, dar nu văzută ca o metodologie pentru că urăsc acest termen şi nici ca o 

nouă tehnică pentru că nu este. Este o colecţie de proceduri care scot la suprafaţă anumite 

lucruri care mă interesează pe mine şi nu pe toţi oamenii. Chiar de curând, la o conferinţă la 

Institutul Grotowsky, am realizat că sunt foarte diferit faţă de majoritatea cercetătorilor 

prezenţi acolo. 

Numesc theatre playground un mod jucăuş de a acţiona şi o posibilitate dramatică 

pentru a conecta tradiţii. Cred că uneori ne luăm mult prea în serios, eu ţin acest atelier 

pentru că încă mă distrez şi ador să observ cum oamenii se transformă şi evoluează. Cine 

ştie, poate la un moment dat mă voi plictisi şi eu, dar sigur nu acum. 

 

Am avut o bucurie deosebită în a discuta cu domul profesor Ramiro Silveira, care, 

dacă nu ar fi fost presat de timp, ar fi vorbit cu pasiune şi voluptate despre cum vede el 

abordarea artei teatrale, zile întregi. Doresc să închei acest articol prin prezentarea unor 

puncte de vedere ale studenţilor din ani diferiţi cu care domul profesor a lucrat în diferite 

stadii ale dezvoltării lor personale şi cu care am discutat mai mult de-a lungul experienţei 

mele la East15. Cred că este interesant de observat şi modul în care studenţii, cu precădere 

britanici, percep acest atelier şi cum preconizează că vor folosi şi aplica acest mod de lucru 

în viitoarele lor cariere. 

 

Pentru mine Theatre Playground este un fel de a fi ce ţine de curiozitatea copilărească. Totul 

este intensificat până în punctul de captivare totală şi fiecare clipă este savurată pe deplin. Îţi este 
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teamă de aptitudinile tale, dar le preţuieşti posibilităţile. Totul este asemenea unei cărţi deschise unde 

informaţiile sunt împrăştiate în întreg universul, condensate totuşi în lumina focului unui băţ de 

chibrit. 

Este un instrument esenţial în munca de explorare a diferitelor posibilităţi de exprimare. Este 

asul de treflă în pachetul de cărţi al unui actor. 

Robin Kuhr, Anul I, World Performance 
 

Lucrul cu acest fel de a fi jucăuş a fost foarte intrigant pentru mine. Practic, în această 

metodă sunt prezente şi ideile despre ceea ce cred eu că înseamnă actorie şi anume joc, iar în acest 

proces am reuşit să descopăr ce presupune de fapt acest lucru. Am învăţat să trec peste orice inhibiţii 

sau idei preconcepute despre ceea ce este corect sau greşit şi să mă bucur de faptul că exist. Este vorba, 

de fapt, de capacitatea de a trăi şi acţiona în prezent, fie că ajungi să te joci cu mingea cu un grup de 

oameni, fie că ajungi să dansezi singur pe un scaun – orice s-ar întâmpla, în Theatre Playground este 

în regulă. 

Rosie Evans, Anul II, World Performance 
 

Prima dată când m-am întâlnit cu Theatre Pleayground, a fost atunci când am lucrat la piesa 

de teatru The Wedding Dress2 de Nelson Rodrigues, pe care a regizat-o Ramiro. Cred că este un 

mod foarte bun de a decripta un scenariu dramatic, întrucât necesită aplecarea totală a atenţiei asupra 

acţiunii care se petrece. De asemenea, ca actriţă, am realizat că tot tracul scenic şi frica au fost 

înlocuite, fără să-mi dau seama, de concentrare şi energie. Cred că această metodă ne-a oferit 

încrederea de care avem nevoie atât în noi, cât şi în regizor şi piesă. 

Birte Widmann, Anul III, World Performance 
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„assistant professor, East 15 Acting School, Ramiro Silveira (BA World Performance) – Erasmus 

placement mobility”. 
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DE CE AVEM NEVOIE DE TEATRU? 

 

                      

Raluca Rusu Diţă  
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti  

ralucasilumea@gmail.com 

  

Abstract: The article attempts to analyze the resorts 

that urge us to become either creators or theatre 

consumers and tries to decipher how the theatrical act 

responds to fundamental human needs with the 

promise of satisfying them or even providing them 

with a surrogate. The theatrical act seems to feed on 

our need for Truth, Communication, Communion and, 

ultimately, Love, trying to return food to those who 

perform it, in an exchange it wants, hopes, dreams for 

equitable. 

Keywords: resorts, needs, Truth, Love, Theatrical Act. 

  

             „Nimic nu ne vine mai greu decât de a renunţa la închipuiri.” 

                                         Nicolae Steinhardt 

 

De ce avem nevoie de teatru? Răspunsul la această întrebare face desigur parte din 

categoria locurilor comune, a truismelor, a răspunsurilor de un adevăr atât de evident, atât de 

sub nasul nostru, încât parcă a devenit aproape... imperceptibil.  

 Facem teatru. Din convingerea că fără asta nu se poate sau că teatrul nu va muri 

niciodată... Dintr-o nevoie reală, actuală, spun unii... Sau în virtutea inerţiei? În secolul care 

oferă publicului larg filme 3D, internet şi sute de canale de televiziune, concerte halucinante 

pe stadion şi toate formele posibile de show, omenirea încă nu vrea să se despartă de 

această formă de spectacol ce uneori pare chiar anacronică. Poate că o facem din tradiţie şi, 

ştiind că formele de spectacol pomenite mai sus au evoluat cumva din teatru, intuim aici un 

filon ce trebuie menţinut şi cultivat. Dar de ce? De ce există această tradiţie străveche? De ce, 

până la urmă, n-am putea concepe o lume fără Teatru, fără spectacol, fără actori? 
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Un posibil răspuns e inspirat de Vechiul Testament1. El ne spune că vieţuirea omului 

în această lume este urmare a unei Căderi. În momentul înfăptuirii Păcatului Originar, 

Omul a dispreţuit ascultarea faţă de Dumnezeu şi a întrerupt comunicarea faţă către faţă cu 

el. În acel moment Fiinţa Umană a ales să fie duală. Ascultând de Diavol şi ascunzându-ne 

de Creatorul nostru, ne-am lepădat de bună voie de condiţia pe care el ne-a dăruit-o şi am 

căzut din trăirea în Adevăr, din trăirea ce nu cunoştea dedublarea şi nici nu avea nevoie de 

ea. 

 Din acel moment şi până astăzi, a rosti Adevărul şi a trăi întru El în această lume 

pare o experienţă nefirească, un soi de suicid. E un act pe care de multe ori îl simţim ca 

înfricoşător, iar uneori de-a dreptul imposibil. Ieşirea omului din condiţia de dualitate îl 

transfigurează, îl reaşează în firea lui dumnezeiască însă, de fiecare dată, actul acesta 

implică o jertfă, un sacrificiu. Implică un parcurs ce urmează modelului Christic. Şi asta ne 

sperie îngrozitor pe cei mai mulţi dintre noi. Pricina pentru care şi cel care rosteşte sau 

trăieşte întru Adevăr e mai întotdeuna hulit, considerat nebun, periculos, ba chiar şi omorât. 

Aşa că puţini o fac. 

Paradoxul este că nevoia de a rosti şi de a trăi în lumina Adevărului e vitală. Fără El 

literalmente ne stingem. Minciuna, în pofida comodităţii pe care o promite, e o formă de 

chin. Trebuie în permanenţă întreţinută, susţinută, pompată cu energie, hrănită cu propria 

ta vitalitate. Fiind doar o iluzie, după cum spune şi Nicolae Steinhardt, ea nu Există ca atare, 

ci e doar o deformare a existenţei, un parazit al Adevărului.  

„Cine oare, în cărţi prost tipărite, n-a văzut imagini colorate în poziţii de 

nesuprapunere faţă de cele în alb şi negru? Ei bine, lumea diavolului e tot una cu această 

mică deviaţie dintre fond şi culoare, mică, dar suficientă pentru a duce din ce în ce mai 

apăsat şi mai iute pe alte tărâmuri.(…) 

În acest sens, lumea stăpânită de diavol este reală, dar numai în acest sens, altminteri 

diavolul nu a creat o a doua lume, tot asupra celei făurite de Dumnezeu lucrează; parazitar; 

e tot aceeaşi, dar «vrăjită» şi asupra acesteia, imaginare (pentru că există prin ochii, 

conceptele, convingerile şi patimile noastre numai), el este voievod. (…) Lucrurile de care 

suntem înlănţuiţi sunt ireale, dar lanţurile care ne leagă de ele sunt foarte reale. Structurile 

nu diferă, «structural» vorbind, Diavolul nu lucrează pe altă arie decât Binele, Cuvântul. 

Ca atare, Diavolul nu ne poate oferi decât ce posedă: adică iluzia, maya(…), imaginea 

sărită la tipar.”2  

Nevoia de a căuta Adevărul şi de a-l separa de Minciună este fiinţială, este nevoia de 

a ne regăsi Firea. 

                                                 
1 Vechiul Testament. Facerea lumii, cap 3.1, 24 
2 Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 90-91 
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Aşadar, credem că, pentru cei dintre noi care trăim încă în neputinţa de a-l rosti şi de 

a-l trăi în permanenţă pe cel revelat, într-o comunicare faţă către faţă cu Dumnezeu şi cu 

ceilalţi, dar căutam totuşi să ieşim din Minciună sau pentru cei care cred despre ei înşişi că 

au găsit un alt adevăr decât cel revelat oamenilor de Dumnezeu şi care trebuie comunicat 

altora, dar nu pot să o facă în mod direct, noi oamenii ne-am imaginat posibilitatea creării 

unui dublu al vieţii în care să ne manifestăm. 

Pe acest tărâm mai sigur pe care credem că îl controlăm mult mai bine, mai uşor ne 

confruntăm, în calitate de personaje, cu neputinţele noastre şi cu propriile conştiinţe. Pe 

scenă, ele devin neputinţe ale Omului, în general. Scena e un loc unde putem să ne jucăm de-

a viaţa, în speranţa că asta ne va ajuta cumva să trăim mai bine, de-adevăratelea. Spaţiul 

acesta pe care nu-l percepem ca pe o minciună, ci ca pe o virtualitate, se numeşte Teatru. 

Iluzia pe care Teatrul o oferă atinge multe puncte nevralgice ale sufletului omenesc 

cu promisiunea de a-i satisface aproape toate nevoile fundamentale. 

Avem nevoie de Adevăr şi de puterea lui care curăţă şi armonizează. Nevoii noastre 

de purificare, Teatrul îi răspunde prin catharsis. 

 E bine cunoscută definiţia pe care Aristotel o dă tragediei. Tragedie este acea 

„imitaţie închipuită de oameni în acţiune şi nu povestită şi care stârnind milă şi frică 

săvârşeşte curăţirea acestor patimi”. 

 Interesant este că, în viziunea lui Aristotel preluată în ceea ce priveşte accepţiunea 

termenului catharsis de toată lumea teatrală de după el, spectacolul de teatru nu promite 

doar momentul de trezire în care, văzând desfăşurarea răului într-o ficţiune, omul este 

ajutat să îl recunoască şi să îl identifice în realitatea propriei vieţi. Aristotel vorbeşte şi 

despre curăţirea de patimi, punând un semn de echivalenţă între conştientizarea răului şi 

eliberarea de rău, deşi, pe calea despătimirii, conştientizarea răului reprezintă momentul de 

început de drum iar curăţirea este finalul şi, din păcate, lucru care se poate vedea chiar şi la 

o cercetare superficială a situaţiilor din viaţă, acest deznodământ nu se petrece în mod 

automat.  

 Rostul teatrului, spune Shakespeare „este să-I ţină lumii oglinda în faţă,(…); să-I 

arate virtuţii adevăratele ei trăsături, lucrului de scârbă-propriul său chip, iar vremurilor şi 

mulţimilor înfăţişarea şi tiparul lor”3.  

 Teatrul încearcă aşadar să arate lumii că ceea ce e virtute, e virtute şi ceea ce e de 

scârbă, e de scârbă. Are el, însă, criteriu pentru asta? E un lucru ştiut că creatorii de teatru 

nu acceptă existenţa unui Adevăr unic care ar trebui comunicat oamenilor, un Adevăr 

imuabil, în virtutea căruia există tot ceea ce există, inclusiv noi inşine, un Adevăr care deci 

nu ne aparţine şi de aceea nu poate fi relativizat. De aceea Teatrul naşte o infinitate de 

adevăruri, de nuanţe care pot zugrăvi chiar şi contrarii ca fiind adevărate în acelaşi timp şi 

                                                 
3 William Shakespeare, Opere Complete, Vol. 5, ed. Univers, Bucureşti, 1986, Hamlet, III, 2, p. 375 
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pot zugrăvi virtuţi ca fiind lucruri de scârbă şi lucruri de scârbă ca fiind virtuţi. Şi atunci, 

este el o oglindă fidelă sau una mincinoasă? 

Presupunând însă că oglinda e şi fidelă uneori, oare este suficientă oglindirea, 

conştientizarea, prin intermediul spectacolului, pentru a dobândi şi curăţirea? Asta ar 

presupune că noi nu facem Binele doar pentru că nu înţelegem ce e Rău şi ce e Bine şi odată 

ce am înţeles, prin intermediul spectacolului, am lucra Binele începând cu acel moment şi 

până la sfârşitul vieţii noastre.  

Şi totuşi nu o facem. De multe ori, chiar şi după ce am înţeles diferenţa, alegem la 

nesfârşit ceea ce ne distruge, ne pustieşte şi ne omoară şi nu ceea ce ne dă viaţă. Ba uneori, 

spunem sau ne convingem că acest impuls distrugător e cât se poate de omenesc sau chiar 

divin, ceea ce ne aruncă într-o şi mai mare confuzie. Putem să luptăm singuri cu asta? 

Putem lupta cu asta doar prin vizionarea unui spectacol de teatru? 

 Teatrul încearcă de asemenea să răspundă şi nevoii de comunicare a oamenilor. Ba 

mai mult, manifestarea teatrală oferă chiar senzaţia unei comunicări fără limite şi fără 

riscuri. În locul comunicării faţă către faţă, spectacolul de teatru propune o variantă-surogat, 

mai comfortabilă: comunicarea mască către mască. 

 Creatorul de teatru e derogat de responsabilitatea că vorbeşte în nume propriu şi în 

mod direct cu cei din faţa lui, pentru că această răspundere e preluată de un personaj, de o 

mască. În numele acestui personaj, cel ce face teatru poate să rostească adevăruri de care în 

viaţa îi e teamă sau poate să facă lucruri interzise, având în permanenţă justificarea rolului. 

Personajul poate să suporte şi eventualul oprobiu public fără probleme, poate fi urât, hulit, 

batjocorit, de vreme ce el, de fapt, nu Există. Este parte dintr-o iluzie. Cel care vrea să asiste 

la spectacol, la rândul lui se scufundă comfortabil în marea masă a publicului, de unde, dacă 

i se oferă ocazia, poate privi la lucruri la care altminteri nu ar avea acces sau poate auzi 

adevăruri supărătoare care uneori îl privesc şi pe el. Însă este şi el derogat de 

responsabilitatea unui act de comunicare care l-ar viza în mod direct şi personal, întrucât 

spectacolul se adresează unei Persoane multiple (Publicului) care iarăşi nu Există ca atare. 

(Există doar o sumă de individualităţi) 

 E iar un lucru bine cunoscut că nevoia de comunicare este esenţială, fundamentală, 

atât pentru viaţa individului, cât şi pentru viaţa comunităţii. Noţiunile de comunicare, 

limbă, limbaj sunt polisemantice, comportă o pluralitate de sensuri. Ele constituie obiectul a 

nenumărate studii ce vizează aproape orice domeniu de activitate umană. Comunicarea a 

fost definită cel mai adeseori ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai 

multe persoane, două sau mai multe grupuri. Există oare în teatru posibilitatea acestui 

schimb real, în condiţiile în care ne-am luat destul de multe măsuri de siguranţă care să ne 

protejeze de eventuala durere a întâlnirii pe viu cu celălalt? 

 În Antropologia Structurală, Claude Levi-Strauss încearcă să detecteze care este, în 

mare, natura schimburilor care se petrec în cadrul unei societăţi. 
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„Fără a reduce societatea sau cultura la limbă, putem amorsa această «revoluţie 

coperniciană»(…), care va consta într-o interpretare a societăţii în ansamblul ei, în funcţie de 

o teorie a comunicaţiei. De pe acum chiar, această încercare este posibilă la trei niveluri; 

deoarece regulile înrudirii şi ale căsătoriei servesc la asigurarea comunicaţiei femeilor între 

grupuri, aşa cum regulile economice servesc la asigurare comunicaţiei bunurilor şi a 

serviciilor, iar regulile lingvistice la comunicarea mesajelor. 

Aceste trei forme de comunicare sunt în acelaşi timp trei forme de schimb între care 

există relaţii evidente.”4  

În alte accepţiuni care vizează depistarea unor elemente diferenţiatoare mai fine, 

schimbul înseamnă schimb de semnificaţii, ce sunt transmise atât prin mijloace verbale, cât 

şi nonverbale. Pentru alţii, comunicare există doar atunci când se produce o acţiune asupra 

receptorului şi un efect retroactiv asupra persoanei care a emis mesajul iniţial, deci când 

există fenomenul de feedback. Conţinutul comunicării este şi el extrem de variat. Se 

vehiculează imagini, noţiuni, idei, un conţinut informaţional foarte divers, între două 

entităţi care îşi schimbă mereu rolurile. (Ceea ce nu e cazul în teatru.) Oricare ar fi 

accepţiunile cuvântului comunicare, esenţiale pentru actul în sine sunt relaţia dintre indivizi 

sau dintre grupuri, schimbul, receptarea de semnificaţii, şi transformarea felului în care cei 

angajaţi în comunicare se comportă, în urmă acestui proces. 

Prin noţiunea de comunicare putem până la urmă acoperi la nivel de înţelegere, un 

întreg ansamblu de procese psihice şi fizice prin care o persoană se pune în relaţie cu o alta. 

Comunicarea duce la Comunitate.  

Pe baza procesului de comunicare, se crează structurile sociale. Prin procesul de 

comunicare, comunităţile nu numai că se crează, dar se şi dezvoltă. Comunitatea se 

formează în virtutea lucrurilor pe care oamenii le împărtăşesc material, dar şi spiritual.  

Avem fascinaţia comunicării eficiente, cu efect. Prin acest act reuşit de schimb, 

oamenii îşi distribuie rolurile în comunitate fără a se separa unii de alţii, îmbogăţindu-se 

reciproc şi continuu. Teatrul vizează o astfel de comunicare, cu efect. 

 Deşi teatrul este o formă de dedublare, este o artă a dedublării, născută, cerută 

probabil chiar de propria noastră dedublare, în mod paradoxal sau poate tocmai de aceea, el 

vizează un tip de comunicare profundă, purificatoare, eliberatoare, în vederea comuniunii. 

Şi uneori, în sala de teatru, în anumite momente, ea pare că se instalează. Putem 

vorbi de o comuniune efectivă? 

 Noţiunea de comuniune poartă spre un alt cuvânt foarte des folosit atât în mediul 

teatral, cât şi în piesele de teatru, dar şi în teoriile ce studiază fenomenul teatral atât din 

punctul de vedere al creatorului, cât şi al spectatorului.  

Cuvântul este Iubire.  

                                                 
4 Claude Levi-Strauss, Antropologia Structurală, ed. Politică, Bucureşti, 1978, p. 102 
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Nevoia de a face teatru sau de a veni la teatru se suprapune cumva şi peste nevoia 

noastră de Iubire. Peste nevoia de a iubi şi de a fi iubit. Actorul se dăruieşte pe sine pe scenă, o 

face din dragoste pentru public, pentru asta spectatorii îl iubesc. 

Există uneori momente în sala de teatru, aşa numitele momente de har sau 

momentele în care a coborât îngerul când se instalează un flux între sală şi scenă, dar şi între 

spectatori, care pentru câteva momente împărtăşesc la un nivel adânc aceeaşi emoţie. Aceste 

câteva clipe de comuniune crează în sufletul tuturor celor care participă la eveniment (şi 

actori şi spectatori) o senzaţie greu traductibilă, uneori de mare bucurie, uneori aproape de 

ceva izbăvitor, purificator, ca şi cum pentru câteva clipe ni se descoperă că, în pofida 

diferenţelor, ceva din lăuntrul nostru ne uneşte profund. Că suntem parte a aceluiaşi întreg 

şi că acesta este Adevărul despre noi. Pentru câteva secunde cumva, ne acceptăm şi ne 

înţelegem fără rezerve, într-un fel de bucurie sau chiar de dor de a fi împreună.  

Odată cu terminarea spectacolului senzaţia însă se disipează. Rămâne doar amintirea 

ei care te face să spui că ai fost la un spectacol extraordinar şi nostalgia după acea bucurie, 

pe care de fapt, atunci când o trăieşti, ai sentimentul că o recunoşti, că în sfârşit ai revenit la 

ceva ce îţi e firesc şi uşor, la ceea ce trăiai în copilărie când între tine şi ceilalţi nu existau 

bariere sau nu le simţeai.  

În unele momente în sala de teatru ne simţim ca şi cum ne-am Iubi unii pe alţii.  

Dar oare ajungem să şi trăim sentimentul cu adevărat, unii pentru alţii, actorii pentru 

spectatori, spectatorii pentru actori sau pentru ceilalţi spectatori? Sau avem doar senzaţia de 

o clipă şi gustul acelei bucurii ne e suficient?  

Cuvântul iubire este folosit atât de des, până la demonetizare, înţelesul lui ni se pare 

extrem de familiar şi cu toate acestea, se pare că există posibilitatea să ne trăim întreaga 

viaţa fără de fapt să-l înţelegem cu adevărat.  

După cum spune şi Jose Ortega y Gasset în Studiile lui despre Iubire, pentru a 

surprinde esenţa, înţelesul cuvântului „iubire”, el trebuie eliberat treptat de variile şi 

trivialele conotaţii cu care ne-am obişnuit să-l încărcăm şi readus la dimensiunea lui 

cosmică, unică, absolut ireductibilă, irepetabilă, dimensiune care transcede până şi moartea. 

Iubirea nu e nici „pasiune”, nici „simpatie”, nici „plăcere”, nici dorinţa de a poseda, nici 

curiozitate, obstinaţie, sau ficţiune sentimentală, fie ea şi sinceră, ci „un flux cald care se 

îndreaptă necontenit către obiectul iubirii, o gravitare perpetuă către celălalt, care îl 

legitimează în permanenţă şi îi susţine viaţa”, un flux pe care nici o barieră temporală sau 

spaţială nu îl poate curma. „O dragoste deplină, care s-a născut în adâncul unei persoane nu 

poate să moară. Rămâne grefată pentru totdeauna în sufletul senzitiv. Circumstanţele, 

depărtarea îi vor putea împiedica nutrirea necesară şi atunci iubirea aceasta va pierde din 

volum, se va preface într-un firişor sentimental, scurta vâna de emoţie ce va continua să 

izvorască în subsolul conştiinţei. Acesta e simptomul adevăratei iubiri: că va fi pentru 
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totdeauna alături de obiectul iubit, într-un contact şi o proximitate mai profunde decât cele 

spaţiale.”, spune el. 

Iubirea e o caldă afirmare a celeilalte fiinţe, oricare ar fi atitudinea acesteia faţa de 

noi. Este o vieţuire de tip celălalt.  

 „Să vorbim despre iubire, dar să nu începem prin a vorbi despre iubiri.”, mai spune 

Y Gasset. „Iubirile sunt istorii mai mult sau mai puţin agitate (…). În ele intervin factori 

nenumăraţi care le complică şi le încâlcesc desfăşurarea în asemenea măsură încât, în 

majoritatea cazurilor, în iubiri se găsesc de toate, mai puţin ceea ce strict merită să se 

numească iubire.”5 Ne este atât de uşor să cuvântăm despre iubire, deşi dimensiunea care 

ne devine brusc perceptibilă atunci când de-adevăratelea simţim iubire, ne-ar îndemna mai 

degrabă la tăcere. Atunci când iubim, cuvintele ne sunt aproape o povară, mai uşor vorbesc 

prin noi gesturile, atitudinile şi jertfele zilnice, căci iubirea se hrăneşte din ea însăşi şi nu din 

confirmarea pe care vorbele o caută în exterior. O dragoste care aşteaptă şi cere pentru sine, 

poate rodi plăceri, dar nu bucurie.  

Autenticitatea iubirii e probată de capacitatea sentimentului de a exista independent 

şi indiferent de condiţionările de tot felul, într-o relaţie de imponderabilitate cu acestea. E o 

maximă şi paradoxală culme a trăirii.  

Zicem că „iubim” nu doar soţul, soţia şi copiii, mama şi tatăl, fraţii şi prietenii, dar şi 

meseria noastră sau patria sau propriile idealuri sau viaţa. Însă atunci când e autentică, 

iubirea ne obligă să ieşim din noi, din familiarul instinctului de supravieţuire, din limitele 

cele strâmte ale Eului şi ne face să intrăm în rezonanţă şi în acord cu cea mai înaltă vibraţie a 

existenţei. Ortega Y Gasset, vorbeşte despre trăirea iubirii ca despre punctul nostru de 

întâlnire cu Dumnezeu. 

 Înţelesul deplin al iubirii, aşa cum transpare el şi din scrierile lui Ortega Y Gasset, 

este cel pe care îl dă cuvântul Apostolului Pavel în Scrisoarea către Corinteni:  

 „1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am 

aramă sunătoare şi chimval răsunător. 

2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţa, şi de-aş 

avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.  

3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste 

nu am, nimic nu-mi foloseşte. 

 4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, 

nu se laudă, nu se trufeşte. 

5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 

gândeşte răul.  

6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 

                                                 
5 Jose Ortega Y Gasset, Studii despre iubire, Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 9-89 
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7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.  

8. Dragostea nu cade niciodată (…)  

(…) 13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre 

acestea este dragostea.”6  

 Aceasta este măsura trăirii pe care ne-o atribuim atunci când spunem că iubim. 

Aceasta este măsura la care speram să ne înălţăm şi prin intermediul unui spectacol de 

teatru.  

Este acest lucru posibil? Şi dacă da, în ce condiţii? 

Cei care cunosc fenomenul teatral îndeaproape ştiu că de multe ori el este o împletire 

de porniri limpezi şi tulburi, într-un amestec greu decantabil. Artistul se antrenează pentru 

a se dedubla şi se adresează unui receptor care îşi păstrează propria sa dualitate. Din aceste 

cauze în momentul schimbului, între cei doi se instalează un filtru care face ca uneori 

întâlnirea fie să se petreacă în alte puncte decât cele pomenite mai sus, fie să fie ratată. 

De exemplu, deşi Teatrul vizează cunoaşterea şi curăţirea sufletească, de multe ori în 

cadrul Spectacolului teatral, o simplă rostire a Adevărului nu e suficientă. Mesajul trebuie 

pus într-o formă dramatică, seducătoare, uneori distractivă, ajustări care îl perturbă 

câteodată atât de mult încât aproape că îl schimbă complet. Poate ca mesajul spectacolului 

vizează comunicarea şi obţinerea comuniunii, dar deseori el trebuie să şi surprindă, să fie o 

viziune inovatoare sau să servească drept pretext pentru ca talentul şi persoana unuia sau 

altuia dintre actori să fie mai bine puse în valoare etc.  

În teatru există mereu nevoia de a cuceri. Un spectacol trebuie să cucerească cumva 

publicul. Să-l cucerească sau să-l mişte, aceste semnalmente sunt garanţia reuşitei. În afara lor, 

nu prea vorbim de un spectacol izbutit.  

Calitatea de spectator după cum o spune şi termenul, nu presupune condiţia de 

partener activ al unei relaţii, de coparticipant la această posibilă întâlnire şi comuniune, ci 

mai degrabă dispoziţia pasivă a omului care asistă şi care aşteaptă să fie scos, purtat, distrat, 

iluminat, modificat, fascinat, hipnotizat... (Există chiar o parte a publicului care se află acolo 

doar pentru a se distra, amuza, socializa, simţi bine.) 

Relaţia e mai mult de seducere şi de luare în posesie din partea actorului şi de abandon 

din partea spectatorului, decât de reciprocă dăruire. 

 Cercetând aşadar aceste câteva impulsuri şi porniri care hrănesc nevoia noastră de 

teatru, putem spune ca avem nevoie de Teatru pentru că Teatrul propune o experienţă care 

a vizat şi vizează cunoaşterea, armonizarea şi împlinirea noastră la nivel de Fiinţă. Şi că, din 

acest punct de vedere, el îşi suprapune rostul, în mod conştient sau nu, peste căutarea de tip 

religios. 

 

                                                 
6 Noul Testament, Epistola către Corinteni, Cap 13, 1, 13 
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Abstract:  A look behind the need that created Stanislavki’s 

fourth wall. What is the fourth wall? Was it not the inherent 

vice of Stanislavski’s system? Does today’s acting need it? 

What hides behind the need to act, and how can an 

imaginary wall harm the act? What is the teacher’s role in 

the actor’s becoming and where should he look for truth? 

Keywords: the fourth wall, actor, spectator, conscious, 
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morality, pscychoanalysis, reality, Chekhov, truth, love. 

 

 

Teatrul se defineşte, chiar şi etimologic, ca fiind „ceva” ce se vede. Ca să fie văzut, 

„ceva” trebuie să se arate şi altcineva să vadă. Ca ceva să se poată arăta, trebuie mai întâi să 

fie. Iar ca altcineva să vadă, trebuie mai întâi să se uite. În teatru, amândouă sunt acte 

conştiente. Nu se întâmplă pur şi simplu, de la sine. E un act împotriva naturii, o siluire a ei, 

pentru că cele două jumătăţi validează ceva ce nu este natură. Actorul pretinde că e ceva ce 

nu e, spectatorul pretinde că îl crede. Uită-te la mine pentru că te mint. Te uiţi la mine pentru 

că te mint. Mă uit la tine pentru că mă minţi. Se uită la el pentru că îl minte. Asta e relaţia 

actorului cu spectatorul. Are ceva mantric în el jocul acesta de cuvinte. Actorul invită 

spectatorul să se uite pe sine la el, actorul, ca un act de eliberare: uită de tine, fii în mintea 

mea! Dacă am transforma în verb substantivul „minte”, acesta ar fi „a minţi”. Iar a minţi este 

chiar asta: produsul exclusiv al minţii, ceva ce nu se întâmplă în realitate, dar pe care cel care 

îl fabrică vrea să îl integreze în ea. Adică exact ceea ce face actorul. Reflexivizarea verbului „a 

uita” în „a se uita”, îl transformă într-o cu totul altă semnificaţie, sinonimă cu a privi. Dar „a 

se uita” păstrează conţinutul primei semnificaţii, pe cea a pierderii din memorie, pentru că 

acţiunea de a îndrepta privirea către ceva e o formă de uitare de sine. Iar privirea e 

întotdeauna îndreptată către ceva, ea nu poate fi întoarsă către cel care priveşte decât 

metaforic. Singura posibilitate ca fiinţa să se poată uita pe sine pentru a se vedea pe sine e 

reflexia. Oglinda.  

34



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                             Research 

 

 

Natura a făcut luciul apei pentru ca fiinţa să devină conştientă de sine. Să uite de 

lume şi să se cerceteze pe sine pentru a descoperi lumea. Pentru că nu pot să înţeleg ce eşti 

tu, dacă nu mă întreb mai întâi ce sunt eu. Ca eu să ştiu că tu eşti ca mine trebuie ca mai întâi 

să ştiu cum sunt eu. Din povestea lui Narcis e eludată partea cea mai importantă a 

înţelesurilor, şi anume că Narcis e primul om care îşi vede reflexia chipului. E pedeapsa pe 

care i-o dă Nemesis, zeiţa răzbunării şi a echilibrului, pentru că nu a împărtăşit iubirea lui 

Echo, care s-a stins de durere. Zeii au înţeles că inconştienţa a ceea ce e poate duce fiinţa la 

pierzanie şi atunci i-au pus în faţă oglinda. Ca să preţuiască fiinţarea, fiinţa trebuia să 

înţeleagă că e fiinţare. În ochii zeilor, Narcis s-a făcut vinovat de a nu fi ştiut cât e de frumos, 

pentru că, dacă ar fi ştiut, n-ar fi putut rămâne indiferent la iubirea lui Echo. Ceea ce iubim în 

celălalt, e felul în care ne vedem pe noi înşine prin el, iar când ne plictisim de el, fugim de 

felul în care ne reflectă. E acelaşi fenomen care se întâmplă şi între actor şi spectator. Şi unul 

şi celălalt vor să fugă de lene şi de plictiseală, de sine şi de lume, în sinele altei lumi.  
 

Actorul, spectatorul şi peretele 

Vrem ceva pentru că o nevoie inconştientă îşi găseşte drumul – mutilată sau nu de 

cenzorul morală - spre conştiinţă. Sentimentul de insatisfacţie pe care de multe ori fiinţa îl 

are după ce a obţinut ceea ce ştie că a vrut este consecinţa acestei mutilări. Pentru că ceea ce 

ştiu că vreau nu e sinonim cu ceea ce nu ştiu că am nevoie. Actorul vrea să fie actor, dar care 

e nevoia din care se naşte această vrere? De unde nevoia de a trăi într-o altă realitate şi de 

unde abilitatea spectatorului de a o crede? Care dintre ele e nevoie şi care abilitate? E actorul 

cel care trăieşte şi spectatorul cel care crede sau actorul e cel care crede şi spectatorul cel care 

trăieşte? Are actorul nevoie să fie alta decât e şi spectatorul abilitatea de a-l crede? Sau are 

actorul abilitatea de a fi alta decât e şi spectatorul nevoia de a-l crede?  

Retoricitatea cu care se înşiruiesc întrebările duce cu gândul la Uroboros. Dar 

Uroboros e un singur organism, iar noi vorbim acum de două organisme, pe care şcoala 

realistă de teatru ne învaţă să le separăm cu cel de-al patrulea perete. Dar pot fi actorul şi 

spectatorul două organisme distincte? Atât actorul, cât şi spectatorul, sunt subiecţii aceleiaşi 

tensiuni de natură catharctică care se creează între nevoia de a fi ceea ce crede şi nevoia de a 

crede ceea ce este. Abilitatea nu este altceva decât absolutizarea nevoii, manifestarea ei 

lumească. Fiinţa poate pentru că vrea şi vrea pentru că are nevoie. Dar care este nevoia 

actorului? De ce vrea să convingă fiinţe pe care nu le cunoaşte şi care nu îl cunosc că e 

altcineva decât e? Şi de ce suferă atunci când nu e crezut că e alta decât e? Şi cum să răspunzi 

la această întrebare lăsând la o parte spectatorul? Cine e spectatorul, de fapt? 

Indiferent de felul în care actorul îşi argumentează alegerea acestei meserii, însăşi 

meseria spune despre el că se vrea văzut. E condiţia sine qua non. Poate tocmai de aceea nu i 

se dă importanţă în procesul pedagogic al deprinderii ei. Şi, poate, din această omisiune a 

apărut, cu aproape un secol în urmă, nevoia de a crea artificiul celui de-al patrulea perete. Al 
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patrulea perete frânge condiţia fără de care teatrul n-ar exista - cineva e şi altcineva se uită - 

reducând-o la doar cineva e. Dar acel cineva e pentru că vrea ca altcineva să se uite. De-aici 

rezidă plăcerea de a juca, din faptul că nevoia de a fi privit e satisfăcută. Dar studentului i se 

spune că tocmai asta nu îl lasă să fie adevărat, adică bun actor. Dacă milităm pentru adevăr, 

atunci nu putem alege doar adevărurile care ne confirmă. Adevărul spune că al patrulea 

perete e în spatele publicului, că există oameni în sală care te privesc, că pentru ca ei să te 

vadă eşti pe scenă şi că ceea ce faci pe scenă e orice altceva, dar nu adevărul. Că tot ceea ce se 

întâmplă într-o sală de teatru e un act de credinţă, iar a spune actorului să uite de existenţa 

celui care îl priveşte, nu e altceva decât a-i cere să nu mai creadă în realitatea a ceea ce face, 

pentru că cel care priveşte e cel pe care actorul vrea să îl convingă de ceea ce face. A cere 

actorului să uite că e privit, e cea mai absurdă dintre regulile cu care arta actorului s-a 

căpătuit. Pentru că a uita este un act exclusiv inconştient, nu poate fi impus de niciun for 

exterior.  

Pentru conştiinţa celui privit, privitorul trebuie să devină martorul acelei conştiinţe. 

Martorul care nu intervine decât prin tăcerea pe care actorul trebuie să înveţe să o asculte, 

pentru că ea îi dă măsura. Nu puţine sunt cazurile în care studentul-actor îşi pierde plăcerea 

de a lucra, în care entuziasmul cu care pătrunde în lumea în care basmele pot deveni din 

fantezie realitate dispare şi lasă loc unei rigidităţi emoţionale. Îl numim „blocaj”. Dar nu îşi 

pune nimeni problema acelui blocaj, fiind considerat o etapă firească a procesului de 

înţelegere. A maturizării actorului. Şi poate că e atitudinea potrivită, dacă cel în curs de 

instruire ar trebui, ca la sfârşitul ei, să plece pe câmpul de luptă. Dar el nu acolo vrea să 

ajungă, deşi ajunge să creadă asta. Iar asta e consecinţa directă a faptului că i se spune că 

plăcerea de a fi privit trebuie suprimată. Aici se creează selecţia naturală între cei care nu-şi 

vor privi instructorii ca pe nişte mici dumnezei cărora trebuie să la dea ascultare în tot, al 

căror histrionism – descendent direct al plăcerii narcisice de a fi privit – nu capitulează în 

faţa unei reguli absurde şi restul – cei nu foarte talentaţi, dar ascultători. Cei cuminţi. Cei 

eminamente sufocaţi de morală. Toţi cei taraţi de judecăţi cărora nu le pot face faţă, dar 

cărora se simt siliţi să le sacrifice orice, doar ca să le satisfacă. Chiar şi pe sine.  

În cazul histrionului iubitor de sine, a supravieţuitorului, profesorul nu are niciun 

merit că el rămâne acelaşi. În cazul celui de-al doilea, poate avea meritul de a-l reînvăţa să fie 

unul. Şi totul începe mult mai simplu pentru că, dacă a fost copil – şi a fost! – i-a plăcut să se 

joace şi i-a plăcut să aibă martori la jocul lui, şi i-a plăcut să fie încurajat, şi să i se spună 

„bravo!”. În momentul în care i se spune fiinţei care îşi doreşte să fie privită că nu trebuie să 

se mai simtă privită, începe să se instaleze teama de a fi judecat pentru însuşi motivul pentru 

care se află acolo. Fiinţa vrea să fie actor pentru că vrea să fie privită. Vrea ca cel care o 

priveşte să uite de sine şi să intre în realitatea pe care ea o minţeşte. Vrea ca identitatea 

minţirii ei să capete legitimitate. E atavismul jocului de copil, care creează un univers pe 

măsura lui, pe care îl poate înţelege şi dirija, în care nu mai depinde el de ceea ce ştiu adulţii, 
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ci jucăriile depind de ceea ce ştie el. Pentru că nu are morală, copilul nu are nevoie de 

confirmarea că jocul lui e just sau credibil. Copilul reproduce universul aşa cum îl trăieşte: în 

afara moralei. Şi nu poate spune nimeni despre un copil care se joacă că nu e credibil.  

Actorul e un copil cu morală, pentru că societatea s-a asigurat că are una. Dacă în 

viaţă ni se pare moral ca între copil şi morală să dăm întâietate nevoilor copilului, asta e ceea 

ce trebuie cultivat şi în actor, pentru că „motivul copilului nu reprezintă doar ceva care a 

existat în trecutul îndepărtat, ci şi ceva ce există acum, adică nu este numai o rămăşiţă, ci un 

sistem ce funcţionează în prezent, care este menit să compenseze, respectiv să corecteze, într-

un mod raţional unilateralităţile şi extravaganţele inevitabile ale conştiinţei”1. Ce trebuie 

înţeles e că acela care nu e histrion, acela pe care îl vedem că se simte privit, se judecă deja 

pentru vina de a-i face plăcere că e privit. Iar a-i spune că între el şi noi, cei care îl privim, e 

un perete, nu face decât să complexeze şi mai tare, pentru că peretele nu doar izolează, ci şi 

exilează. Îl exilează pe cel care are nevoie de confirmarea identităţii de cel care îi poate 

confirma acea identitate. E o formă de respingere. E acelaşi mecanism pe care „publicul care 

nu înţelege că sângele are în el fier” l-a făcut pe Cehov să spună „să-l ia naiba! Adică să ia 

naiba sângele care n-are fier!”2. Descifrarea acestei forme de revoltă e tridimensională. Rolul 

fierului în sânge este acela de a transporta oxigenul. Oscilaţia vitalităţii fiinţei depinde de 

acest element chimic. În lipsa lui organismul rămâne fără vlagă şi, în ultimă instanţă, fără 

ceea ce îi susţine viaţa. Pe cine blestemă Cehov? Cine este cel acuzat că nu are viaţă, pentru 

că nu conştientizează că o are? Publicul? „Ivanov”? Sau el însuşi? Sau toate trei, ca părţi 

indisolubile ale procesului de oxigenare celulară, în care textul lui Cehov e hemoglobina 

purtătoare a ionului de fier la care aderă oxigenul, actorii jucând „Ivanov” sunt sângele care 

conţine hemoglobina, iar publicul este celula care încă nu ştie că de oxigen are nevoie ca să 

existe? Cum poţi despărţi cele trei concepte când vorbeşti despre teatru? De la dramaturg, 

prin actor, pentru public. Dacă una dintre ele dispare, încetăm să mai vorbim despre teatru. 

Ceea ce suntem nu dispare doar pentru că decidem să vrem să dispară. Poate fi 

reprimat ca manifestare exterioară, poate fi ascuns privirii, dar continuă să populeze abisul 

din spatele privirii. Iar ascunsul care nu se vrea ascuns va intensifica respiraţia, ceea ce va 

duce la accelerarea ritmului cardiac - pentru că e nevoie de o mai mare revărsare de sânge, 

pe măsura avalanşei de aer din care sângele trebuie să aleagă, prin fier, oxigenul. Ceea ce stă 

ascuns are nevoie de mai mult oxigen decât ceea ce stă la suprafaţă. Şi poate de aceea 

tuberculoza a fost numită boala consumului, iar psihanaliza o consideră boala reprimării. 

Boala cuvintelor nespuse. Publicul – critica şi spectatorii - care n-a înţeles „Ivanov”, nu l-a 

înţeles de fapt pe Cehov, şi asta a fost resimţită ca o formă de respingere. Pe fondul propriei 

judecăţi de sine, care l-a împins să îşi distrugă „Piesa fără titlu”, judecata celorlalţi l-a aruncat 

                                                 
1 Carl Gustav Jung, Opere, Vol. 1, Despre arhetipurile inconştientului colectiv, Ed. Trei,  p. 186 
2 Scrisoare a lui A.P. Cehov către A.S. Suvorin – Opere, vol. XII, scrisori, Ed. Pentru Literatura Universală, 1962, p. 
175 
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pe Cehov în negare de sine. Nu doar identitatea dramaturgică i-a fost contestată, ci însăşi 

nevoia de a avea identitate dramaturgică. De prima e răspunzătoare conştiinţa şi ea se poate 

defini singură ca existând, de a doua e responsabilă emoţia - conţinutul inconştient care vrea 

să ia parte la viaţă - şi ea are nevoie de acceptarea conştiinţei că există. Altfel, va rămâne 

aceeaşi forţă încă şi mai  perturbatoare, pentru că a fost negată. Este exact acelaşi proces care 

are loc la întâlnirea studentului-actor cu profesorul. Întâlnirea între două fiinţe începe ritualic 

cu a face cunoştinţă, actul care marchează începerea cunoaşterii. Dacă premisele acestui act 

sunt falsificate, concluzia nu poate fi decât printr-un miracol adevărată. Fundamentul pe care 

se clădeşte această cunoaştere este acela că unul vrea să fie văzut, iar celălalt vrea să îl vadă.  
 

Studentul, pedagogul şi iubirea 

Arta actorului e arta seducţiei. Ca orice altă formă de artă. Nevoia de a fi privit e 

nevoia de a fi iubit. Şi ea are nevoie să fie cultivată, nu condamnată. Spre deosebire de orice 

altă expresie a artei, obiectul pe care actorul îl transformă în artă e el însuşi. La scriitor, 

pictor, compozitor, (con)damnarea poate deveni forţă creatoare, putându-se răsfrânge în 

afara lor prin, şi asupra, obiectul creat. La actor se răsfrânge asupra lui însuşi, devenind 

inhibiţie. Toate celelalte categorii au şansa de a-şi perfecţiona creatul până când acesta îi 

devine rima în care se recunoaşte. Actorul nu se poate disocia de creatul lui. El e creatul lui. 

Şi a crede că poţi învăţa pe cineva să se creeze în afara unei înţelegeri psihice conformă cu el 

însuşi e o crimă, pentru că poate ucide un ego. Şi poate pe cel mai valoros dintre ele. Când e 

conştient de privirea îndreptată asupra lui, actorul e conştient, de fapt, de posibilitatea de a fi 

judecat. Şi-atunci se ascunde pentru ca judecat să fie actul pe care îl face şi nu el însuşi. Doar 

acceptându-şi nevoia de a fi iubit poate explora şi găsi calea de a trăi conform nevoii lui.  

Consecinţă a negocierii dintre morala lui şi cea colectivă, actorul poate considera că 

face meseria asta pentru faimă sau pentru travaliu. Pentru succes sau pentru proces. Oricare 

dintre ele - şi nu e niciodată doar una dintre ele, e o oscilaţie continuă între ponderea uneia şi 

a celeilalte - nu este altceva decât satisfacţia narcisică fie a celui căruia îi place să creadă 

despre el că e un învingător, fie a celui ce alege să creadă că e un luptător. Amândouă sunt 

concepte exclusiv raţionale, care satisfac privirea din oglindă. Dar ce vrea Umbra ascunsă în 

spatele privirii care se cercetează în oglindă? Ce vrea copilul atunci când cere atenţie? Care 

este cuvântul de care fuge adultul atunci când reproşează copilului că cere atenţie şi de ce 

fuge de el? Copilul nu vrea altceva decât iubire. Iar adultul fuge de acceptarea acestei nevoi 

pentru că a o accepta şi a nu o satisface îl transformă în persecutor. E atât de naturală nevoia 

de a fi iubit, atât de volatilă oscilaţia ei perturbatoare, atât de copleşitoare, atât de imposibil 

de abolit, încât fiinţa nu i se poate opune decât prin mijloace de apărare. De ce se apără? 

Pentru că nu o poate niciodată satisface pe deplin. Pentru că vrea tot, tot timpul, şi nu 

primeşte decât ceva, uneori. Pentru că nu are măsură. Şi tocmai asta e ceea ce actorul trebuie 

să înveţe: măsura nemăsurii.  
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Până când actorul nu se iubeşte pe sine, nu poate să ceară celui care îl priveşte să îl 

iubească. Şi dintr-un singur motiv nu se iubeşte actorul pe sine: nu consideră că fiinţa îi e 

suficientă iubirii. De-aia şi alege să fie actor, pentru că, inconştient, crede că doar deghizat 

poate fi iubit. Când iubirea are standarde pe care fiinţa nu le împlineşte, fiinţa se simte 

strivită de vina proprie-i neîmpliniri. Felul în care fiecare actor face faţă diferitelor regimuri 

de predare a acestei meserii rezidă din însuşi felul în care i-a fost predată iubirea. Pentru că 

iubirea e lecţia fără sfârşit a fiinţei. Şi tot ceea ce trăieşte fiinţa îi modelează iubirea. Ura nu 

există, ea nu este altceva decât frica de iubire, se trage din latinescul horrire, iar el este 

născutul lui hore, al orei, al unităţii cu care fiinţa îşi măsoară fiinţarea. Ura e angoasa fiinţei 

când nu are timp să se facă iubită. Iar timpul e iluzia definitorie a fiinţei înspăimântate de 

nedefinitul iubirii. „Lasă-mă să te văd!” nu „uită că te văd!”, asta e ceea ce are nevoie actorul 

să audă, pentru că actorul poate, sau nu, să te lase să-l vezi, dar cu siguranţă nu poate să uite 

că-l vezi. Şi, dacă la adevăr vrem să ajungem, poate cu el ar trebui să începem: fiinţa are 

mereu nevoie, uneori şi vrea, chiar dacă nu întotdeauna şi poate, să fie iubită. Ăsta e marele 

ei secret. Şi ăsta e secretul fără de conştiinţa căruia actorul nu va putea să-l apere nici pe uşor 

de iubitul Treplev, nici pe imposibilul de iubit Lopahin. Personajul, conceptul, 

particularitatea unei fiinţe, nu este altceva decât transformarea pe care o suferă nevoia de 

iubire în căutarea fiinţei de a o ascunde. 

Necesitatea celui de-al patrulea perete s-a născut din aceeaşi necesitate pe care a avut-

o şi Freud de a-şi aşeza analizandul pe divan, aşa încât să nu îşi poată vedea analistul: pentru 

a-l feri de teama că e judecat, teamă care pune analizandul în situaţia de a se contraface, de a 

se apăra – fie prin fugă, fie prin atac. Adevărul lui din momentul acela e că se simte 

vulnerabil, ceea ce face impropriu termenul de contrafacere. Rolul analistului este de a-l ajuta 

să identifice ce se întâmplă cu el şi din ce motive, pentru a putea ajunge la acel adevăr pe 

care analizandul nu e încă pregătit să îl admită. Atunci când un conţinut pe care nu vrea să îl 

admită tinde să iasă la suprafaţă, cenzorul caută calea de a-l bloca. E ceea ce numim 

disimulare. Analizandul fuge, schimbă subiectul, se justifică, explică, caută să convingă, 

acuză, se plânge, tace. Nu e cu nimic diferit de ceea ce se întâmplă cu studentul-actor, atunci 

când se simte expus: îi e teamă de felul în care e perceput, înţeles, judecat. Pentru că el vrea 

să fie înţeles într-un fel anume, conform cu cea mai frumoasă închipuire a lui despre sine. 

Procesul prin care să depăşească disconfortul momentului n-ar trebui să fie altul decât cel 

din terapia psihanalitică: conştientizarea.  

Conştientizarea de sine este cel dintâi lucru spre care trebuie îndrumată căutarea 

studentului. Nu din raţiuni terapeutice, ci din înţelegerea necesităţii cunoaşterii materialului 

din care se plămădeşte adevărul. Lucrul de care se temea Stanislavski, că exerciţiile pot 

ajunge să devină exterioare funcţiei pe care o au, se întâmplă atunci când exerciţiul se 

consideră terminat doar pentru că a fost executat cu succes. Cea mai importantă parte din el 

e conştientizarea. Actorul trebuie să îşi conştientizeze întreg arsenalul de mecanisme de 
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apărare, să descopere ce le declanşează, să înveţe să le recunoască, pentru ca, din descifrarea 

acestei matematici fine a fiinţării, să poată încifra necunoscutul ecuaţiei scenice în fiinţă.  

În adevărul despre sine stă ascuns potenţialul de adevăr scenic. Cine e el şi pentru 

cine? Ce vrea el şi pentru ce? Ce simte el şi de ce? Ce înţelege el şi conform cu ce? Ce ascunde 

el şi de cine? Cum ascunde el şi prin ce? Cine ştie el că e? Cine vrea el să fie? Pentru a ne 

întoarce şi afla cine e el, de fapt. Această căutare cerebrală trebuie exersată până când devine 

natură, pentru ca ea să ajungă să înlocuiască acea parte a minţii preocupată de adevărata 

situaţie în care se află fiinţa: minciuna situaţiei scenice. Cu alte cuvinte actorul trebuie să 

reînveţe să gândească. Nu doar în afara scenei, când îşi ordonează pasiv logic raţiunile de 

care are nevoie ca să înţeleagă ce urmează să facă, ci în scenă, căutând să înţeleagă activ 

dezordinea emoţională a logicii din ceea ce face. Toate conţinuturile pe care le descoperă în 

urma analizei proprii şi apoi a personajului, nu trebuie să rămână doar informaţii cu care 

imaginează un ansamblu pe care apoi se chinuie să îl întrupeze ca pe un tot înţeles. Ele 

trebuie să devină evadările, filtrele, resorturile cu care operează în situaţia scenică. Gândurile 

cu care poate paradoxa situaţia. 

Nu întâmplător Stanislavski a considerat importantă structurarea procesului 

pedagogic în felul în care a făcut-o: procesul de trăire şi-abia apoi cel de întruchipare. 

Descifrarea şi reîncifrarea. Pentru a se trăi pe sine, fiinţa trebuie mai întâi să se descopere pe 

sine. Pentru a se trăi pe sine ca altcineva decât e, actorul trebui să ştie mai întâi cine e. A fost 

remistificat ceea ce Stanislavski a aşezat la chiar trecerea dintre „Munca actorului cu sine 

însuşi în procesul creator de trăire scenică” şi „Munca actorului cu sine însuşi în procesul 

creator de întruchipare”, cele două părţi pe care le-a considerat indisolubile în munca 

actorului cu sine însuşi: inconştientul. Stanislavski şi-a numit ultimul capitol al primului 

volum „Subconştientul în starea scenică a actorului” sau, în funcţie de traducere, 

„Subconştientul în starea de spirit scenică a artistului”. Apoi s-a oprit. Epicentrul a fost lăsat 

să se scufunde înapoi în întunericul din care Konstantin Serghieivici Alexeiev - adevăratul 

nume al lui K. Stanislavski -, mânat de „dorinţa de a pătrunde tainele existenţei noastre 

spirituale”3, a vrut să le aducă la lumină. Dar Stanislavski nu şi-a dus procesul până la capăt, 

a admis existenţa subconştientului, fugind de tot ceea ce se ascunde sub el: incoştientul. 

Lozinca „procesul, nu succesul” n-ar trebui să fie valabilă pentru a schingiui mentalitatea 

studentului care visează aplauze - pentru că acesta e chiar scopul lui, pentru el luptă -, ci 

pentru pedagogul care trebuie să îl ajute să îşi poarte crucea atunci când nu mai poate 

singur, să nu îl lase să evadeze în apărare, să îl ajute să accepte adevărul, chiar dacă 

schingiuieşte. Aici intervine diferenţa între terapia psihanalitică şi sistem. Terapeutul îţi va 

lăsa timp să accepţi, pentru că trebuie să se ţină la adăpost de pericolul transfer/contra-

transfer, pentru că scopul lui e ca analizandul să se vindece, nu ca el, analistul, să îl vindece. 

                                                 
3 Carl Gustav Jung, Opere, Vol. 1, Despre arhetipurile inconştientului colectiv, Ed. Trei, 2014, pag. 33 
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În procesul terapeutic analizandul face un transfer emoţional asupra analistului. El este 

inerent, dar conştientizarea lui precoce duce la dirijarea lui în scop terapeutic, nelăsându-l să 

escaladeze. Contra-transferul se produce atunci când şi analistul se implică emoţional în 

relaţia cu pacientul, afectul implicat dăunând, prin subiectivare, terapiei. Sistemul e o formă 

de sublimare a terapiei psihanalitice, pentru că scopul lui nu e să vindece, ci să înveţe. Orice 

formă de învăţare a ceva, presupune dăruirea acelui ceva, de către cineva care îl cunoaşte, 

altcuiva. În actorie, pedagogul trebuie să predea studentului acel ceva care este studentul 

însuşi. Dar cum să îl predea dacă nu îl cunoaşte? Şi cum să ajungă să îl cunoască dacă nu a 

trecut el însuşi mai departe de reflexia propriei priviri? Cum poate identifica mişcările 

Umbrei, dacă nu a întâlnit-o niciodată măcar pe a lui?  

Cel de-al patrulea perete a devenit în procesul pedagogic la fel de important pentru 

pedagog ca şi pentru student. Pedagogul se vrea şi el apărat de transferul pe care studentul  

l-ar putea face asupra lui. E o responsabilitate pe care nu e dispus să şi-o asume. Iar asta e 

consecinţa directă a ocolirii importanţei pe care Stanislavski a dat-o subconştientului şi a 

importanţei ocolirii inconştientului de către Stanisalvski. În loc să cerceteze, să devină 

pasionat de căutare, să ducă până la capăt procesul început de Stanislavski, pedagogul a 

fugit şi continuă să fugă, ranforsându-şi morala proprie, pe care o predă şi studenţilor întru 

confirmare. Satisfacţia Supraeului durează un timp. Apoi se instalează blazarea, nevoia de a 

fugi de imaginea pe care şi-o vede răsfrântă în studenţii care, de la o generaţie la alta, pare că 

devin tot mai puţin dotaţi pentru meseria asta. Uită sau poate n-a ştiut niciodată că „un 

profesor bun e ca o lumânare: se consumă pe sine pentru a lumina calea altora”4. 
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Abstract: The following article discusses how the 

study of identity can influence and enrich the actor’s 

work on a Shakespearian part. Looking from the point 

of view of the denial of identity in Shakespeare’s 

world characters seem to walk the same path, a path 

that is very similar to that of the modern man who 

constantly tries to reshape himself through virtual 

identities. The fact that this process often ends in 

failure urges us, both character and spectator, to 

accept ourselves and the other for what we really are. 

Keywords: identity, alterity, confrontation, 

structure, virtual identity, denial of identity, simmetry, pattern. 

  

 

 Cred că pentru actorul profesionist exerciţiul descoperirii structurii dramatice a unui 

text este extrem de folositor. Repetiţiile sunt de multe ori presărate cu discuţii în care actorii 

şi regizorul dispută păreri despre text, situaţie şi personaj. Trebuie să ştii ce anume să alegi 

din aceste momente, ce-ţi foloseşte şi ce nu în practica artei actorului. Iar când vine vorba de 

lucrul la un rol shakespearian, ne pierdem de cele mai multe ori în discuţii interminabile. 

Pentru că, nu-i aşa, textul suportă şi oferă piste de nenumărate căutări. Aici este greutatea şi 

frumuseţea interpretării unei astfel de partituri. De aici nevoia mea de structurare şi 

explicare pe un singur filon al personajului shakespearian, independent de viziunea unui 

regizor şi de a găsi acel resort care să anime actorul secolului XXI. 

 Am încercat să demonstrez că problematica identităţii, a negării şi a redefinirii ei este 

pe de o parte un punct de întâlnire între omul modern, lipsit de repere, şi personajul 

autorului englez; pe de alta pune în relaţie două dintre coordonatele principale din cadrul 

analizei unui rol, şi anume subiectul (cine? - Personajul) şi motivaţia sa (de ce? - Rolul). La 

Shakespeare, libertatea de a fi şi de a acţiona este îngrădită de o identitate predeterminată de 
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familie şi putere. Omul se construieşte şi se gândeşte pe sine în raport cu aceste două noţiuni. 

Dar familia din care face parte personajul este familia conducătoare, iar el este fie prinţ 

moştenitor, fie rege. El reprezintă axul în jurul căruia se leagă relaţiile şi se construieşte 

povestea. Istoria unui om, devine istoria unei familii, iar istoria familiei, istoria unei ţări. În 

acest context negarea identităţii individului sau alterarea sa nu-l afectează doar pe el, ci 

lumea întreagă. Apare o contradicţie între ceea ce vrea sau ce are nevoie subiectul şi cine este 

el. 

 Identitatea personajelor şi modul în care aceasta evoluează traversează marile teme 

shakespeariene sublimate în forţa situaţiilor dramatice: obţinerea puterii şi renunţarea la ea, 

ameninţarea morţii, obţinerea libertăţii, haosul şi ordinea, iubirea şi puterea de a ierta, lumea 

ca teatru şi structura dramatică „teatru în teatru”, deşertăciunea fiinţei umane, frica de 

necunoscut şi fascinaţia sa, izolarea şi însingurarea. Jocul oglinzilor şi al simetriilor 

shakespeariene potenţează semnificaţiile relaţiilor şi acţiunilor personajelor. Imaginea 

multiplicată la infinit prin oglindirea oglindirii adânceşte şi deformează subiectul.   

 Tipul de analiză pe care l-am propus este o investigaţie pe baza unui tipar autoimpus 

în vederea descifrării cauzei acţiunilor unui personaj şi scopurilor sale dincolo de bogăţia 

poetică, simbolistică şi tematică a textului autorului englez. Este o analiză cu sens dublu ce, 

cred eu, completează fericit metoda de investigare a rolului aşa cum am studiat-o la clasa de 

arta actorului coordonată de prof. univ. dr. Gelu Colceag: primul pas în descoperirea 

personajului (cine?) îl constituie analiza rolului (de ce?), mai exact a acţiunilor pe care le 

întreprinde personajul, a motivaţiilor acestor acţiuni, precum şi a scopurilor sale. Toate 

acestea pentru a putea demarca o structură a modului de raportare a personajului faţă de alte 

personaje, o grilă prin care el percepe lumea exterioară şi conform căreia acţionează asupra 

ei, adică un mod de gândire. „Asemeni unui schior, care într-o probă de slalom trebuie să 

parcurgă un traseu delimitat de porţi obligatorii, şi actorul trebuie să parcurgă, în timpul 

unui spectacol, un traseu delimitat de modificări comportamentale şi afective obligatorii. 

Acest traseu este reprezentat de totalitatea unităţilor de acţiune (replici, acţiuni fizice, stări 

emoţionale), pe care actorul le va înfăptui în numele unui personaj - ficţiune a textului 

literar-dramatic. Cu alte cuvinte, traseul este rolul, iar actorul este vehiculul cu care 

personajul parcurge rolul. Actorul actualizează potenţialitatea complexă a personajului din 

piesa de teatru şi transformă astfel un sistem mort (textul ca o înşiruire de semne grafice pe o 

foaie de hârtie) într-un sistem viu (personajul care există şi acţionează sub privirile 

publicului).”5 Frumoasă şi extrem de sugestivă sintagma „a înfăptui în numele cuiva” pentru 

că implică o preluare de destin şi de responsabilitate străine esenţei identitare a actorului. 

Deci personajul - „produsul” final al actorului, nu este o copie a personajului - „ficţiune a 

                                                 
5 Prof. univ. dr. Gelu Colceag, fragment din articolul Rolul, partitura concretă a actorului între gând şi acţiune din 
revista Concept, UNATC, volumul 4/ nr.1/ iunie 2012, p. 34 
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textului literar-dramatic”, ci este o formă de existenţă posibilă a acestuia, un rezultat al 

capacităţii şi tehnicii actorului de a se pune în aceeaşi situaţie ca personajul literar. Dar, cred 

eu, dincolo de nevoia analizei rolului, pentru a putea înţelege mai bine modul de acţiune, 

este nevoie şi de înţelegerea structurii şi a evoluţiei identitare care generează acel mod 

specific de acţiune. O anumită identitate produce un anumit mod de acţiune şi invers. În 

lucrarea mea de doctorat am încercat să demonstrez că în analiza evoluţiei identităţii 

specifice personajului literar se regăsesc motivaţiile faptelor sale, iar acţiunile, analizate şi 

apoi asumate de actor, vor duce la stabilirea rolului şi apariţia personajului scenic, viu. Am 

încercat o analiză pe două paliere: de la modul de evoluţie a identităţii la demarcarea acţiunii 

şi invers de la acţiune la reconstrucţia identităţii. Această analiză m-a purtat pe rând, de la 

Hamlet, care balansează între convenţia nebuniei şi paroxismul lucidităţii, la Richard III, care 

obţine puterea mistificându-şi propria identitate, la Lear, care pierde controlul asupra sinelui 

pentru că renunţă de bunăvoie la identitatea sa de conducător, la Prospero, care câştigă forţa 

iertării, în schimbul renunţării la puterea supraomului, şi, în final, la Rosalinda, care foloseşte 

convenţia masculinităţii ca mijloc de comunicare a propriei feminităţi. 

 Identitatea individului se construieşte într-o permanentă raportare la alteritate prin acţiune şi 

contra-acţiune. Astfel, suntem creatorii propriei noastre realităţi, fie că vorbim de planul fictiv 

al înscenării teatrale, privind din perspectiva personajului, fie că ne referim la viaţa 

cotidiană. Ne definim şi ne construim prin intermediul întâlnirilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. 

Într-o lume în care mediul virtual devine din ce în ce mai prezent şi mai important în vieţile 

noastre, constituindu-se într-un intermediar ce capătă valoare de alter-ego, avatar, înlocuind 

conectarea directă, textul shakespearian obligă la înfruntarea propriului sine şi al aproapelui. 

În acest sens, pădurea Arden, considerată o utopie în care singurul scop şi mijloc de existenţă 

a personajelor care o populează îl reprezintă relaţionarea interumană, poate deveni o 

alternativă a lumii de azi. Este o lume privilegiată unde libertatea este redusă la esenţa ei: 

spaţiul nedefinit dintre doi oameni – aici începe trasarea unei hărţi extrem de specifice 

fiecăruia în parte. Atunci când ne debarasăm de toate artificiile vieţii moderne şi de toate 

normele impuse de societate, curajul şi disponibilitatea comunicării, aici şi acum, devine 

singurul mod de a ne simţi vii şi împliniţi. Libertatea Rosalindei de acţiona după bunul plac, 

câştigată odată cu îmbrăcarea costumului masculin, îl privează pe Orlando de libertatea lui 

de a se întâlni în mod real cu persoana iubită. Acceptarea prezentului ca unică formă de 

convenţie şi a asumării întâlnirii şi, mai ales, a confruntării cu celălalt, este soluţia viabilă atât 

pentru ea, cât şi pentru noi. 

 Peter Brook explică, în cartea ce poartă titlul Împreună cu Shakespeare, că „teatrul se 

schimbă neîncetat, pe câtă vreme textele lui Shakespeare rămân neschimbate; ceea ce este în 

mişcare este tocmai relaţia dintre cele două.”6 „[...]creaţia shakespeariană […] este 

                                                 
6 Peter Brook, Împreună cu Shakespeare, Ed. AIUS, Craiova, 2003, p. 75 
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întotdeauna un punct de întâlnire între o materie vie şi noi înşine, nefiind niciodată expresia 

unui simplu punct de vedere.”7 Pentru mine, aflată la capătul acestei cercetări şi după 

experienţa celor câteva roluri pe care le-am interpretat, povestea shakespeariană vorbeşte 

despre confruntarea cu celălalt şi cu sine. Confruntarea, mai mult decât întâlnirea, presupune 

conflict, presupune a acţiona asupra celuilalt, presupune perspective diferite, presupune 

dialog în contradictoriu, presupune asumarea şi responsabilitatea propriei poziţii şi poate fi 

premiza unui rezultat neaşteptat ce întotdeauna duce spre evoluţia individului. Un 

argument pe care l-aş aduce în sprijinul acestei idei este că spaţiile în care se desfăşoară 

acţiunea în piesele lui Shakespeare dau mai tot timpul impresia de arenă, sunt circulare şi 

închise, fie că este vorba de curtea-castel, de insulă, de pădure, de piaţa cetăţii şi că prin 

natura lor predispun la confruntarea directă şi urgentă. 

 Tot despre confruntare este vorba şi în planul jocului actoricesc specific acestui tip de 

text. Scena elisabetană se prelungeşte până în mijlocul mulţimii, personajele aproape că pot fi 

atinse de spectator şi nu doar privite cu detaşare precum în cazul scenei italiene. Este tot o 

dispunere pe semicerc în care personajele sunt înălţate pe scenă din rândul spectatorilor 

pentru a putea fi văzute mai bine, nu neapărat pentru că sunt diferite, ci pentru că este 

nevoie de această confruntare a vulgului cu el însuşi. Regii şi reginele sunt stăpâniţi de 

aceleaşi patimi ca şi supuşii lor, iar viaţa trece la fel peste toţi. Jacques ne aminteşte acest 

lucru şi ne obligă să privim adevărul în faţă. 

 Identitate şi alteritate, confruntare şi regăsirea echilibrului, teatrul ca oglindă a lumii 

şi aproapele ca oglindă a sinelui, evoluţia identităţii prin acţiunea individului asupra 

contextului de viaţă şi reacţia sa în faţa factorilor externi prin negarea identităţii, reprezintă 

diferitele manifestări de expresie a naturii umane. Sunt teme puternice care îşi găsesc 

corespondent atât în textul shakespearian, în arta actorului, în procesul de descoperire a 

rolului, pe baza analizei acţiunilor personajului urmând grila evoluţiei identităţii, cât şi în 

problematica existenţială a secolului nostru. Transformarea identităţii se poate substitui unui 

cod de descifrare, o viziune ce poate insufla noi valenţe personajelor lui Shakespeare. 

Spectatorul contemporaneităţii, obişnuit deja cu exerciţiul relaţionării prin intermediul 

identităţilor virtuale, se poate regăsi mai uşor, prin mijlocirea actorului şi a artei sale, în 

potenţialul uman ce reiese din opera autorului englez. Studiul pe care l-am făcut în lucrarea 

de doctorat are ca punct de plecare negarea identităţii individului ca mod de reacţie şi 

acţiune asupra alterităţii, doreşte să acceseze la nivel de semnificaţie a conţinutului cele trei 

coordonate, textul dramatic, actorul (şi implicit regizorul, a cărui viziune este impregnată şi 

livrată în demersul artistic al actantului) şi spectatorul, la intersecţia cărora ia naştere un 

organism viu, unic şi efemer: spectacolul de teatru.  

 

                                                 
7 Ibidem, p. 53 
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Abstract: Perhaps what would save the Romanian pre-

university education and could bring the student back in the 

focus of education is empathy. I am and always have been 

concerned, especially since you can’t „put a finger“ on this 

concept. You can’t easily identify it. It does not have its own 

color or a fragrance that comes with it... 

Very strange (and not at all by chance) is the fact that in any 

profession (even more so in my job - acting), empathy makes 

the difference. Empathy is the path to true, real, tried and 

tested knowledge through our own being, even if we have 

never been given a real opportunity to experience a situation. I 

tried to synthesize what scientists have defined as empathy 

and the complicated subtle differences that we find in acting and psychology.  

Keywords: empathy in acting, empathy in psychology, relationships. 

  

 

În tratatele de psihologie, empatia este definită ca o formă de comuniune afectivă, 

prin care cineva doreşte să se identifice cu o altă persoană, măsurându-şi şi evaluându-şi 

sentimentele şi trăirile afective. O altă abordare este cea a lui Carl Rogers, unul dintre 

principalii întemeitori ai psihoterapiei moderne. Acesta pune accent pe intuirea a ceea ce se 

petrece în celălalt, fără a uita că eşti tu însuţi1, adică pe ceea ce filozofia alterităţii numeşte 

identificare de tip afectiv.  

Prin procesul empatic, cineva trebuie să sesizeze cu cât mai multă exactitate cu 

putinţă referinţele interne şi componentele emoţionale ale unei alte persoane şi în a le 

înţelege ca şi cum ar fi chiar această persoană. Altă definiţie2 vorbeşte despre empatia 

psihologică ca fiind o stare mintală prin care un individ se identifică cu o altă persoană sau 

                                                 
1 Rogers, Carl, A deveni o persoană, Ed. Trei, Bucureşti, 2014 
2 Howard O. Warren, 1962 
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grup, ori simte starea acestora. Autorul foloseşte şi o altă definiţie, de această dată pentru a 

lămuri noţiunea de empatie estetică. Acesta este o proiecţie mintală sau imaginară a cuiva în 

elementele unei opere de artă sau într-un obiect natural.  

Dacă în cazul primei noţiuni aveam de-a face cu o lămurire a fenomenului empatiei, 

cu specială privire la relaţiile interumane, în cea de-a doua autorul pune accentul pe 

mecanismul producerii empatiei (al proiecţiei) în termenii unei relaţii dintre subiect şi 

obiect.  

O altă părere despre empatie ne oferă J. Gould şi W. Kolb3. Aceştia consideră că 

empatia este înţelegerea comportamentului altuia pe baza propriei experienţe de viaţă şi pe 

baza comportamentului propriu. În sine, empatia este văzută ca un fenomen de rezonanţă, 

de comunicare afectivă cu altul; din acest punct de vedere ea se află la baza identificării şi 

înţelegerii psihologiei altuia.  

J.P. Guilford4 consideră empatia ca o abilitate de prezicere, de recunoaştere, de aflare, 

de sintetizare a dispoziţiilor psihologice ale unei alte persoane, iar aici includem percepţiile, 

gândurile, atitudinile şi  asumarea  lor. Alţi psihologi socotesc empatia ca un fenomen de 

intrare în specia simbiozelor mintale cu alte euri. 

După cum observăm aceste definiţii au în comun ideea de identificare a subiectului 

cu un alt subiect sau cu alţii. Această identificare fie că se realizează pe plan afectiv sau 

cognitiv, fie că se desfăşoară la nivel de comportament social, fie că reprezintă o sursă de 

înţelegere sau predicţie, constituie punctul comun al tuturor interpretărilor existente, în 

fond esenţa psihologică a empatiei. 

În ceea ce ne priveşte, alături de psihologi, aderăm la următoarea definiţie operaţională: 

empatia este acel fenomen psihic, manifestat îndeosebi în cadrul relaţiilor interumane, prin care 

cineva se identifică cu altcineva dobândind astfel înţelegerea şi cunoaşterea directă a acesteia. 

În mod tradiţional se consideră că noţiunea de empatie a fost întrodusă în lumea ştiinţifică 

internaţională în anul 1906, de către esteticianul Theodor Lipps. Potrivit concepţiei sale, 

empatia reprezintă un proces de cunoaştere şi autocunoaştere psihologică, de proiecţie a 

propriilor trăiri asupra altora. Respectiv, el afirmă: „În empatia completă există un singur 

eu, şi anume acel eu obiectivat şi proiectat în obiectele exterioare”5. Mai mult, el consideră că 

„Izvorul cunoaşterii indivizilor este empatia. Cunoaşterea presupune faptul că vedem un 

obiect, îl gândim, îl judecăm, îl dorim; empatia include faptul că îmi dau seama că gândesc, 

că simt, că tind spre ceva şi că avem o siguranţă asupra noastră”6. 

Modalităţile practice ale cunoaşterii psihologice a altora, ca şi a propriului eu, se 

efectuează practic prin intermediul imitaţiei. O persoană observă un gest al alteia, îl imită, 

                                                 
3 apud Popescu-Neveanu, Paul, Dicţionar de psihologie, ed. Albatros, Bucureşti, 1978 
4 apud Zlate, Mielu, Eul şi personalitatea, Ed. Trei, Bucureşti, 1999 
5 Lipps, Theodor, Estetica. Contemplarea estetică şi artele plastice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 
6 Ibidem 
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evocă prin intermediul imitaţiei o stare afectivă, apoi proiectează această trăire asupra sa. 

Deci, noi reuşim să recunoaştem stările psihice ale altora numai încercându-le pe ale 

noastre. 

Teoria empatiei şi-a croit un câmp larg de acţiune, în special, în estetica idealistă. Iar 

afirmaţia potrivit căreia la o formă frumoasă ne place mai ales viaţa internă ce o poate 

degaja, este absolut adevărată. Căci, fenomenul care stă la baza esteticului (şi a oricărei, 

creaţii) este de a ne simţi pe noi în obiectul sau fenomenul prezentat, văzut, intuit. Aceasta 

înseamnă a le atribui, printr-un act de proiecţie a sentimentului, propriile noastre activităţi 

psihice, în aşa măsură încât fuziunea dintre noi şi cele văzute, auzite să ne facă să pierdem 

sentimentul eului nostru şi să trăim pe de-a întregul în obiectul, fenomenul, individul 

perceput.  

În ceea ce priveşte domeniile sociale de activitate, precum cea productivă, politică, 

militară, pedagogică etc., fenomenul empatiei se evidenţiază în legătură cu relaţiile 

interindividuale; şi anume, cele dintre conducători şi subalterni, dintre profesori şi elevi, 

dintre politicieni şi cei pe care-i reprezintă etc. acordându-i acestui fenomen psihologic 

valoarea de abilitate prin care se poate ajunge chiar la copierea modelului ales. Este vorba 

despre un proces de identificare şi, prin aceasta, de câştigare a încrederii altora.  

În domeniul creaţiei actoriceşti situaţia este diferită. Pentru a pătrunde în eşafodajul 

de idei al unui personaj, pentru a fi mai aproape de psihicul său, actorul trebuie să-şi creeze 

un vast fond perceptiv format din informaţiile privitoare la aria trăirilor afective, la 

modalităţile de acţiune, la dimensiunile atitudinale, morale, etice, estetice ale personajului. 

De-abia atunci şi numai după o matură reflecţie asupra sa, după ce se va autoevalua în 

liniştea „laboratorului său de creaţie”, actorul va reuşi să-şi statueze propria personalitate în 

personalitate personajului căreia doreşte să-i dea viaţă. 

Din punctul meu de vedere Viola Spolin în cartea sa Improvizaţie pentru teatru (2008) 

reflectă cel mai bine ceea ce şi non-profesioniştii (profesorii, dascălii, în cazul de faţă) pot 

realiza în cadrul cursurilor rigide la şcoală. Este nevoie de dorinţă şi disponibilitate. Jocul 

este cheia către înţelegerea totală (chiar la nivelul revelaţiei al empatiei). Pe scurt, în 

continuare despre «teoria jocului spolian». 

Jocul dă libertate psihologică pentru că presupune crearea imaginativă a unei situaţii, 

în care fiecare jucător are un rol precis, această libertate determinând dizolvarea încordării 

şi declanşarea potenţelor. Jucătorul trebuie să se concentreze asupra obiectivului său în mod 

conştient; urmărirea obiectivului cu toată energia provoacă spontaneitatea.  

În timpul jocului, jucătorul este liber ca, respectând regulile, să atingă obiectivul în 

orice stil alege. „Fiecare parte a individului funcţionează în comun ca un aparat, un tot 

organic mai mic într-un tot organic mai mare al mediului convenit care este structura 

jocului. Din această trăire integrală, eul total într-un mediu total, vine acea bază şi încredere 
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care permite individului să-şi descopere şi să-şi dezvolte orice însuşiri necesare pentru 

comunicare în cadrul jocului.”7 

Într-o cultură în care aprobarea - dezaprobarea au devenit arbitrul predominant al 

efortului, al poziţiei şi, deseori, substitutul iubirii, libertatea noastră personală este 

spulberată. Încercând să fim buni şi evitând să fim răi sau fiind răi pentru că nu putem fi 

buni, dezvoltăm un mod de viaţă care cere aprobare/dezaprobare din partea autorităţii, iar 

investigaţia şi rezolvarea de probleme capătă o importanţă secundară. 

Aprobarea/dezaprobarea se naşte din autoritarism, care şi-a schimbat chipul în decursul 

anilor, începând cu părinţii, continuând cu pedagogii şi terminând cu întreaga structură 

socială (colegi, patroni, familie, vecini etc.). „Limbajul şi atitudinea autoritarismului trebuie 

sistematic condamnate, dacă întreaga personalitate vrea să se formeze ca o entitate activă. 

Toate cuvintele care „închid uşile”, care au un conţinut sau o implicaţie emoţională, care 

atacă personalitatea studentului-actor sau îl fac robul aprecierii profesorului, trebuie evitate 

cu grijă”8,  susţinea profesoara.   

Profesorul excesiv de autoritar trebuie să ştie că nu există cale absolut justă sau 

absolut greşită de a rezolva o problemă şi că stăpân în teatru sau în învăţământul teatral nu 

există: stăpâne sunt doar cerinţele teatrului. Ca să putem juca/experimenta, trebuie să fim 

liberi s-o facem. Relaţiile dintre profesor şi elev sunt determinante în asigurarea unei stări 

de confort şi chiar de libertate. Existenţa unor relaţii colective sănătoase este condiţionată de 

prezenţa unui număr de indivizi care lucrează interdependent pentru executarea unui 

proiect dat, cu o deplină participare individuală şi contribuţie personală.   

Dacă o persoană, profesor sau student, domină, ceilalţi participanţi nu au 

posibilitatea să se afirme şi lucrează fără placere, iar relaţiile colective nu există cu adevărat. 

Teatrul de improvizaţie în special „cere relaţii colective foarte strânse, deoarece materialul 

pentru scene şi piese se naşte din înţelegerea şi actiunea colectivă.” (idem) Ceea ce are de 

făcut profesorul conducător al grupului nu este, în fond, atât de greu: el trebuie să 

urmăreasca participarea firească a fiecărui student la fiecare moment, să-l activeze 

respectându-i totodată capacitatea de participare. Cu alte cuvinte: cu siguranţă că studentul 

înzestrat are mai mult de dat, dar dacă un altul participă până la limita puterilor sale şi îşi 

foloseste aptitudinile la întreaga capacitate, el trebuie respectat pentru aceasta, ştiut fiind că 

munca aduce progres.  

Competiţia e firesc să existe, dar rivalitatea creează o tensiune nocivă în cazul în care 

miza nu este naturală. Proasta înţelegere a competiţiei poate duce la o eroare fatală: 

rezulatatul final – succesul – poate deveni mai important decât procesul!   

                                                 
7 Spolin, Viola, Improvizatie pentru teatru, UNATC Press, Bucureşti, 2008 
8 Ibidem 
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Ordinea firească este ca prin proces să ajungi la rezultat, la succes. Daca te 

încrâncenezi să obţii un anumit post şi nu te gândeşti decât la asta, s-ar putea să nu mai ai 

nicio bucurie când îl vei obţine, ba chiar s-ar putea ca această slujbă care îţi plăcea, să-ţi 

devină nesuferită. În spiritul concepţiei pe care a impus-o Viola Spolin, putem să afirmăm 

că  nefericirea în viaţa personală nu doar că scade eficienţa în viaţa profesională, dar de 

obicei pune capăt carierei. Antrenamentul în exces ori ca scop exclusiv al succesului 

erodează sistemul de valori al unui om, iar în lipsa lui nu doar că scade stima de sine, dar şi 

credinţa în meserie. O educaţie intelectuală, bazată pe valori umane reprezintă în opinia 

noastră baza oricărei glorii profesionale. 
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Abstract: The following article describes the corelation 

between the introduction of theatre games and the 

development of group relations between primary school 

children. The positive effect of theatre exercises and games in 

the development of social relationships is illustrated by the 

presentation of a study case conducted over a period of about 

eight months – a group of children was observed before and 

after playing theater games inspired by the work of Viola 

Spolin. This research can be a starting point for the 

implementation in schools of theatre classes. 

Keywords: creativity, children education, theatre, 

communication, game. 

  

 

Mă numesc Bogdan Muşat şi sunt pe cale să inventez maşina timpului. Meseria mea 

este să „mă joc” cu copiii şi în fiecare zi călătoresc, alături de ei, în viitor, ajutându-i să-şi 

descopere potenţialul şi bucurându-mă de fiecare descoperire a lor ce îi pregăteşte pentru 

împlinirea personală. Mă bucur mereu că nu sunt „ascultători”, ci atenţi – atenţi la emoţiile 

lor şi la ale celorlalţi, la ce se întâmplă în jurul lor, dobândind astfel din ce în ce mai multă 

încredere în forţele proprii. 

Ca urmare a experienţei personale în calitate de actor şi îndrumător al trupei de 

teatru în perioada frecventării liceului, păstrând în mod constant contactul cu lumea 

teatrului şi lucrând zilnic cu copiii, am aplicat cu aceştia involuntar unele jocuri teatrale, iar 

rezultatele au dus la creşterea stimei de sine şi a creativităţii lor.  

Fiind conştient că e necesar să acumulez mai multe informaţii despre educaţie, m-am 

înscris la programul de master Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie, master organizat 

de Facultatea de Psihologie a Universităţii Bucureşti în colaborare cu Universitatea Naţională 

de Artă Teatrală şi Cinematografie.  
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Cercetarea pe care am efectuat-o în perioada octombrie 2015 – mai 2016, în cadrul 

masterului, a avut drept obiectiv descoperirea unei legături între aplicarea jocurilor teatrale 

şi dezvoltarea psiho-socială a copiilor din învăţământul primar. În acest sens, am analizat 

evoluţia relaţiilor sociale din cadrul unui grup de copii de la un afterschool din Bucureşti 

format din 10 elevi de clasa a II-a de la o şcoală din sectorul 5, dintre care 4 băieţi şi 6 fete, cu 

vârste între 8 şi 9 ani. Cunoaşterea personală, de aproape trei ani, a elevilor observaţi a 

reprezentat un argument solid în alegerea grupului ca eşantion de subiecţi, deoarece aceştia 

s-au comportat în mod natural şi relaxat în timpul experimentului, nefiindu-le teamă că sunt 

priviţi şi analizaţi de către o persoană străină. 

Exerciţiile teatrale sunt din ce în ce mai des folosite în diverse activităţi, precum dicţia 

şi retorica în leadership, sau improvizaţia în cursurile de dezvoltare personală. Teatrul nu 

mai este văzut doar ca o artă, ci şi ca un mijloc de exprimare, de valorificare a unor abilităţi 

psihice, ca un instrument de creştere a nivelului de sociabilitate. Într-o societate dominată de 

informatizare şi alienare socială, copiii au nevoie de alternative în educaţie, de reinventări ale 

jocului care caracterizează această etapă importantă a vieţii (copilăria), iar arta teatrală, prin 

exerciţiile sale, e capabilă să ducă la renaşterea creativităţii şi a relaţiilor sociale puternice. 

Prin jocurile teatrale, atât copilul, cât şi adultul descoperă, devin conştienţi de 

mişcările, vocea, intonaţia, gesturile lor, adică de întregul lor corp, precum şi de emoţiile şi 

gândurile pe care le au. Toate acestea formează „instrumentul” pe care îl foloseşte omul în 

fiecare zi pentru a-şi atinge scopul. 

Cartea de căpătâi în teoria improvizaţiei teatrale, Improvizaţie pentru teatru, a apărut în 

trei ediţii (cu introduceri realizate de Paul Sills şi soţia sa Carol), dar esenţa a rămas 

constantă – o colecţie de jocuri teatrale pe care Viola Spolin le-a creat ca răspuns la nevoile 

actorilor cu care a lucrat de-a lungul timpului. 

Viola Spolin nu avea ca scop formarea de actori profesionişti, ea îşi dorea să creeze 

acţiuni vitale şi sincere pe scenă printr-o realitate împărtăşită cu ceilalţi. De altfel, prefera să 

folosească termenul de „jucător” în loc de „actor”, sugerând prin aceasta că jocurile teatrale 

sunt mai degrabă un instrument de învăţare decât o tehnică pur estetică.  

Jocurile create de Viola Spolin au transformat tehnicile complicate de teatru în 

exerciţii accesibile, fiecare dintre acestea fiind destinat dezvoltării unor anumite abilităţi. 

Elementele de care ar trebui să ţină cont oricine doreşte să aplice jocurile teatrale, 

folosind metoda Viola Spolin, sunt următoarele: 

1. Punctul de concentrare - centrul de atenţie care i se oferă participantului la joc, cu 

rol în controlul şi disciplina în improvizaţie; o altă calitate a determinării punctului de 

concentrare în exerciţiile teatrale este aceea că dezvoltă relaţiile între jucători, întrucât aceştia 

trebuie să lucreze în acelaşi timp pentru rezolvarea aceleiaşi probleme. 

2. Descrierea şi exemplul - nu e necesar şi nici recomandat să se explice de ce anume 

se face un anumit joc, care este motivaţia din spatele exerciţiului, fiindcă acest lucru poate să 
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îl facă pe student să se concentreze pe ce vrea profesorul şi să îl împiedice în a-şi descoperi 

resursele interioare. 

3. Indicaţiile pe parcurs – îl transformă pe profesor într-un partener de joc, 

constituind un instrument important în dezvoltarea relaţiei cu studentul; Indicaţiile apar 

spontan şi ele nu trebuie să constituie o aprobare sau o dezaprobare a felului în care 

studentul execută exerciţiul.  

4. Evaluarea - un proces comun care îi implică pe toţi cei prezenţi, inclusiv pe 

profesor, iar acesta trebuie să dea dovadă de obiectivitate; se pune accent pe ceea ce este 

observabil şi nu se fac interpretări personale; are loc la sfârşitul fiecărui exerciţiu, iar 

profesorul nu evaluează direct, ci prin întrebări. 

5.  Observaţiile – însoţesc exerciţiul teatral pentru a clarifica diversele situaţii în 

care se recomandă respectivul joc (de exemplu: exerciţiul este unul pregătitor, la începutul 

întâlnirii sau studenţii sunt îndemnaţi să efectueze alte activităţi în afara întâlnirilor de la 

cursul de teatru). 

Exerciţiile de teatru (care au reprezentat pentru copii nişte jocuri) introduse în 

activităţile grupului de copii au fost inspirate din jocurile de improvizaţie ale Violei Spolin şi 

au fost alese special pentru a pune în evidenţă caracteristicile copiilor, astfel încât să-i ajute 

pe aceştia în dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi membri ai grupului. 

De-a lungul desfăşurării exerciţiilor, copiii au fost stimulaţi să participe activ şi s-a 

creat o atmosferă plăcută. Una dintre ideile promovate a fost că în improvizaţie este foarte 

important să accepţi propunerile celuilalt. Este un principiu de bază pentru colaborarea pe 

scenă şi orice refuz creează stări şi situaţii nenaturale. 

Copiii au fost motivaţi de faptul că nu s-au făcut clasificări şi nu existau învingători 

sau învinşi. În momentul în care cineva era eliminat dintr-un anumit joc, ieşirea sa se făcea în 

aplauzele tuturor. 

Pentru a afla dacă există o corelaţie între exerciţiile teatrale şi relaţiile socio-umane, 

am ales următoarele jocuri reprezentative pentru 

abilităţile pe care le pot dezvolta la elevii din 

învăţământul primar: 

Ritmul  

Copiii sunt aşezaţi într-un cerc. Unul 

dintre ei porneşte un ritm simplu (două-trei bătăi 

din palme, cu palmele pe genunchi sau cu 

piciorul). Ceilalţi copii pornesc şi ei ritmul stabilit 

după ce au ascultat şi înţeles ritmul. 

Este indicat ca acest exerciţiu să se 

desfăşoare la începutul întâlnirilor de artă 

teatrală, pentru ca toţi să ajungă la acelaşi ritm şi 
Ritmul 
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să formeze o energie comună a grupului. Se pot crea variante ale jocului, cum ar fi: crearea 

de sunete cu ajutorul unor obiecte din sală, cu ajutorul vocii sau fiecare să creeze propriul 

ritm care să vină în completarea ritmului anterior. 

Cercul emoţiilor 

Jucătorii formează un cerc, iar unul dintre ei, la alegere, exprimă o emoţie printr-un 

sunet sau o interjecţie şi un gest; cel din dreapta lui preia sunetul şi gestul, mărind tonul şi 

exagerând mişcarea – pe rând, fiecare jucător contribuie la acest crescendo al emoţiilor, astfel 

încât, atunci când ajunge la ultimul jucător, emoţia să fie transmisă la nivelul ei maxim. 

Cercul încrederii 

Copiii stau într-un cerc, iar în mijlocul cercului se află un alt copil, care ţine mâinile 

încrucişate pe piept şi, în poziţie dreaptă, se lasă în orice direcţie. Ceilalţi copii trebuie să îl 

prindă şi, împingându-l uşor, să îl readucă la poziţia iniţială. 

Prima oară când se face acest exerciţiu, 

distanţa dintre persoana din mijloc şi ceilalţi 

este mică, apoi, cu cât relaţiile se sudează mai 

bine, distanţa se poate mări. Exerciţiul 

necesită atenţie mărită din partea profesorului 

îndrumător pentru a nu se produce accidente. 

Povestea 

Copiii sunt într-un cerc, în picioare 

sau aşezaţi pe jos. Profesorul începe o poveste 

cu „A fost odată...” şi, plimbându-se printre 

copii, îi indică pe aceia care devin personaje. 

Copiii pot spune replici improvizate doar 

după expresii de genul: „şi atunci, prinţesa i-a spus:…”; 

„bunica le-a zis nepoţilor:…” Totodată, ei sunt atenţi la 

acţiunile din poveste şi le dau viaţă pe scenă („a început 

să alerge”, „au plecat”). 

Profesorul poate folosi anumite expresii pentru a 

stimula elevii să treacă prin mai multe grade ale stărilor 

sufleteşti: „îi spuse vesel... şi mai vesel”; „era nervos... şi 

mai nervos... era cel mai nervos...” Firul poveştii poate fi 

stabilit dinainte sau poate fi creat în urma replicilor 

improvizate. 

Maşinăria 

Un copil începe să execute o mişcare, pe care o 

repetă. Al doilea execută şi el o mişcare care să aibă 

legătură cu prima (să vină în completarea ei; de 

Cercul încrederii 
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exemplu, un copil îşi întinde mâinile în faţă şi le aduce înapoi, iar al doilea face o mişcare de 

du-te-vino cât timp spaţiul nu e ocupat de mâinile primului copil. Scopul este ca toţi copiii să 

formeze o maşinărie, un angrenaj în care corpul fiecăruia este o rotiţă; dacă cineva execută o 

mişcare greşită, maşinăria nu mai funcţionează). După ce copiii se obişnuiesc cu acest 

exerciţiu, ei pot completa mişcarea şi cu sunete specifice fiecărui gest.  

Hipnoza 

Copiii sunt împărţiţi în echipe de câte doi. Aflaţi faţă în faţă, unul dintre ei întinde 

mâna la o distanţă de aproximativ treizeci de centimetri de chipul celuilalt şi execută mişcări 

cu încetinitorul. Al doilea trebuie să urmărească mişcările primului (să se aplece, să se ducă 

în faţă sau în spate), păstrând mereu aceeaşi distanţă faţă de mâna colegului. La un moment 

dat, rolurile se schimbă şi cel hipnotizat devine hipnotizator. 

Pe măsură ce participanţii realizează din ce în 

ce mai bine exerciţiul, ei pot prelua rolul de 

hipnotizator oricând doresc (fără să mai aştepte 

indicaţii) şi îl pot extinde şi asupra celorlalţi copii, 

până când toţi sunt în acelaşi timp, conducători şi 

conduşi de către alţii, moment în care jocul se încheie. 

În selecţia jocurilor, am ţinut cont de numărul 

de participanţi, de nevoile grupului şi de energia 

acestuia. Complexitatea exerciţiilor a fost mărită 

gradual, permiţând membrilor să asimileze pas cu pas 

regulile improvizaţiei. 

Copiii au reacţionat pozitiv la propunerea de a 

participa la jocurile teatrale. Cu timpul, acestea au 

devenit pentru ei o modalitate plăcută de a petrece 

timpul şi au atras şi alţi colegi în exerciţiile teatrale. 

Unele jocuri au fost adaptate şi modificate de 

către subiecţi, păstrându-se regulile de bază. Însăşi practicarea lor a devenit un nou mod de 

relaţionare, iar grupul a început să se omogenizeze. Subiecţii care erau mai izolaţi s-au 

integrat în grup, iar acesta a început să îi accepte. 

Jocurile de rol au permis subiecţilor să se descopere mai bine, atât pe ei, cât şi unii pe 

alţii, să aibă o altă viziune a ideii de grup. Micile „bisericuţe” au dispărut, iar încrederea 

crescută a făcut ca subiecţii să fie mai toleranţi şi să aplaneze conflictele apărute. Totodată, 

felul fiecăruia de a fi, personalitatea sa în proces de formare a fost apreciată de grup – 

subiecţii au realizat că fiecare este diferit şi că această unicitate oferă valoare şi trebuie 

păstrată. 

Cu ajutorul exerciţiilor teatrale, membrii grupului studiat au renunţat treptat la 

dorinţa de a se evidenţia individual şi au devenit conştienţi că fiecare are rolul său în buna 

Hipnoza  
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funcţionare a grupului (la fel ca în jocul „Maşinăria”, unde angrenajul nu poate funcţiona 

dacă o rotiţă este „stricată”). 

În demersul pe care l-am întreprins, am realizat că rezultatele calitative au nevoie şi 

de o recunoaştere cantitativă, aşa că am folosit teste şi metode sociometrice. 

Metodele sociometrice – testul şi matricea sociometrică – au fost utilizate pentru a 

arăta statutul social şi structura grupului, descriind acceptarea sau respingerea dintre 

membrii unui grup. Cu ajutorul acestor metode, am relevat date precum statutul individului 

în cadrul grupului, tipurile de relaţii dintre membrii grupului, reciprocitatea sau 

unilateralitatea relaţiilor, liderul informal, gradul de centralizare a grupului, subgrupurile 

informale (clici sau bisericuţe) şi relaţiile dintre ele, coeziunea grupului. 

Testul sociometric este un instrument de măsurare alcătuit din întrebări adresate 

fiecărui membru al grupului pentru a vedea preferinţele acestuia în legătură cu persoana cu 

care ar vrea sau nu să participe la o activitate. 

Testul sociometric a fost alcătuit din următoarele întrebări: 

1. Ce îţi place cel mai mult să faci la afterschool? Numeşte trei colegi cu care vrei să 

faci această activitate. 

2. Numeşte trei colegi pe care nu doreşti să îi implici în activitatea ta preferată. 

3. Cu cine preferi să stai în bancă? Numeşte trei colegi. 

4. Cu cine nu ai vrea să stai în bancă? Numeşte trei colegi. 

Matricea sociometrică se bazează pe rezultatele testului sociometric şi se prezintă 

sub forma unui tabel cu dublă intrare, în care se notează toate alegerile sau respingerile 

emise şi primite de fiecare membru al grupului. Relaţiile de preferinţă se notează cu semnul 

„+”, iar cele de respingere cu semnul „-”. Se calculează apoi indicii sociometrici, cu ajutorul 

formulei: 

I = 
A(alegeri) - R (respingeri) , 

 

unde N este numărul subiecţilor din grup. 

Cu ajutorul acestei formule se stabileşte indicele de statut preferenţial al membrilor 

grupului. Statutele pot fi: pozitive, negative sau zero, ceea ce arată existenţa unor subiecţi 

populari, acceptaţi, singuri sau izolaţi afectiv (marginalizaţi sau respinşi) în cadrul grupului. 

Coeficientul de coeziune a grupului este un alt indice sociometric important şi se 

calculează după formula: 

C=M*q/U*p 

unde: 

M= numărul de alegeri mutuale (reciproce) pozitive;  

U= numărul de alegeri pozitive care nu sunt reciproce (numărul total de alegeri 

pozitive din care se scade M); 

 N-1 
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p = a/(N-1),  

unde a = numărul de alegeri pozitive permis şi N e numărul de elevi care au 

completat testul; 

q = 1-p. 

Un instrument util în analiza informaţiilor obţinute este sociograma (reprezentare 

grafică a relaţiilor dintre membrii grupului). Pe baza sociogramei se descoperă liderul 

informal, iar poziţia acestuia poate fi confirmată dacă nu există nicio respingere din partea 

celorlalţi subiecţi. 

Prin interpretările făcute cu ajutorul sociogramei se defineşte sistemul relaţional din 

cadrul grupului de subiecţi şi se pot lua măsuri pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

membrii acestuia. 

Primul test sociometric a fost aplicat în urma perioadei de observaţie, în luna 

octombrie 2015.  

Coeficientul de coeziune a grupului de 0.61 (o valoare subunitară) a arătat faptul că 

grupul nu era unit şi existau mici grupuri (bisericuţe) în cadrul acestuia. Puterea de coeziune 

a grupului fiind slabă, nu s-a putut identifica un lider informal, iar membrii respinşi sau 

izolaţi au fost aceia care nu împărtăşesc valorile micilor grupuri existente. 

După terminarea experimentului am reluat testele sociometrice, pentru a observa 

dacă au apărut modificări cantitative în structura grupului. 

Numărul respingerilor nu a mai fost la fel de mare ca înaintea desfăşurării 

experimentului. Aproape toţi subiecţii au avut rezultate mai bune faţă de testul iniţial, iar 

categoria „populari” a dispărut şi numărul „acceptaţilor” şi „indiferenţilor” a devenit mai 

mare decât cel al „marginalizaţilor”, care au avut mai puţine respingeri. Grupul a început să 

se omogenizeze, să dovedească acceptare şi integrare a membrilor săi. 

Comparativ cu valoarea pe care o aveau înainte de experiment, respingerile şi 

atragerile după încheierea aplicării de exerciţii teatrale au prezentat valori moderate şi foarte 

apropiate. Diferenţele dintre atrageri şi respingeri au fost considerabil mai mici, iar unii 

elevi, care erau în mod evident respinşi de către colegi, se încadrează în prezent în media 

grupului. Acest fapt indică o integrare a elevilor menţionaţi, o acceptare şi o recunoaştere a 

relaţiilor sociale dezvoltate în cadrul grupului. 

În urma analizei sociogramei, am observat că relaţiile sociale s-au stabilizat şi n-a 

mai existat tendinţa apariţiei unor mici grupuri în cadrul eşantionului. Totodată, distribuţia 

uniformă a acceptărilor a subliniat ideea că prezenţa unui lider nu este dorită şi nici necesară, 

grupul având capacitatea de a se dezvolta cu ajutorul tuturor membrilor săi. 

Al doilea coeficient de coeziune a grupului (rezultat după etapa experimentală) a 

fost 1,55, având o valoare supraunitară şi demonstrând faptul că structura grupului este una 

mai stabilă şi că relaţiile sociale din cadrul acestuia s-au dezvoltat în urma participării 

subiecţilor la exerciţiile teatrale propuse. 
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Analiza interdependentă a rezultatelor calitative şi cantitative obţinute în cadrul 

cercetării a contribuit la evidenţierea relaţiilor sociale din interiorul grupului. Datele 

cantitative le-au confirmat pe cele calitative, realizate cu ajutorul observaţiei directe şi au 

relevat aspecte noi, cum ar fi marginalizarea unui subiect fără ca acesta să prezinte trăsături 

negative de caracter (violenţă în limbaj şi acţiune, nervozitate, etc.).  

Aplicarea jocurilor teatrale a contribuit la eliberarea copiilor de anumite blocaje 

emoţionale, la o frecvenţă redusă a conflictelor şi la integrarea elevilor izolaţi în grup. Toţi 

membrii grupului au început să se accepte, să se ajute între ei, să fie apreciaţi pentru calităţile 

pe care le-au dezvoltat, iar coeziunea grupului a devenit mai puternică. 

 
Pe parcursul cercetării, am realizat că informaţiile teoretice nu sunt de ajuns pentru a 

obţine rezultate concise, care să corespundă realităţii, mai ales în lucrul cu tinerii. 

Experimentul propus a avut un efect dublu: unul asupra elevilor implicaţi, ajutându-i să se 

dezvolte pe plan social, şi unul personal, prin adaptarea continuă la situaţiile neprevăzute şi 

implicarea constantă în observarea şi analiza informaţiilor apărute. 

În urma comparării şi interpretării datelor obţinute, ipoteza cercetării a fost 

confirmată: exerciţiile teatrale au dus la dezvoltarea relaţiilor sociale, iar copiii au câştigat 

mai multă încredere în ei şi în ceilalţi. Schimbarea dinamicii grupului a fost dovedită atât de 

datele calitative colectate la sfârşitul experimentului, cât şi de datele cantitative rezultate în 

urma reaplicării testelor sociometrice.  

Elevii au început să aprecieze personalitatea fiecăruia şi faptul că uniformizarea nu 

înseamnă neapărat unitate. Grupurile mici şi-au pierdut din autoritate şi toţi membrii 

colectivului au început să colaboreze, să se ajute şi să se respecte. 
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Dacă la începutul cercetării relaţiile sociale nu erau bine conturate şi fiecare membru 

al grupului încerca, în mod artificial, să se facă plăcut, la sfârşitul acesteia a predominat 

dorinţa de implicare a fiecăruia în acţiunile propuse de grup. 

Rezultatele testelor sociometrice au confirmat şi au venit în completarea interpretării 

personale a datelor calitative obţinute: coeficientul de coeziune a grupului a crescut 

considerabil în urma efectuării pe termen lung a exerciţiilor teatrale, iar membrii care erau 

respinşi de grup s-au integrat şi au fost apreciaţi pentru calităţile lor. 

În urma cercetării întreprinse şi a rezultatelor acesteia, propun reluarea 

experimentului la o scară mai mare, în care să fie implicaţi mai mulţi elevi şi cercetători, ca 

un prim pas în elaborarea şi implementarea unor programe de dezvoltare personală prin 

teatru în cadrul şcolilor. 

Teatrul şi, implicit, jocurile teatrale, reprezintă o sursă de (re)creaţie a spiritului 

uman. Binecunoscuta naturaleţe a copiilor, astăzi ameninţată de ritmul alert al evoluţiei şi de 

lipsa promovării de valori în societatea prezentă, poate fi redobândită, cu ajutorul exerciţiilor 

teatrale, prin descoperirea şi utilizarea eficientă a potenţialului social.  

Mă numesc Bogdan Muşat şi, alături de copiii cu care mă joc, sunt pe cale să descopăr 

maşina timpului. Pentru a breveta invenţia, e nevoie de oameni dornici să-i susţină pe copii 

în găsirea propriului drum, iar călătoria în viitor poate începe. 
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Abstract: Education’s main purpose is to prepare people for 

the society they live in, that is why it is in a constant 

adaptation process to its needs and tendencies. It is beneficial 

for children, pupils and students that the educational system 

in which they are located be set up with all the tools needed to 

develop skills and habits useful in „real life”. However, the 

educational „bet” consists of „packaging”. The form in which 

we present the package called „EDUCATION” makes the 

difference. And that's what specialists, teachers, students and 

children have found to be true. 

Theatre offers a type of education that can simply be 

called education for cooperation. Through theatre, children 

learn to communicate better, through images, but they can also 

learn to express their emotions better, to understand the 

emotions of others, thus increasing their degree of empathy towards others. 

Keywords: theatre, Waldorf, skills, education, emotional intelligence, empathy, children, alternative 

education, multiple intelligence. 

  

 

Educaţia a fost, este şi va fi mereu un subiect de interes general, prin prisma 

participanţilor la actul educaţional. Educaţia reprezintă un subiect de dezbatere atât pentru 

specialiştii în domeniu, cât şi pentru ceilalţi parteneri – beneficiarii educaţiei (elevii/studenţii 

şi familiile lor) şi emiţătorii (profesorii/educatorii etc). 

Sistemele educaţionale au fost dintotdeauna într-o continuă reformă, mereu educaţia 

fiind în pas de dezvoltare şi evoluţie. Şi, pe de o parte, este normal să fie aşa. Societatea este 

şi ea într-o continuă schimbare, ideologiile capătă noi valenţe, dorinţele şi nevoile sociale 

sunt mereu altele.  
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Educaţia are scopul de a pregăti oameni pentru societatea în care trăiesc, de aceea ea 

se adaptează acestor nevoi şi tendinţe. Este un lucru benefic pentru copii, elevi şi studenţi ca 

sistemul educaţional în care se află să fie pus la punct cu toate uneltele necesare formării 

unor abilităţi şi deprinderi utile în „viaţa adevărată”. „Pariul” educaţional însă constă în 

„ambalaj”. Forma în care prezentăm pachetul numit „EDUCAŢIE” face diferenţa. Iar asta au 

constatat atât specialiştii, cât si profesorii, elevii şi copiii.  

Din experienţa personală ca elev şi student am constatat că întotdeauna am preferat 

profesorii care îşi începeau lecţiile cu anecdote, uneori aparent fără vreo legatură cu lecţia 

sau chiar materia respectivă. Întotdeauna aceşti profesori reuşeau să mă facă să mă bucur de 

orele împreună şi să învăţ cu plăcere.  

De ce această temă şi nu alta?  

Alegerea acestei teme este una atât personală (legată de experieţele proprii trăite atât 

în zona pedagogiilor alternative şi tradiţionale, cât şi în zona teatrală), dar are şi scop 

ştiinţific. Miza este de a demonstra că prin aplicarea unui set de jocuri şi activităţi specifice 

alternativelor educaţionale (teatrul în educatie putând fi şi el considerat o metodă 

alternativă) viaţa şcolară/preşcolară a copiilor se va îmbunătaţi simţitor, că va creşte 

motivaţia şi plăcerea de a învăţa.  Se va simţi oare o potenţare a tuturor abilităţilor copiilor 

după aplicarea acestor metode? Acest lucru a fost supus cercetării prezente.  

Teatrul oferă un tip de educaţie ce poate fi numit simplu educaţia pentru cooperare1.  

Prin teatru copiii învaţă să comunice mai bine, atât prin imagini, dar pot invăţa să îşi exprime 

emoţiile mai bine, să înţeleagă emoţiile celorlalţi, crescându-şi astfel gradul de empatie faţă 

de cei din jur. 

 În experienţa de peste 10 ani de lucru cu copiii, am învăţat că educaţia prin teatru 

vine să dezvolte intelectul şi personalitatea copilului. Teatrul poate fi o metodă de educaţie şi 

învăţământ, care poate interveni în formarea unui tânăr atunci când învăţământul nu este 

suficient. 

Tema propusă se inscrie în domeniul ştiinţelor educaţiei, iar abordarea este una de tip 

experimental. Experimentul propus este unul restrâns şi vizează aplicarea tehnicilor teatrale 

împrumutate din pedagogia alternativă Waldorf, pe un eşantion de subiecţi din sistemul 

tradiţional. Astfel, voi desfăşura diferite acţiuni educaţionale, iar rezultatele acestora vor fi 

apoi analizate şi prelucrate pentru a stabili eficienţa lor.  

În ceea ce va urma voi face referire la cele două pedagogii alternative – Waldorf şi 

Pedagogia teatrală şi voi plasa în context teoretic apariţia celor două, împreuna cu metodele 

de lucru aferente, practicate în prezent. De asemenea, voi face referire la abordarea personală 

pe care am ales-o pentru experimentul supus acestei cercetări, prin îmbinarea tehnicilor celor 

                                                 
1 Mihaela Beţiu, „Educaţia pentru cooperare. Importanţa teatrului în educaţia generală. Programe masterale pedagogice în 
UNATC” în CONCEPT, vol. vol 8/nr 1/2014, p. 6 
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două alternative. Rezultatul acestei fuziuni este realizarea unor tehnici personalizate pe 

grupul de subiecţi aleşi, personalizările fiind realizate ţinând cont de diverşi factori pe care îi 

voi numi şi exemplifica mai târziu în cercetare.  

În pedagogia alternativă Waldorf jocul ritmic are un rol central în ritmul fiecărei zi. 

În grădiniţele Waldorf, educaţia interdisciplinară se realizează prin îmbinarea artistică şi 

plină de sens a versurilor, mişcărilor şi gesturilor în conţinuturi orientate după anotimp şi 

sărbători. Acest tip de joc conţine cele mai variate conţinuturi precum transformările din 

natură, muncile specifice fiecărui anotimp, cât şi munci gospodăreşti, diferite meserii sau 

activităţi etc. Jocul ritmic facilitează dobândirea de noi cunoştinţe, cultivă exersarea 

limbajului şi mişcarea armonioasă a corpului. Copiii exersează astfel diferite roluri (animale, 

insecte, plante, pitici, oameni etc.) în ipostaze diferite. Ei invaţă astfel conţinuturi noi într-o 

manieră placută, cunoscută lor. 

Pe lângă jocurile ritmice şi de degete, pedagogia Waldorf îmbrăţişează şi teatrul. 

Poveştile de multe ori sunt spuse fie cu ajutorul marionetelor, fie cu ajutorul păpuşilor de 

masă (păpuşi simple, de mici dimensiuni ce imită mediul înconjurător şi nu păpuşi de masă 

precum păpuşile Bunraku, folosite de actori). Marionetele şi păpuşile de masă sunt realizate 

de educatoare, care le utilizează pentru a crea imagini simple, uşor de înţeles de copii. 

Povestea prinde viaţă astfel în faţa şi chiar în mâinile copiilor. Ei mişcă păpuşile participând 

astfel cu entuziasm şi bucurie de fiecare dată. 

Jean Piaget stabileşte o stadialitate a dezvoltării copilului, astfel că, la vârsta 

grădiniţei, descoperim că învăţarea se face mai întâi senzorial şi afectiv şi că gândirea 

operaţiilor abstracte apare mai târziu. Copiii au nevoie la acest stadiu de imagini clare, uşor 

de identificat, de lucruri concrete faţă de care copiii se pot lega ulterior în hărţile lor mentale. 

De aceea, jocul ritmic foloseşte tehnici teatrale precum jocul de rol şi crearea de imagini clare 

pentru a livra conţinuturi menite să atingă cognitivul prin afectiv.  

Şi cum putem atinge mai uşor afectivul copiilor decât prin unelte simple, la îndemâna 

lor? Cel mai simplu mod de a face lucrurile este jocul şi povestea. Procesul de formare şi 

învăţare dă greş atunci când copiii/elevii nu sunt motivaţi, nu sunt interesaţi, deci nu se 

concentrează. Este datoria profesorului să aducă entuziasmul în sala de clasă, să livreze 

studenţilor săi materialele astfel încât ele să fie provocatoare pentru ei, să le stârnească 

curiozitatea, interesul, să le cultive creativitatea şi mai ales să îi bucure.  

Pedagogia Waldorf susţine şi promovează valori precum libertate, iubire şi respect, 

idealuri ce sunt exersate zilnic de către toţi participanţii întregului proces de formare a celor 

mici – părinţi-copii-profesori. De aceea am ales metode care, împreună cu tehnicile teatrale 

armonizează şi completează pedagogia tradiţională. 

JOCUL are un rol major în viaţa copiilor. Jocul dezvoltă creativitatea, imaginaţia, 

gândirea raţională, îi învaţă pe cei mici ce sunt regulile şi cum se respectă ele (copiii fiind 

jucători serioşi, asumându-şi, până la capăt de multe ori, roluri auto-impuse de ei sau de 
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partenerii lor de joacă). Din păcate, în zilele noastre, jocul se regăseşte din ce în ce mai puţin 

în programul zilnic al copiilor, în locul orelor alocate jocului apărând alte activităţi menite să 

dezvolte mai mult partea cognitivă decât cea emoţională. Copiii sunt astfel privaţi de nevoia 

lor principală (la vârste mici) – aceea de a se juca.  

Totuşi, prin introducerea unor noi opţionale de teatru, dans sau arte în şcoli, copiii 

pot experimenta diverse forme ale jocului liber şi s-a constatat o înviorare a vieţii şcolarilor. 

Copiii care urmeaza studiile în grădiniţe sau şcoli Waldorf se bucură într-adevăr de 

toate aceste beneficii. Şcolile tradiţionale însă, deşi se zbat să aducă prospeţime în viaţa 

şcolarilor constată că nu este suficientă o săptămână de ŞCOALA ALTFEL şi încearcă să 

aducă aproape de copii oameni dedicaţi şi pasionaţi, care să îi inspire pe cei mici. Teatrul 

devine astfel o unealtă foarte utilă în a-i ajuta pe cei mici să se dezvolte creativ, raţional şi 

mai ales emoţional. Dar cum reuşeşte teatrul să îi ajute pe copii? Simplu! Prin JOC! Jocul 

teatral este o metodă inovativă iniţiată de Viola Spolin, autoarea manualui de jocuri teatrale 

şi improvizaţie. Ea poate fi considerată „mama” improvizaţiei, căci a creat noi exerciţii de 

improvizaţie bazându-se pe tehnica jocului. Astfel a deschis porţile către o nouă lume, mult 

mai creativă şi mai uşor de atins de către actori şi regizori în munca lor, dar şi de pedagogi. 

În 1983 Howard Gardner a introdus conceptul de „Inteligenţe Multiple”. El 

argumenta că există nu doar un singur tip de inteligenţă, cea măsurată prin teste şi 

dezvoltată în cadrul şcolar, ci mai multe tipuri de inteligenţe. Gardner a identificat 8 tipuri 

de inteligenţe diferite. Printre acestea el a introdus şi două abilităţi personale: auto-

conştientizarea stărilor interioare şi interactivitatea socială eficientă.   

Ele sunt : 

 Inteligenţa Lingvistic-verbală 

 Inteligenţa Logico-matematică 

 Inteligenţa Interpersonală 

 Inteligenţa Spaţială 

 Inteligenţa Ritmic-Muzicală 

 Inteligenţa Intrapersonală 

 Inteligenţa Kinestezică 

 Inteligenţa Naturalistă 

Prin teatru şi prin jocuri ritmice copiii îşi dezvoltă toate aceste inteligenţe, în plus 

dezvoltă şi toate elementele inteligenţei emoţionale, responsabilă cu gestionarea emoţiilor, 

atât de importantă la copii. 

În primul capitol al cercetării am realizat o analiză detaliată a pedagogiei alternative 

Waldorf, înfiinţată de Rudolf Steiner, ce conţine un scurt istoric, fazele de dezvoltare ale 

copilului, punctând în special vârsta preşcolară şi activităţile cheie din grădiniţele Waldorf. 

În grădiniţele Waldorf, în grupele preşcolare, în programele părinţi-copii şi în alte unităţi 

pentru educaţie ante-preşcolară şi preşcolară, se pun bazele sănătăţii fizice şi ale vitalităţii, 
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uimirii şi interesului pentru lume, dispoziţiei lăuntrice de a învăţa şi de a cunoaşte lumea 

prin trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi bazele dezvoltării fizice, 

emoţionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii. Jocurile şi exerciţiile cuprind 

basmul, jocul în cerc, jocuri de degete, teatru cu marionete şi teatrul de masă. Astfel, putem 

spune că pedagogia Waldorf cuprinde tehnici teatrale în toate activităţile principale din grădiniţă.  

În partea a doua a primului capitol din lucrarea mea de disertaţie sunt prezentate 

generalităţi despre teatru, joc şi improvizaţie teatrală, despre istoria apariţiei teatrului în 

mediul şcolar si preşcolar, precum şi despre tehnici şi jocuri utilizate de pedagogi sub forma 

„jocului didactic”. Urmează capitolul ce vizează „fuziunea celor două alternative”, căci 

armonizarea lor vine în mod natural. Pedagogia alternativă Waldorf susţine cu tărie prezenţa 

unei educaţii artistice a copiilor, iar teatrul vine atât de bine în completarea ideologiei lui 

Rudolf Steiner. 

Am selectat o serie de jocuri şi activităţi din ambele alternative şi am combinat 

tehnicile, rezultând exerciţii personalizate pe grupul test al acestei cercetări. Am alcătuit şi 

listat în lucrare jocurile realizate si rezultatele finale dupa îmbinarea lor.  

Există în teatru serii de exerciţii ce vizează diferite aspecte ale dezvoltării celor care le 

lucrează. De exemplu, există jocuri şi exerciţii ce vizează dezvoltarea memoriei sau a atenţiei 

precum şi exerciţii de concentrare. Ele pot fi folosite cu succes şi în cadrul orelor de curs, ca 

joc didactic, pentru însuşirea mai rapidă a unor informaţii sau pentru fixarea lor. 

În cartea Violei Spolin, tradusă şi editată în limba română de Mihaela Beţiu, regăsim 

următoarele categorii de jocuri şi exerciţii: 

 Exerciţii de orientare (orientare în spaţiu şi de relaţie cu partenerii) 

 Exerciţii de senzorialitate (dezvoltarea simţurilor) 

 Exerciţii de relaţie fizică (jocuri de grup) şi Seria Oglinzilor (cu diferitele sale 

etape) 

 Jocuri tradiţionale (pentru atenţie, concentrare, jocuri de ritm) 

 Exerciţii cu elementele situaţiei scenice (UNDE, CINE; CE DE CE) 

Sylvia Rotter împarte şi ea jocurile şi exerciţiile în cateva categorii similare: 

 Jocuri de ritm şi muzică 

 Jocuri de sensibilizare 

 Jocuri de improvizaţie (pantomimă, serii de oglinzi, exerciţii de energizare, jocuri 

pentru stimularea concentrării, jocuri pentru exprimarea emoţiilor, jocuri de 

societate) 

 Jocuri şi exerciţii de percepţie şi exprimare (respirare, vorbire şi retorică) 

De asemenea, în pedagogia Waldorf există diferite tipuri de jocuri care se fac cu copiii 

din mediul preşcolar. Acestea pot fi categorisite după cum urmează: 
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 Jocul liber (copiii aleg ce fel de activităţi fac şi cu cine – în general sunt jocuri de 

rol clasice) 

 Jocuri ritmice 

 Jocuri de degete 

Aceste jocuri au diferite scopuri sau se fac în anumite momente ale zilei, pentru a crea 

un ritm al zilei, al săptămânii, al anului. Ritm în care copilul creşte şi îi este uşor să identifice 

anumite momente, prin simpla rostire a unui joc de degete de exemplu. Sunt jocuri care se 

fac înainte de masă sau înainte de a începe o poveste, jocuri de conştientizare a corpului fizic, 

de socializare, jocuri care ajută la formarea unor deprinderi ce pot avea conţinut matematic 

etc. 

În ceea ce urmează vom analiza câteva dintre aceste jocuri şi vom observa cum jocuri 

din ambele alternative se pot îmbina pentru buna desfăşurare a cercetării şi pentru obţinerea 

rezultatelor. 

Înainte de a începe prezenta cercetare, am folosit diverse metode specifice unora 

dintre alternativele prezente în acest studiu, dar şi altele (ex: Step by step) în mod intuitiv şi 

văzând că ele funcţionează am aprofundat aceste metode.  

În urma observării prealabile a clasei, am constatat că grupul are o înclinaţie nativă 

spre artistic, având în grijă copii pasionaţi de frumos, de muzică, dans, poveşti. Cu toate 

acestea, am observat şi problemele grupului, precum deficitul în comunicare (specific vârstei 

de 3 ani), egocentrismul (şi el specific acestei vârste), lipsa de empatie, diferenţe şi fluctuaţii 

de dinamică şi ritm pe parcursul zilei. De asemenea, mulţi dintre copii, fiind în primul an de 

gradiniţă, deci fiind puşi prima dată în situaţia de a co-exista într-o „comunitate” au avut la 

început probleme de adaptare, de exprimare a emoţiilor şi de a citi corect emoţiile celor din 

jur.  

Am creat astfel un „set personalizat de jocuri” pentru nevoile acestui grup, pe care le 

împart în mai multe categorii alături de câteva exemple concrete. 

a. Jocuri de energizare 

 „Hipodromul” – joc ritmic şi de rol  

 „Es regnet” – joc de degete în limba germană  

 „Să ne scuturăm din cap până în picioare” – joc energizant, ritmic, cu conţinut 

matematic şi/sau de teorie muzicală (pentru copii mai mari)  

b. Jocuri de ritm şi muzică 

Ritmul are un efect important atât în pedagogia Waldorf, cât şi în teatru asupra 

evoluţiei copilului. Ritmul este ordine, echilibru. „Ritmicitate există la toate nivelele, de la 

mişcarea de rotaţie a planetelor, ritmul naturii, ritmul curgerii timpului într-un an, până la 

bioritm şi bătăile inimii.” (Rotter, 2014) 
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Exerciţiile de ritm sunt importante în viaţa copiilor pentru că aduc cu ele 

conştientizare de sine, le stimuleaza creativitatea, memoria, sunt relaxante, dar şi antrenante, 

oferă bună dispoziţie şi provoacă.  

Toate exerciţiile de ritm prezentate în cele ce urmează reprezintă o punte solidă între 

cele două pedagogii, ale căror ideologii se bazează pe ritmicitate, atât în modul de lucru, cât 

şi ca filozofie.  

 „Bună dimineaţa, tuturor!” – ritm şi mişcare  

 „Batem tip şi batem tap” – joc de degete adaptat ca joc ritmic şi/sau de mişcare. De 

asemenea poate fi folosit ca joc pentru corectarea unor anumite probleme de 

pronunţie a sunetelor.  

 „Salutul de dimineaţă” - un joc de ritm, dar de data aceasta pentru conştientizarea 

ritmului anului şi al naturii, este salutul de dimineaţă, care se face în mod obişnuit la 

Waldorf. El are nu numai text, dar şi miscare, ceea ce îi ajută pe copii să îşi regleze 

mai bine coordonarea oculo-motrică. 

În şcolile şi grădiniţele Waldorf, ca şi în teatru, fiecare om este muzica! Rudolf Steiner 

afirmă că nu există om care să nu poată cânta. Copiii învaţă în şcolile Waldorf încă de mici să 

cânte la un instrument, înainte chiar de a cunoaşte notele. Ei învaţă să cânte prin imitaţie, 

lucru ce este favorabil în dezvoltarea lor.  

Muzica este emoţie, iar aceasta poate modifica starea sufletească a omului. Prin 

muzică putem manifesta iubire, ură, protest, acţiune, agresivitate, blândeţe etc. Teatrul nu 

poate exista fără muzică şi nici mediul şcolar şi preşcolar nu ar trebui să existe fără ea. 

Muzica este limbajul universal prin care comunicăm cu cea mai mare uşurinţă. 

În urma studiilor efectuate şi făcând o autoevaluare a stilului pedagogic personal, am 

constatat că muzica, deşi importantă, nu făcea parte atât de mult în viaţa de zi cu zi petrecută 

alături de copii. Astfel, am introdus în mod conştient muzica în toate punctele şi momentele 

în care simţeam că este nevoie. 

 „Tata mare mă învaţă” – joc didactic, cu text, mişcare şi cântec. 
 

c. Jocuri de orientare  

Am selectat astfel jocuri senzoriale de identificare a obiectelor, de atenţie, jocuri 

tactile. De asemenea, am realizat şi jocuri de orientare în ritmul anului, folosind tehnica 

jocului pe cerc din Waldorf, combinând-o cu jocul de rol. 

Se creează astfel mici jocuri-poveste, cu anumite teme, texte şi cântece, ritmuri şi 

mişcări, ce au ca menire plasarea şi conştientizarea celor mici a mediului ce-i înconjoară, care 

se schimbă odată cu ei, cu natura, cu trecerea timpului. 

d. Jocuri de atenţie  

Problema atenţiei sau a lipsei ei este una tot mai întâlnită în mediul şcolar. Dascălii se 

plâng de lipsa de atenţie a elevilor şi de dificultăţile acestora în a-şi concentra atenţia pe 
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conţinutul livrat. În mediul preşcolar, problema atenţiei este tratată diferit, întrucât puterea 

de concentrare a atenţiei la această vârstă este mică şi puternic influenţată de motivaţie. 

 „Ce lipseşte?”  

 „Când voi pleca în California?” 

 „Piciorul meu este un pitic.”  
 

e. Jocuri de dezvoltare emoţională 

Inteligenţa emoţională este acea abilitate care, de multe ori atunci când o stăpânim, 

devine mai valoroasă decât alte abilităţi tehnice sau intelectuale. La copii, este important, 

dacă nu chiar crucial, să exersăm şi să antrenăm acest tip de inteligenţă (împreună cu 

celelalte – dominante şi secundare) pentru a-i pregăti pentru etapele superioare ale vieţii.  

 Inima zdrobită – conştientizarea impactului ce o au cuvintele sau faptele negative 

asupra noastră 

 Cubul sentimentelor – identificarea emoţiilor şi administrarea lor  

 Mă recunoşti şi mă numeşti – recunoaşterea şi realizarea unei hărţi a emoţiilor 

 Jocul mut al sentimentelor – recunoaşterea emoţiilor 

 Poveşti modificate – dezvoltarea empatiei 

 Sculptorul – joc ce dezvoltă comunicarea între copii, bazată pe încredere  

În Capitolul III se face cercetarea propriu-zisă, într-un mod foarte clar detaliat – 

Obiective. Ipoteze. Metodologia cercetării. Este descris proiectul de cercetare, cu toate etapele 

sale şi lucrarea se încheie prezentând Concluziile acesteia. 

Se poate afirma că - în urma rezultatelor obţinute prin metodele de cercetare utilizate 

- prin aplicarea unui set de tehnici combinate inspirate din alternativa educaţională Waldorf 

şi arta teatrală asupra unui grup de subiecţi din învăţământul preşcolar tradiţional s-au 

îmbunătăţit atât abilităţile cognitive, cât şi cele afective ale grupului de subiecţi supuşi 

cercetării. 

Din datele statistice ale lucrării se pot confirma teoriile emise la începutul lucrării, 

asupra importanţei expunerii copiilor din zona preşcolară la o educaţie prin artă, centrată pe 

nevoile generale ale stadiului de dezvoltare a copilului, cât şi pe nevoile individuale, 

respectând ritmul personal al acestuia. 

Concluzia acestei cercetări este că mediul şcolar/preşcolar joacă un rol esenţial în 

dezvoltarea generală a copiilor şi că, deşi presupune o muncă dublă, predarea diferenţiată şi 

interdisciplinară îşi arată eficienţa. 
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În 2002, „UNESCO a demarat o iniţiativă 

mondială de promovare a educaţiei sociale şi emoţionale, emiţând o declaraţie cu zece 

principii de bază pentru implementarea educaţiei sociale şi emoţionale în ministerele 

educaţiei din 140 de ţări.  

În cadrul unor state şi naţiuni, educaţia socială şi emoţională a devenit o etichetă 

generală, sub care sunt reunite programe de educare a caracterului, de prevenire a violenţei, 

a agresivităţii, de prevenire a consumului de droguri şi de disciplină şcolară.  

Scopul nu este doar acela de a reduce aceste comportamente în rândul elevilor, ci şi 

de a îmbunătăţi climatul din şcoli, şi în ultimă instanţă de a creşte performanţele academice 

ale elevilor”.1  

Inteligenţa emoţională îşi are rădăcinile istorice adânc ancorate în gândirea 

psihologică din ultimul secol.  

Personalitatea individuală şi comportamentul social pot fi înţelese prin conceptul de 

inteligenţă socială. Teoria perspectivei inteligenţei sociale se bazează pe faptul că oamenii 

sunt fiinţe reflexive, care acţionează pe baza unei gândiri logice, fapt pentru care 

comportamentul lor poate fi înţeles în măsura în care ei vor să-şi urmărească scopurile. 

                                                 
1 Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, Bucureşti, Ed. Curtea veche, 2008, p. 9 
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Încă de la sfârşitul secolului XX, cercetătorii au încercat să demonstreze că inteligenţa 

emoţională se reflectă în numeroase domenii, ceea ce nu s-a întâlnit până atunci în 

tradiţionala inteligenţă cognitivă. 

Sintagma Inteligenţă emoţională a fost folosită pentru prima dată în 1990 de psihologii 

Peter Salovey de la Harvard University şi de John Mayer de la University of Hampshire.  

A fost folosită pentru a descrie trăsăturile emoţionale care par să fie importante 

pentru a avea succes. Printre acestea se numără: 

- Empatia 

- Exprimarea şi înţelegerea sentimentelor  

- Controlarea temperamentului 

- Independenţa 

- Adaptabilitatea 

- Capacitatea de a se face plăcut 

- Rezolvarea problemelor interpersonale 

- Perseverenţa  

- Atitudinea prietenoasă 

- Amabilitatea  

- Respectul. 

În ultimul timp au început să se facă studii ştiinţifice asupra emoţiilor. Cel mai 

important este faptul că putem să vedem cum lucrează creierul datorită noilor tehnologii ale 

imaginilor creierului. Pentru prima dată în istoria omenirii a devenit vizibil ceea ce era un 

mister profund: felul în care operează masa de celule complicate atunci când gândim şi 

simţim, ne imaginăm şi visăm.  

Trebuie să învăţăm copiii să dea inteligenţă emoţiilor lor. Înţelegerea interacţiunilor 

structurilor creierului care comandă în momentele de furie şi frică - sau de pasiune şi bucurie 

- dezvăluie multe despre felul în care dobândim obiceiurile emoţionale ce pot submina cele 

mai bune intenţii, precum şi ceea ce putem face pentru a ne stăpâni impulsurile emoţionale 

cele mai distrugătoare şi mai demoralizatoare.  

Cel mai important este că datele neurologice sugerează că ar exista o adevărată 

fereastră de oportunităţi pentru formarea obiceiurilor emoţionale ale copiilor.  

Trebuie să vedem felul în care datul neurologic joacă un rol eseţial în flerul fundamental de a 

trăi numit inteligenţă emoţională: faptul că suntem capabili să ne stăpânim un impuls 

emoţional, să ghicim sentimentele cele mai ascunse ale celuilalt, să tratăm cu cel mai mare 

tact o relaţie - sau cum spunea Aristotel, capacitatea rară: să te înfurii pe cine trebuie, cât 

trebuie, când trebuie, pentru ceea ce trebuie şi cum trebuie.”2 

                                                 
2 Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, Bucureşti, Ed. Curtea veche, 2008, p. 24 

71



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                              Research 

 

 

Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare dintre noi cu o serie de emoţii care 

determină temperamente. Circuitul creierului presupune însă o maleabilitate extraordinară; 

temperamentul nu este un destin. Lecţiile emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi 

la şcoală, modelează circuitele emoţionale, făcându-ne mai uşor adaptabili - sau inadaptabili 

- la fundamentele inteligenţei emoţionale. Aceasta înseamnă că adolescenţa şi copilăria sunt 

ferestre de oportunitate pentru a forma copiilor obiceiuri emoţionale esenţiale care le vor 

domina întreaga existenţă. 

Tendinţa mondială a generaţiei actuale de copii este că au mai multe probleme 

emoţionale decât în trecut: sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, 

mai emotivi şi mai înclinaţi să se îngrijoreze din orice, mai impulsivi şi mai agresivi, de aceea 

consider că şcolile pot forma complet elevii, punând la treabă, în acelaşi timp, mintea şi 

sufletul copilului. Fiecare emoţie în parte oferă o dorinţă distinctă de a acţiona, fiecare ne 

arată direcţia cea bună în abordarea provocărilor inerente ale vieţii. După cum ştim cu toţii 

din experienţă, atunci când trebuie să ne modelăm hotărârile şi acţiunile, sentimentele 

contează în egală măsură - şi uneori chiar mai mult - decât gândurile. Frica este o adevărată 

moştenire emoţională în evoluţia omului.  

În esenţă, toate emoţiile sunt impulsuri ce te determină să acţionezi, planuri imediate 

de abordare a vieţii, planuri pe care le avem înnăscute. 

Rădăcina cuvântului emoţie este motere, verbul latinesc care înseamna „a mişca” plus 

prefixul „e”, adică „a te da la o parte”, sugerând că tendinţa de a acţiona este implicit în orice 

emoţie. Aceste emoţii duc la fapte, lucru ce poate fi cel mai uşor observat la animale şi la 

copii”.3 

În repertoriul nostru emoţional, fiecare emoţie joacă un rol unic. Emoţia pregăteşte 

corpul pentru reacţie diferită: 

- Când te mânii, sângele circulă mai repede în mâini şi îţi este mai uşor să loveşti; 

bătăile inimii cresc şi se degajă hormoni precum adrenalina, ceea ce generează un 

plus de energie, suficient de puternică pentru o faptă în forţă. 

- Când ţi-e frică, sângele străbate muşchii cei mari, cum ar fi cei din picioare, şi îţi este 

mai uşor să fugi şi să te albeşti la faţă pentru că sângele îşi opreşte pulsul. Circuitele 

din centrele emoţionale ale creierului acţionează un flux de hormoni ce pune trupul 

în stare de alertă, făcându-l gata să acţioneze, iar atenţia se fixează asupra ameninţării 

imediate, pentru a vedea mai bine ce reacţie trebuie adoptată.  

- Când eşti fericit activitatea centrului creierului creşte şi inhibă sentimentele negative 

şi încurajează creşterea energiei, liniştind ceea ce ar putea genera gânduri de 

îngrijorare. 

                                                 
3 Idem p. 32 
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- Principala funcţie a tristeţii este ajutorul dat pentru adaptare în cazul unei pierderi 

importante. 

De fapt, avem două minţi, una care gândeşte şi una care simte. Există o variaţie 

stabilă a raportului raţiune-emoţie în controlul asupra minţii; cu cât un sentiment este mai 

intens, cu atât mintea devine mai dominant emoţională - şi deci mai eficientă din punct de 

vedere emoţional. Aceste două minţi, cea emoţională şi cea raţională acţionează de cele mai 

multe ori în strânsă armonie, împletindu-şi căile atât de diferite pentru a ne călăuzi. Multe 

amintiri emoţionale puternice provin din primii ani de viaţă, din relaţia copilului foarte mic 

cu cei care îi poartă de grijă. Avem două creiere, două minţi şi două feluri diferite de 

inteligenţă: cea raţională şi cea emoţională. Felul cum reuşim în viaţă este determinat de 

ambele.  

Nu contează doar IQ-ul, ci şi inteligenţa emoţională, intelectul nu poate funcţiona la 

capacitate maximă fără inteligenţă emoţională. Noi nu vrem să renunţăm la emoţii şi să îi 

dăm raţiunii locul care i se cuvine, ci să descoperim un echilibru inteligent între cele două.  

Cea mai importantă contribuţie şi unica pe care educaţia o poate aduce la dezvoltarea 

copilului, este să îl ajute să se îndrepte spre un domeniu în care talentele sale să fie cât mai în 

favoarea lui, în care să fie mulţumit şi competent. Să îi ajutăm să-şi identifice talentele date 

de Dumnezeu şi să şi le cultive. 

Inteligenţa interpersonală a fost împarţită în patru capacităţi distincte: spiritul de 

conducere, capacitatea de a cultiva relaţiile şi de a păstra prieteniile, de a rezolva conflictele 

şi de a face analize sociale. 

Domenii ale inteligenţei emoţionale: 

1. Cunoaşterea emoţiilor personale. Conştientizarea de sine - recunoaşterea unui sentiment 

atunci când el apare - este partea de temelie a inteligenţei emoţionale. 

Capacitatea de a-ţi supraveghea sentimentele de la un moment la altul este de o 

importanţă crucială pentru o pătrundere psihologică şi o înţelegere de sine. Incapacitatea de 

a observa adevăratele noastre sentimente ne lasă pradă acestora.  

2. Gestionarea emoţiilor. Stăpânirea emoţiilor în aşa fel încât să fie cele potrivite reprezintă 

capacitatea de a construi conştientizarea de sine. Capacitatea de a ne calma, de a ne 

scutura de anxietate, de depresie şi de irascibilitate - şi consecinţele incapacităţii de a 

avea aceste calităţi emoţionale fundamentale. 

3. Motivarea de sine. Punerea emoţiilor în serviciul unui scop este absolut esenţial pentru a-

i acorda atenţia cuvenită, pentru motivarea de sine, pentru stăpânire şi creativitate. 

Autocontrolul emoţional - amânarea recompenselor şi înăbusirea impulsurilor stă la baza 

reuşitelor de tot felul. Capacitatea de a fi pe fază duce la performanţe ieşite din comun în 

toate domeniile. 

4. Recunoaşterea emoţiilor în ceilalţi. Empatia, o altă capacitate care se clădeşte pe baza 

conştientizării de sine emoţionale, este fundamentul capacităţii de înţelegere a celorlalţi. 
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Cei care sunt empatici sunt mai atenţi la semnele sociale subtile ce indică de ce au nevoie, 

sau ce vor ceilalţi.  

5. Manevrarea relaţiilor. Arta de a stabilii relaţiile înseamnă capacitatea de a gestiona 

emoţiile celorlalţi. 
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 Introducerea opţionalului de teatru în 

şcolile româneşti este un subiect care a căpătat amploare în ultimii ani. Pledez pentru 

realizarea acestui demers, având în vedere că jocurile teatrale sunt utile în procesul de 

formare al fiecărui om.  

Ce se urmăreşte în procesul didactic preuniversitar? Acumularea unor cunoştinţe 

generale, dezvoltarea unor competenţe, exersarea unor abilităţi, pe care tânărul să le 

stăpânească şi, astfel, să fie pregătit să facă faţă vieţii. Societatea este în permanentă 

schimbare, aşa că nevoile individului privitor la educaţie se modifică, atât la nivel de 

conţinut, cât şi de formă. De aceea, este binevenită schimbarea paradigmei şcolii româneşti, 

axată deseori încă pe teorie şi o relaţie lipsită de interactivitate între profesor şi elev. Hall 

Davidson, fost profesor american, susţine că informaţiile şi metoda de predare trebuie să fie 

în pas cu evoluţia copilului. Dezvoltarea tehnologică creează în copii nevoia de a fi implicaţi 

activ în procesul didactic şi de a învăţa mai uşor dacă informaţiile le sunt prezentate într-o 

manieră atractivă (digitalizată). Livrarea informaţiilor către elev nu dă randament, întrucât el 

operează diferit faţă de copilul de odinioară1. O asemenea reformă este, desigur, necesară şi 

destul de costisitoare în termeni de efort, timp şi resurse financiare investite.  

Introducerea opţionalului de teatru reprezintă o posibilă alternativă în acest sens, un 

                                                 
1http://www.evz.ro/profesor-american-dascalii-care-predau-doar-din-manual-isi-pierd-elevii-963096.html, 
accesat la data de 25.05.2016.  
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prim pas spre modificarea abordării educaţiei oferite copilului în mediul şcolar. Elevul are 

posibilitatea de a participa la un curs structurat diferit, bazat pe interactivitate, care îl ajută să 

se relaxeze şi, în acelaşi timp, să înveţe să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. 

Cursul s-ar prezenta sub forma unui „atelier de experimentare”2, cu jocuri adaptate pentru 

fiecare categorie de vârstă, care urmăresc dezvoltarea unor aptitudini specifice (concentrare 

atenţiei, abilităţi de comunicare, senzorialitate etc.) şi conduc spre desăvârşirea armonioasă a 

copilului. Fiecare poate face teatru dacă este dispus să se implice activ, deoarece teatrul 

înseamnă „a juca”. Jocul „asigură implicarea şi totodată libertatea personală necesară pentru 

experimentare”3, modalitate prin care se dezvoltă aptititudini personale, în funcţie de jocul 

practicat. Se învaţă „din experienţă şi prin experimentare şi nimeni nu învaţă pe nimeni 

nimic”4. Acest opţional îşi propune să ajute copilul să fie un „jucător bun”5, nicidecum să 

formeze un actor, observă Mihaela Beţiu în prefaţa ediţiei prescurtate a lucrării Violei Spolin, 

Improvizaţie pentru teatru.    

Evoluţia individului este influenţată de educaţie, determinându-i modul de a acţiona 

şi de a se raporta la viaţă şi lumea înconjurătoare. Jiddu Krishnamurti, gânditor indian, 

consideră că educaţia are rol esenţial în transmiterea elementelor fundamentale ce determină 

transformarea minţii. Acest fapt este posibil doar dacă „copilului, pe lângă instruirea în 

diferite discipline şi îndeletniciri, i se dă posibilitatea să devină conştient de procesul propriei 

sale gândiri, simţuri şi acţiuni”6. Conform lui, omul cu adevărat câştigat este acela care se 

cunoaşte pe sine şi, astfel, poate fi capabil de înţelegerea a tot ceea ce se întâmplă cu el şi în 

jurul lui, deoarece „întregul existenţei este concentrat în fiecare dintre noi”7. Viziune similară 

cu cea a lui Ion Cojar, profesor de Arta Actorului la UNATC, care susţine că „toate 

personajele sunt în noi înşine”8, pentru că în fiecare individ există concentrată esenţa 

existenţei. Prin urmare, prima calitate a atelierului de teatru introdus ca opţional în şcoli este 

că „va urmări drumul cunoaşterii şi autocunoaşterii prin sistemul jocului”9. Prin intermediul 

jocului, copilul va reuşi „să se cunoască, să dobândească şi să verifice stăpânirea propriului 

corp”10. Atelierul de teatru creează un spaţiu prielnic, în care copiii „interacţioneză într-un 

mod structurat, se descoperă pe ei înşişi jucând diferite roluri, şi pot să experimenteze în 

mod creativ atât ce înseamnă propria fiinţă, cât şi contactul cu ceilalţi”11.        

Jocul se bazează pe reguli stricte, permite experimentarea unor situaţii diverse ce 
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4 Ibidem, p. 14. 
5 Ibidem, Prefaţa. 
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7 Ibidem, p. 8. 
8 Ion Cojar, op. cit., p. 78.  
9 Bogdana Darie, Curs de Arta Actorului. Improvizaţia, UNATC PRESS, Bucureşti, 2015, p. 2.  
10 Rose Vincent, Cunoaşterea copilului, trad. Nadia Răutu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 43. 
11 S. Rotter, B. Sindelar, Sus cortina pentru viaţă!, trad. S. Topală-Ardelean, Ed. UNATC PRESS, Buc., 2014, p.18.    
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impun rezolvarea unei probleme şi oferă libertate de acţiune copilului, conform 

individualităţii sale. Creativitatea este intens stimulată pe parcursul atelierului de teatru. 

Prin joc, copilul este continuu provocat să găsească căi noi pentru rezolvarea unei situaţii 

ivite şi modalităţi diferite de a valorifica funcţia unui obiect. Coordonatorul atelierului este 

deschis spre acceptarea oricărei soluţii venite din partea elevului, pentru că se pot găsi 

nenumărate răspunsuri pentru o problemă. În cadrul atelierului de teatru, fiecare caută cea 

mai bună soluţie şi aduce propria sa interpretare asupra lucrurilor. Elevul este încurajat de 

profesor, care asigură o atmosferă echilibrată, fără să blameze sau să felicite felul de a acţiona 

al acestuia, tocmai pentru a evita dependenţa faţă de confirmare. În acest fel, copilul are mai 

mult curaj să acţioneze, să fie el însuşi şi original12 şi să înveţe, astfel, că fiecare individ este 

diferit. Odată acceptat acest fapt, el va acţiona în consecinţă, eliminându-se conformismul.  

În cadrul atelierului de teatru, forma de lucru cel mai des folosită este cercul, iar 

coordonatorul se alătură copiilor. Astfel, se elimină ierarhiile şi grupurile regăsite zi de zi în 

mediul şcolar, se instituie un ambient de egalitate, în care fiecare participant este încurajat să 

acţioneze şi să-şi asume individual responsabilitatea pentru reuşita întregului grup: 

atingerea unui scop comun13. Copiii învaţă că, printr-o colaborare pozitivă cu ceilalţi, lipsită 

de rivalitate, câştigă mai mult decât lucrând pe cont propriu. Teatrul este un efort colectiv şi 

fiecare lucrează „în armonie cu ceilalţi pentru a îmbunătăţi proiectul grupului”14. Procesul 

este mult mai important decât rezultatul în sine. Lucrând alături de copii, profesorul renunţă 

la rolul de autoritate supremă, câştigă simpatia şi încrederea lor, atmosfera cursului fiind una 

mult mai relaxată. Dorothy Heathcote, profesoară de educaţie prin Acţiune Dramatică15, 

propune chiar o serie de ipostaze pe care profesorul şi le poate asuma pe durata atelierului, 

astfel încât să potenţeze dinamica de lucru a grupului. Dintre acestea, menţionez: ipostaza 

Ştiaţi că (copiii încurajaţi să ceară informaţii, să se documenteze), ipostaza Habar n-am (copiii 

provocaţi să descopere un lucru/fenomen alături de profesor, acesta renunţând la statutul 

său de adult care cunoaşte tot), ipostaza Bun ascultător (copiii sunt ascultaţi cu atenţie, se 

reproduce cuvânt cu cuvânt ceea ce spun, astfel încât ceilalţi să-şi poată sintetiza singuri 

ideea) şi ipostaza Nu mă întreba pe mine (activitatea evoluează pozitiv, fără implicarea 

profesorului)16.   

O altă valenţă pe care o îndeplineşte atelierul de teatru este aceea că dezvoltă, de fapt, 

abilităţile de comunicare, întrucât teatrul este „artă de comunicare”17. Într-o eră digitalizată, 

în care interacţiunea dintre oameni se axează majoritar pe comunicare virtuală, de cele mai 

                                                 
12 Viola Spolin, op. cit., pp. 17-20. 
13 Joe Winston and Miles Tandy, Beginning Drama 4–11, Editura Taylor & Francis e-Library, 2009, p. 19.   
14 Viola Spolin, op. cit., p. 22. 
15 Am preluat traducerea folosită de Radu Apostol pentru „Drama professor” în M. Michailov, Radu Apostol, 
Teatrul educaţional. Jocuri şi exerciţii., Bucureşti, 2014.  
16 Ibidem, pp. 94-98. 
17 Bogdana Darie, op. cit., p. 12. 
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multe ori bazată pe transmitere de mesaje impersonale, este nevoie să învăţăm să comunicăm 

unii cu alţii... faţă în faţă. Comunicarea se realizează pe trei niveluri: verbal (cuvintele rostite) 

– 7%; paraverbal (tot ceea ce ţine de cum rostim cuvintele) – 38% şi nonverbal (poziţia 

corpului, gesturile, expresia feţei etc.) – 55%18. Pentru o comunicare perfectă, adică autentică 

şi credibilă, este nevoie de o îmbinare armonioasă a acestor paliere. Coerenţa lor este dată de 

gând. Prin intermediul jocurilor teatrale şi a exerciţiilor de vorbire, copilul învaţă să 

articuleze gândul şi astfel să îi dea valoarea corectă, corelându-l cu expresia vocală şi cea 

corporală.  

Pe lângă beneficiile deja menţionate, jocurile teatrale exersează, de asemenea, 

concentrarea atenţiei, senzorialitatea, coordonarea etc. Pe scurt, cu ajutorul jocurilor teatrale 

„se dezvoltă capacitatea de percepţie, se sensibilizează simţurile, se stimulează înţelegerea 

valorii acţiunilor întreprinse în comun în vederea atingerii unui anumit scop, se stimulează 

instinctul coeziunii interumane şi se dezvoltă abilităţile individuale ale gândirii descriptive, 

vorbirii şi acţiunii autonome [...] şi reacţia creativă în diferite situaţii”19, observă Felix 

Rellstab, citat de Walter şi Lau.        

Pentru a concluziona, voi prelua o idee înaintată de Ken Robinson, profesor şi 

consultant pe educaţie. El consideră că cea mai bună soluţie pentru educarea copiilor este să 

le oferim şansa să se poată dezvolta în funcţie de propria individualitate. Cu siguranţă, nu se 

poate prezice cu exactitate ce aduce viitorul, însă, se poate pune la dispoziţia copiilor un 

mediu favorabil din punct de vedere creativ, pentru ca ei să evolueze şi să se adapteze mai 

uşor la posibile situaţii. Robinson enunţă că „dezvoltarea umană nu este un proces mecanic, 

este un proces organic. Nu putem să prezicem rezultatul dezvoltării umane; tot ce poţi să 

faci, ca un fermier, este să creezi condiţiile în care ei vor începe să se dezvolte”20. Prin 

urmare, pregătirea copilului nu trebuie să se rezume la însuşirea unor cunoştinţe şi 

dezvoltarea unor abilităţi, ci trebuie să îl ajute să se descopere pe el, să gândească într-un 

mod creativ, să găsească maniera optimă de a comunica şi să înveţe să dezvolte relaţii 

sănătoase cu ceilalţi. Acestea sunt câteva dintre aspectele care definesc omul împlinit, de 

succes, al zilelor noastre. Fiecare îşi doreşte să fie câştigător, însă nu este pe deplin conştient 

de calităţile fundamentale care îi asigură o călătorie sigură spre atingerea acestui ţel. 

Atelierul de teatru, introdus în şcoli ca materie opţională, oferă copiilor prilejul şi spaţiul 

pentru a deprinde aceste abilităţi care îl ajută în viitoarea viaţă de adult. 

 

 

                                                 
18 Judi James, Manual de gesturi, ed. Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2012, p. 19. 
19 G. Walter, A. Lau, Lichtblicke, 1999 apud S. Rotter, B. Sindelar, op. cit., p.19.  
20 Ken Robinson, „Bring on the learning revolution!”, 
 https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution/transcript?language=en, accesat la 
data de 25.05.2016.  
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Abstract: This article represents an important part of a 

reasearch that tries to develop a new way of analysing the 

character in order to discover it as it is proposed in the text 

of the play. The actor starts his creation from the written 

words of the text and perhaps these words are important 

markers of the psyschological profile of the character. The 

imagination is a very important part of the creative process, 

but this part shouldn`t be the only tool of the actor, this 

instrument should obey to the concrete facts proposed by the entire play.  
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 De curând am întâlnit în cartea Cuvintele îţi modelează creierul o idee care a fost 

demonstrată de studii medicale. Conform acestei idei, creierul nostru nu percepe diferenţa 

dintre întâmplările imaginate şi întâmplările reale. În consecinţă oamenii cad pradă acestui 

joc inteligent al naturii şi sfârşesc prin a se învârti într-un cerc vicios. Cuvintele construiesc 

universul interior, iar universul interior este reflectat de realitatea înconjurătoare. Spus într-

un mod mai simplu, cuvintele pe care le foloseşti pot fi consideraţi markeri ai modului tău 

de a gândi.  

 Pornind de la această lectură şi încercând să o văd cu ochii unui actor mereu dornic 

de a gasi noi modalităţi de lucru a apărut întrebarea: de ce această teorie nu poate fi privită 

ca o modalitate de analiză a personajului? 

 Aşa cum am susţinut şi in teza mea de doctorat, actorul, la începutul procesului de 

creaţie, are la îndemână cuvântul scris. De la această alăturare de semne grafice, purtătoare 

de sens se dezvoltă întregul univers spectacular înfăţişat publicului. Ca atare, dacă actorul se 

străduieşte să privească, în primă fază, textul într-un mod obiectiv, detaşat (aşa cum de altfel 

propune şi B. Brecht) şi să se lase surprins de formulările pe care personajul alege să le 

folosească, există o posibilitate destul de mare de a-i putea construi un profil psihologic. 

Atenţie, nu vorbesc despre crearea unui personaj imaginar, plăsmuit doar din elemente 
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imaginare pe care actorul le proiectează, ci vorbesc despre un personajul creionat de text 

peste care actorul îşi pune amprenta propriului univers interior. Acest fel de analiză în 

vederea construirii unui profil psihologic al personajului poate fi făcută, după cum se va 

putea observa şi în continuarea articolului la studiul de caz, în strânsă legătură cu povestea 

propusă de întreaga piesă şi în sensul ei. Actorul nu poate crea un personaj exclusiv 

imaginar, pentru ca mai apoi să-l propună ca fiind personajul lui Shakespeare, pentru că acel 

personaj născut din rândurile scrise de dramaturg, personaj ce urmează a fi întrupat, are 

unele date clare stabilite de textul scris. Personajul unui text nu poate vieţui independent de 

structura propriu-zisă a piesei de teatru, are nevoie de relaţiile şi situaţiile de acolo ca să 

poată exista, ca să poată evolua. Poate fi o modalitate greoaie de analiză şi în niciun caz nu 

poate exista o singură modalitate de a contura acel personaj. Dar pare un teren interesant de 

sondat. 

 Această teorie este cea care stă la baza întregii cercetări pe care am făcut-o pentru teza 

de doctorat. Pentru a susţine această teorie pe care mi-am propus să o cercetez îndeaproape 

propun să parcurgem concret o scenă a unei piese. Scena pe care am decis să o ataşez acestui 

articol este chiar cea pe care am analizat-o în lucrarea de doctorat: scena II, actul III, Furtuna 

de W. Shakespeare. 

  

Studiu de caz 

 Personajele vorbesc normal, aducând în vedere condiţia lor, construită de altfel şi din 

informaţiile date de text. Pe parcursul piesei aflăm cărei lumi aparţine fiecare personaj: 

Caliban – fiul vrăjitoarei Sycorax, Stephano – pivnicerul regelui Neapolelui, Trinculo – 

măscărici. 

 Dorinţa lui Caliban de a-l considera pe Stephano stăpân e născută din pofta1  lui de 

răzbunare şi îi confirmă condiţia de „căpcăun”, caracterul său evidenţiindu-se prin cuvintele 

de laudă aduse lui Stephano doar pentru „băutura cerească” oferită. Vorbele lui Caliban sunt 

arma pe care acesta o foloseşte pentru convingere. Prin laudă, îl zăpăceşte pe Stephano 

oferindu-i senzaţia de falsă putere şi astfel îi dă iluzia că poate acţiona oricum vrea, lucru 

evident imposibil. Caliban este un animal cu simţuri exacerbate, care simte2 la Stephano 

punctele sensibile, vede că pivnicerul este deja ameţit de aburii alcoolului şi este astfel uşor 

de convins. Din instinct, Caliban, foloseşte vorbele ca instrument de convingere, el nu 

comunică aspecte sau idei, ci le foloseşte ca instrument de manipulare, ce-i drept primitivă, şi 

au efect doar din cauza sensibilităţii lui Stephano. Condiţia pivnicerului, de om beat3, fiind 

terenul perfect pentru manipularea căpcăunului. Beţia exacerbează instinctele omului, îl 

ştirbeşte de raţiune şi totuşi Trinculo, spre deosebire de Stephano, poate să judece corect 

                                                 
1 Consider termenul de poftã mult mai potrivit pentru evidenţierea caracterului personajului, decât cel de dorinţã. 
2 Este o decodare intuitivã, raţiunea nu joacã nici un rol în viclenia abordãrii lui Caliban. 
3 Didascaliile precizeazã: „Stephano şi Trinculo abia se mai ţin pe picioare.” 
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caracterul şi cuvintele lui Caliban. Asta scoate în evidenţă capacitatea de a diferenţia valorile, 

pe care o are măscăriciul şi care îi lipseşte cu desăvârşire lui Stephano.  

 În procesul de convingere Caliban acţionează ajutat de simţurile sale, pe care orice 

animal le are dezvoltate spre a-i servi instinctului de supravieţuire şi care cumulate îi oferă 

sensibilitate, dar raţiunea nu-l serveşte. Simţurile unui animal care miroase frica, simte 

nesiguranţa, aude bătăile inimi unui om care este emoţionat, care este foarte aproape de a fi 

convins, vede privirea lipsită de apărare a prăzii şi asta îi dă confirmarea că procesul pe care 

l-a început este aproape de a fi înfăptuit, aşa apare Caliban în această scenă. Îi spune 

întocmai cum să facă să-l nimicească pe Prospero, întrebarea care se pune este: dacă ar fi fost 

atât de uşor ca Prospero să fie ucis, de ce nu a făcut-o deja Caliban? Acestă întrebare nu îi 

vine în minte lui Stephano, acesta fiind fermecat de cuvintele „căpcăunului”. Caliban este 

capabil doar de un singur mod de a acţiona: violenţa, în consecinţă propune pentru 

Stephano, ca modalitate de acţiune, violenţa. Acest tip de abordare a situaţiilor îi asigură lui 

Caliban supravieţuirea şi îi confirmă caracterul primitiv.  

 Căpcăunul este mult prea prezent în realitate, acţionează şi reacţionează imediat, fără 

ca raţiunea să-l cenzureze, dar în cazul în care îşi urmăreşte scopul, este capabil să-şi 

stapânească instinctele, de fapt să le direcţioneze în sensul atingerii ţintei. Sfera nevăzutului, 

deşi are habar de ea, nu i se supune, nu poate să colaboreaze cu ea şi nu poate să o 

stăpânească, aşa cum face Prospero, ba din contră este stăpânit de ea. Caliban posedă o 

viclenie primitivă, stă la pândă pentru a obţine un avantaj, asta îl ajută în procesul de 

convingere pe care îl duce cu Stephano. Această situaţie, dintre Caliban şi pivnicer, poate fi 

asemănată cu o vânătoare: animalul urmăreşte prada, sesizează punctele slabe şi atacă.  

 Cuvintele pe care Shakespeare alege să i le împrumute lui Caliban sunt cele care 

definitivează caracterul personajului, venind în completarea portretului trasat în linii mari de 

celelalte personaje pe parcursul scenelor: 

- „Lasa-mă să-ţi ling sandalele”; 

- „mai ascultă odată rugămintea ce ţi-am făcut”; 

- „Ăsta nu cutează”; 

- „adormit ţi-l dau şi poţi să-i baţi şi-un cui în capăţână”; 

- „să-l baţi până se satură, pe urmă îl bat şi eu”; 

- „ia-i cărţile şi dă-i la cap c-un lemn” 

- „hârţoage” 

- „un tont cum sunt şi eu” 

- „Afar` de ea”  

 Caliban foloseşte în încercarea lui de convingere elemente ce-i stârnesc instinctele lui 

Stephano: „dar cea mai mare-avere-a lui e fata, frumoasă foc; el însuşi o numeşte fără egal. 

(...) S-ar potrivi în patu-ţi de minune şi-o droaie de copii frumoşi ţi-ar face.” Acesta fiind 
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argumentul suprem care îl convinge pe Stephano să îl scape pe Caliban de sub sclavia lui 

Prospero. Efectul lui Pavlov pare aplicabil în această situaţie. 

 Falsa valoare de semnificant pe care o putem atribui cuvintelor lui Caliban este 

influenţată de similaritatea celor două caractere (Caliban şi Stephano), ambele făcând parte 

din aceeaşi lume, cu aceleaşi principii meschine care le guvernează acţiunile şi astfel 

Stephano devine uşor de împins la acţiune. Lauda pe care o foloseşte Caliban ca unealtă şi 

uşurinţa lui Stephano de a decide să acţioneze îi apropie atât de mult, la fel ca limbajul pe 

care cei doi îl folosesc în această piesă. Deşi Stephano a trăit în alt mediu, odată ajuns în acest 

spaţiul gol, pe insulă, se simte liber, crede că poate să fie lider şi astfel pierde teren în faţa 

vicleniei lui Caliban. Calitatea argumentelor defineşte caracterul personajului. Limbajul 

folosit de Caliban are calitate de semn, nicidecum de semnificant. Pe când despre Caliban 

putem spune că este un semnificant al lumii primitive, pe care o arată prin fiecare replică, o 

descrie de la principii (răzbunare), la modalitate de acţiune (violenţă), această lume pe care el 

o înfăţişează fiind ghidată de instinct.  

 Scena începe cu replica „Ia mai ţine-ţi gura”, vorbă multă pentru convingere, care are 

loc în urma trezirii unor instincte, pe care raţiunea prea puţin dezvoltată nu le poate reprima. 

Caliban convinge, Stephano se lasă convins. Trinculo funcţionează ca observator, setează 

normalitatea, amendează greşelile celor doi şi astfel observăm unde sunt situate celelalte 

personaje.  

 După cum este construit textul lui Shakespeare se poate spune că trădarea lui 

Prospero poate oricând să aibă loc şi în noua situaţie, de această dată cu Stephano ca stăpân. 

Din construcţia personajului poţi vedea, doar citind textul, o namilă, un animal care vorbeşte 

înfundat, folosind cuvinte neterminate, îngrămădite unele în celelalte, un animal care sare de 

la o idee la alta, pentru a conduce discuţia acolo unde vrea, ridicând în unele pasaje tonul 

vocii pentru a-şi convinge „stăpânul”. 

Consider importantă imaginaţia actorului, iar inceputul articolului nu contrazice în 

niciun fel această idee. Imaginaţia trebuie folosită în sensul textului, adică trebuie folosită în 

mod specific, ea nu trebuie să lucreze în general. În orice caz personajul care va fi construit 

diferă de la actor la actor, aşa că dorinţa de a crea ceva original este din start împlinită şi în 

consecinţă actorul nu trebuie să urmărească acest lucru cu preţul pierderii coerenţei 

personajului. 
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Abstract: In the 21st century, the notation of dance is a 

current research subject for both choreographic experts and 

art consumers. Over the centuries, ballet masters, professors, 

choreographers invented their own motion notation system 

in order to archive their creations, so that these became over 

time artistic milestones in the development of choreographic 

performances but also work tools for the training of ballet 

dancers and /or dancers. 

The notation of the movement has an important role 

to play in education, and a system must operate at all levels, 

from kindergarten where the movement is first discovered, to 

university where the notation instrument can be a valuable 

help to classroom investigation of the nature of movement, 

the study of dance as an art form, the history of dance, contemporary techniques, or choreographic 

style and content. 

Keywords: dance notation, Raoul-Auger Feuille, Labanotation, Simona Şomăcescu, Romanotation 

  

 

Notaţia dansului, înregistrarea scrisă a mişcărilor prin intermediul semnelor, a 

căpătat de-a lungul secolelor mai multe forme de reprezentare. Transcripţia grafică 

(desenarea figurilor) oferă la rândul ei o înregistrare unică; cu siguranţă, multe informaţii 

despre dansuri se pot deduce din imaginile de pe morminte, obiecte ambientale, lucrări de 

artă, etc., dar, deşi aceste ilustraţii redau figuri şi poziţii ale corpului, totuşi ele omit o mare 

parte din informaţiile necesare pentru cercetarea şi reconstrucţia riguroasă a dansurilor. Mai 

mult decât atât, chiar şi în această epocă a dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei, înregistrarea 

vizuală este încă întrebuinţată pentru a „memora” rapid. Descrierea verbală este o altă 

metodă familiară de înregistrare a indicaţiilor privind mişcările, dar aceasta este departe de 

a fi satisfăcătoare chiar şi în rândul persoanelor care lucrează în aceeaşi formă de dans şi 

care folosesc o terminologie comună. În mişcare, la fel ca în domeniul legislaţiei, cuvintele 
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trebuie alese cu grijă, iar propoziţiile trebuie construite cu atenţie, pentru a evita 

ambiguitatea. Astfel, nici imaginile, nici cuvintele nu pot fi considerate un „sistem“ de 

notaţie a mişcărilor. 

Sistemele organizate în acest scop variază în ceea ce privesc trei aspecte importante: 

în alegerea analizei mişcărilor, şi anume, modul în care mişcarea este văzută şi descrisă; în 

alegerea reprezentării grafice; şi în nivelul de descriere. Ultima poate varia de la un sprijin 

al memoriei abreviat, până la un grad ridicat de specificitate privind modul în care corpul 

utilizează spaţiul (şi/sau alte forme de bază ale mişcării), timpul şi energia. De asemenea, 

trebuie luate în considerare interesele şi expertiza inventatorului (-ilor), precum şi gradul în 

care un sistem a fost sau este utilizat de alţii şi gradul de expertiză a utilizatorilor. În 

Europa, dezvoltarea notaţiei dansului (mişcărilor), a urmat îndeaproape dezvoltarea 

dansului. 

Renaşterea. Cel mai vechi manuscris cunoscut de notaţie a dansului, găsit în arhivele 

municipale din Cervera, Spania, datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Această 

metodă de notaţie, bazată pe un cod de litere pentru cei cinci paşi ai bassesdanses ai 

Renaşterii („dansuri joase“), este, de asemenea, găsită în „L'art et instruction de bien 

dancer” (anonim, la sfârşitul secolului al XV), care poate fi considerată prima carte tipărită 

pe tema dansului.  

În L'art et instruction de bien danser, denumirile paşilor sunt abreviate conform literelor 

iniţiale: R: reverenţă, s: pentru simplu, d: pentru dublu, b: pentru branle (pas legănat) şi r: 

pentru reprise (pas înapoi). Un dans a fost înregistrat prin amplasarea secvenţei 

corespunzătoare de litere - r ss ddd b ss rrr - sub notele corespunzătoare ale partiturii 

muzicale. Cartea de Dans a Margaretei de Austria, cunoscută şi sub numele de Manuscrisul 

Burgund, aflată acum în Biblioteca Regală din Bruxelles, foloseşte acest sistem de litere. 

Muzica şi dansul sunt scrise cu auriu şi argintiu, pe fundal negru. Partitura Cervera, deşi mai 

veche, continuă să dăinuiască: semnele simple sunt folosite pentru a înlocui literele - prima 

abstractizare de acest fel. 

Informaţiile despre modul în care au fost realizaţi aceşti paşi şi despre eticheta 

generală impusă la baluri grandioase sunt oferite de numeroasele cărţi de dans şi 

manuscrisele din Renaştere, în special în cele ale renumiţilor maeştri italieni de dans 

Domenico da Piacenza, Antonio Cornazano şi Guglielmo Ebreo. Cea mai cunoscută carte – 

aceea a lui Thoinot Arbeau (pseudonimul lui Jehan Tabourot, canonic de Langres), publicată 

pentru prima dată în 1588 şi ulterior tradusă şi republicată de mai multe ori – descrie în 

amănunt modul de efectuare a paşilor (Arbeau 1948). Metoda de notaţie Arbeau consta în 

amplasarea muzicii în mod vertical pe pagină şi scrierea numele fiecărui pas lângă nota pe 

care ar trebui să fie efectuat.  
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Acest exemplu de notaţie 

bassedanse burgund este dintr-un 

manuscris aflat acum în Bibliotheca 

Regală din Bruxelles. Literele R, s, d, şi b, 

utilizate pentru a prescurta numele 

paşilor, pot fi observate dedesubtul 

versurilor piesei „Filles a Marier“. Aici, z 

este folosit ca abreviere pentru un pas 

numit reprise, găsit în alte surse drept r. 

Reprezentat de semnele pentru sunete 

scurte ale melodiei tenor, fiecare pas este 

echivalentul unei note muzicale, cu 

excepţia paşilor simpli (notaţi cu s), care 

necesită două note. Deoarece bassedanse este un dans de procesiune, modelele pe podea nu sunt necesare. 

Fotografie din Colecţia Dansului, Biblioteca publică din New York pentru Artele Spectacolului. 
 

Aşa cum s-a întâmplat cu toate aceste descrieri ale paşilor de dans de-a lungul 

veacurilor, Arbeau nu a pus la îndoială cunoştinţele cititorului. Ca urmare, există lacune 

privind modul în care ar trebui efectuaţi paşii.  

Desfăşurarea în spaţiu a dansurilor a determinat în timp dezvoltarea planurilor 

spaţiului de dans. Modelul trandafir, publicat în 1600 în Nobilta di Dame a lui Fabritio Caroso, 

pare să indice evoluţia dansatorilor în ceea ce mai târziu a fost numit un hei. The English 

Dancing Master a lui John Playford, publicată în mai multe ediţii între 1651 şi 1728, descrie 

paşii în cuvinte, adăugând câteva simboluri pentru abrevieri şi semne pentru a indica 

amplasarea pentru bărbaţi şi femei. 

Deşi se bazează în principal pe cuvinte, aceste cărţi oferă o multitudine de dansuri 

country (de la ţară) ale perioadei. Precizarea traseelor ce trebuie urmate în timpul acestor 

contredanses (aşa cum au fost numite în Franţa) a venit mai târziu. Primele exemple de 

planuri elaborate ale spaţiului de dans apar în diagramele baletelor de cai publicate în 1661 

de Alessandro Carducci. 

Dansul baroc. Sistemul de notaţie Raoul-Auger Feuillet publicat la Paris, în 1700, a 

înflorit ca rezultat al statutului social pe care dansul l-a atins în timpul domniei lui Ludovic 

al XIV-lea la curtea franceză. Abilitatea de a „citi“ dansurile a devenit o cerinţă obligatorie 

pentru clasa aristocrată, creând o piaţă pentru publicarea regulată a recueils, a colecţiilor de 

dansuri noi de către cei mai mari maeştri de dans. Traduceri ale cărţii lui Feuillets au apărut 

curând în limba engleză, de către John Weaver şi Paul Siris în 1706 şi John Essex în 1710.  Au 

urmat traducerile în limba germană şi limba spaniolă. 

Aşa-numitul sistem Feuillet, care pare să fi fost realizat de Pierre Beauchamps şi 

poate chiar de Andre Lorin, a fost foarte potrivit pentru dansurile perioadei baroce. 

Majoritatea dansurilor erau dansuri pentru cupluri, cu un solo ocazional, fie pentru un 
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bărbat sau o femeie. Delimitarea spaţiului de dans era importantă, iar jocul de picioare era 

destul de complicat, în ciuda pantofilor cu toc specifici perioadei. În schimb, cu excepţia 

plecăciunii, trunchiul era ţinut în poziţie verticală, iar mişcările braţului şi ale mâinii urmau 

câteva modele simple. 

Notaţia s-a bazat pe desenele ce marcau traseul dansatorilor pe suprafaţa destinată 

dansului. Fiecare pagină de notaţie reprezintă spaţiul, traseul traversat fiind evidenţiat 

printr-o linie. Liniile scurte marchează liniile de bare pentru a se coordona cu muzica 

menţionată în partea de sus a paginii. Semnele pentru paşi sunt scrise pe partea dreaptă sau 

stângă a liniei traseului. Pe semnul de bază pentru un pas sunt plasate o varietate de semne 

minore, pentru a indica ridicarea, coborârea, întoarcerea, bătaia, şi saltul. Deoarece utilizarea 

sistemului s-a răspândit, au fost aduse îmbunătăţiri şi adăugate detalii. Arta Dansului a lui 

Kellom Tomlinson, publicată în 1735, oferea partituri ce conţineau explicaţii detaliate ale 

dansurilor. Bogăţia publicaţiilor ce atestă folosirea sistemului Feuillet, reprezintă o bogată 

moştenire a acelei epoci. 

Sistemul Feuillet a căzut în desuetudine din cauza separării treptate a dansului social 

de cel teatral şi a efectului general al Revoluţiei Franceze privind eliminarea dansului social 

de la curte şi a clasei aristocrate ca centru al monarhiei. La începutul secolului, dansurile 

sociale au devenit mult mai simple; contredanses care aveau un caracter popular, necesitau în 

principal modele pentru spaţiul de dans; cuvintele erau suficiente pentru a descrie paşi 

simpli utilizaţi în polci şi valsuri, care, în curând, au devenit la modă şi necesitau mult mai 

puţine abilităţi şi antrenament. În contrast, dansul teatral s-a dezvoltat dincolo de jocul 

complex al picioarelor din dansul baroc, încorporând o mai mare utilizare a trunchiului şi 

piciorului, şi gesturi ale braţelor. Deoarece 

„scena” era tărâmul clasei muncitoare mai 

puţin educate, alfabetizarea în dans nu a 

supravieţuit şi nu a supravieţuit nici 

sistemul care a servit atât de splendid stilul 

de dans pentru care a fost proiectat.  

Sistemul publicat de Raoul-Auger Feuillet în 1700 a 

fost foarte potrivit pentru solo-urile şi duetele sociale 

şi teatrale complicate ale secolului al XVIII-lea, 

reprezentată aici de o pagină din tabelul lui Feuillet 

pentru notaţia Pas de bouree. Când paşii au fost 

organizaţi în dansuri, fiecare parte din dans se 

potrivea cu o parte din muzică, ce era imprimată în 

partea de sus a paginii. Fotografie din Colecţia 

Dansului, Biblioteca Publică din New York pentru 

Artele Spectacolului. 
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Perioada romantică. Mijlocul secolului al XIX-lea a cunoscut publicarea a patru sisteme de 

notaţie, dintre care niciunul nu a câştigat notorietatea pe care şi-a propus-o, dar fiecare dintre 

ele oferă multe informaţii despre dans şi felul în care se preda. În 1831, E. A. Theleur, un 

profesor de dans englez care a studiat la Paris, a publicat Scrisori privind Dansul, care 

includea  un sistem de notaţie bazat pe simboluri abstracte. Folosind relativ puţine 

simboluri, el a precizat poziţii de bază şi mişcări pentru picioare, încheind cu completa 

Gavotte de Vestris. Pentru o scriere mai rapidă, el a introdus semne prescurtate pentru paşii 

compuşi cunoscuţi. 

E. A. Theleur a descris un tip de notaţie care 

alinia simbolurile paşilor cu muzica. Aici, în acest 

exemplu cu două exprimări şi şaisprezece măsuri 

din notaţia lui Theleur pentru „Gavotte de 

Vestris“, partea domnului are notaţia deasupra 

muzicii, iar a doamnei dedesubt. Săgeţile 

direcţionale de pe partitură completează cele două 

casete care oferă modelul spaţiu de dans al 

dansatorilor pentru fiecare din cele două 

exprimări. Fotografie din Colecţia Dansului, 

Biblioteca publică din New York pentru Artele 

Spectacolului. 

Arthur Saint-Leon spre deosebire 

de Theleur, era dansator, profesor şi un 

renumit coregraf care a călătorit mult - şi-a publicat sistemul în La stenochoregraphie (1852). 

Bazat pe utilizarea unor omuleţi în transcrierile sale, părea să fi avut o şansă la succes, dar 

atunci, ca şi acum, dansatorii orientaţi spre partea fizică au fost reticenţi în a-şi face timp 

pentru a învăţa să citească şi să scrie dansul.  

Sistemul germanului Friedrich Albert Zorna a beneficiat de sprijinul organizaţiilor 

profesorilor de dans, dar decizia lor oficială de a-l adopta 

pare să fi ajuns la zero. Cartea lui Zorn, Grammatik der 

Tanzkunst (1887), rezultatul a multor ani de muncă, conţinea 

instrucţiuni minuţioase privind modul în care trebuie să fie 

efectuate poziţiile şi mişcările de dans. Fiecare a fost atent 

ilustrată şi menţionată în notaţia sa cu omuleţi.  

Sistemul publicat de Raoul-Auger Feuillet în 1700 a fost foarte potrivit 

pentru solo-urile şi duetele sociale şi teatrale complicate ale secolului al 

XVIII-lea, reprezentată aici de o pagină din tabelul lui Feuillet pentru 

notaţia Pas de bouree. Când paşii au fost organizaţi în dansuri, fiecare 

parte din dans se potrivea cu o parte din muzică, ce era imprimată în 

partea de sus a paginii. Fotografie din Colecţia Dansului, Biblioteca 

Publică din New York pentru Artele Spectacolului. 
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Un sistem mult mai simplu, care combină câteva semne abstracte cu notele muzicale 

pentru a indica tempo-ul, a fost introdus de Bernard Klemm în Handbuch der Tanzkunst 

(Leipzig, 1855). Această carte a avut atât de mult succes încât a fost publicată în mai multe 

ediţii în 1910. Klemm a explicat efectuarea corectă a paşilor de balet şi a inclus detalii despre 

dansurile sociale ale vremii. 

 Primul sistem complet de notaţie a mişcărilor bazat pe note muzicale a fost acela al 

lui Vladimir Stepanov, un dansator rus de la Teatrul Mariinsky, al cărui studiu al anatomiei 

l-a condus în cele din urmă la Paris. Acolo a publicat Alphabet des mouvements du corps 

humain, în 1892. Sistemul lui Stepanov, predat pentru o perioadă în Şcolile Imperiale de balet 

din Sankt Petersburg şi Moscova, a fost folosit pentru o perioadă pentru a înregistra 

repertoriul lui Marius Petipa. Atât Leonide Massine, cât şi Vaslav Nijinsky au fost influenţaţi 

de acest sistem.  

Secolul douăzeci. Un mare progres în înţelegerea corpului uman, şi, prin urmare, în 

predarea mişcărilor, a avut loc în secolul al XX-lea. Evoluţiile ştiinţifice sunt aplicate treptat 

pentru a îmbunătăţi antrenamentul pentru dans. Numeroasele sisteme de notaţie care au 

fost dezvoltate - în medie, unul nou la fiecare patru ani, începând din 1928 - în unele cazuri, 

arată o abordare ştiinţifică universală, iar în altele, o vedere limitată în care sunt luate în 

considerare doar nevoile unei anumite forme de dans. Acest lucru este valabil mai ales în 

cazul notaţiilor pentru dansul popular. (Notaţiile pentru sălile de bal, care folosesc 

predominant descrieri verbale combinate cu schiţe de paşi, nu sunt luate în considerare aici.) 

Mecanismele folosite revin mereu la cele deja întâlnite: omuleţi (reprezentare vizuală), note 

muzicale şi semne abstracte. 

Sistemul de notaţie al lui Nijinsky a trezit mult interes, dar nu a fost niciodată 

publicat. Dovada cea mai concretă a acestuia o reprezintă adnotările de pe partitura 

muzicală pe care le-a făcut pentru baletul său L'Apres- midi d'un Faune (1915). Acestea indică 

gradul în care el a folosit ideile lui Stepanov, dar există diferenţe care au afectat descifrarea. 

Abia în 1987 sistemul său a fost în cele din urmă descifrat, iar baletul lui, L'Apres-midi d'un 

Faune, a putut fi remontat. Notiţele lui Nijinsky din 1918 şi 1919 cu privire la ideile sale de 

notaţie, sugerează că el avea în minte mai mult de o linie de dezvoltare. Notaţiile lui 

Nijinsky privind exerciţiile de balet dezvăluie aceeaşi lipsă de grijă privind analiza 

mişcărilor, întâlnită în partiturile lui Stepanov (de exemplu, descrierea unui exerciţiu ca: un 

salt de la sol de pe două picioare, mai degrabă decât de pe unul). Alte câteva însemnări ale 

sale au fost găsite şi probabil, într-o bună zi, presupusa partitură a baletului Le Sacre du 

Printemps va fi reconstituită conform originalului.  

Choregraphie a lui Rudolf Laban (1926) a devenit un suport pentru memorie prin 

folosirea unor prescurtări privind descrierea elementelor ce compun spaţiul. Cartea sa din 

1928, Schrifttanz (Dansul scris) a introdus sistemul său de simboluri abstracte universal 

aplicabil, „Kinetography Laban”, cunoscut acum mai mult sub numele de Labanotation. 
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Preocuparea lui Laban pentru mişcările de tot felul şi lipsa lui de şcolarizare în orice stil de 

dans, l-au condus la enunţarea unor principii universale ce au furnizat o analiză impersonală 

a mişcărilor. Viziunea cuprinzătoare stabilită a fost, ulterior, combinată cu inovaţiile aduse 

sistemului de persoanele care l-au folosit, într-o varietate de grupuri de mişcări diferite. 

Rezultatul este un sistem foarte dezvoltat, flexibil, capabil de a fi utilizat într-o formă simplă 

pentru a furniza o exprimare generală sau, la un nivel ridicat de specificitate, pentru a capta 

detalii fine privind mişcările. 

Laban a preluat ideea sa iniţială, a unei linii mediane ce reprezintă linia de centru a 

corpului, împărţind dreapta şi stânga, din sistemul Feuillet. Din acesta, el a împrumutat şi 

ideea de a delimita măsurile muzicale pe această linie mediane. Portativul vertical ce 

reprezintă corpul reflectă simetria în construcţia corpului; poziţiile şi mişcările apar ca 

modele simetrice pe pagină. Un număr surprinzător de mare de sisteme nu asigură imagini 

simetrice pentru mişcările simetrice. Portativul vertical, o idee nouă, permite însă 

reprezentarea corpului astfel, cum este de obicei imaginat în starea verticală, în picioare, 

împreună cu posibilitatea de a scrie mişcări continue, neîntrerupte prin indicaţii continue în 

susul paginii. 

Deoarece ritmul de bază al muzicii este fixat pe linia mediană cu o lungime regulată, 

iar lungimea fiecărei indicaţii de mişcare dă durata acesteia, nu este nevoie să se plaseze 

muzica alături de notaţia de mişcare pentru a indica tempo-ul. Când muzica şi dansul sunt 

combinate, muzica este plasată vertical la stânga portativului de dans, un portativ separat 

numai pentru muzică fiind utilizat de pianist sau orchestră. Această caracteristică – tempo-ul 

integrat în simbolul de mişcare al unui sistem de note nonmuzică - este unic pentru Laban. 

Răspândirea sistemului Laban a dus la înfiinţarea mai multor centre de notaţie a 

dansului în: Anglia, Franţa, Germania şi Statele Unite ale Americii. Au fost publicate texte şi 

materiale didactice în limba olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, maghiară, 

poloneză, sârbo-croată şi spaniolă. Multe publicaţii includ acum exemple cu notaţii de 

exerciţii de dans sau paşi. În Ungaria, „Kinetography Laban” este sistemul oficial pentru 

conservarea şi răspândirea moştenirii dansului tradiţional. Ca urmare a analizei sale privind 

mişcările de bază, utilizarea sa se răspândeşte în domeniul educaţiei fizice şi al compoziţiei 

coregrafice. Bibliotecile ce deţineau notaţii coregrafice pe portative au făcut posibilă 

cercetarea comparativă şi studiul coregrafic. Biroul de Notaţia Dansului din oraşul New 

York a fost primul centru care a stabilit niveluri de calificare în formarea profesională a 

cadrelor didactice, a persoanelor care scriau notaţii şi a persoanelor care realizau 

reconstrucţii ale baletelor.  

Primul matematician care s-a concentrat pe elaborarea unei notaţii a mişcării a fost 

Joseph Schillinger (1895-1943), un muzician din New York, care, în cartea sa din 1946, 

Sistemul Schillinger de Compoziţie Muzicală, preda ritmul prin reprezentarea valorilor de timp 

ca lungimi pe hârtie grafică -  comparabil cu indicarea duratei a lui Laban. Metoda lui 
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Schillinger, neterminată la moartea sa, reprezenta grafic mişcarea pe două coordonate, V 

pentru verticală şi H pentru orizontală, cu o a treia coordonată, T pentru timp, situată între 

cele două. A fost analizat intervalul de mişcare, anatomic posibil pentru fiecare parte a 

corpului. O astfel de analiză, utilizată şi în alte sisteme, are dezavantajul de a nu lua în 

considerare gama sporită a mişcării ce rezultă din antrenament sau de la organisme 

hiperflexible. 

Un fundal muzical puternic l-a determinat pe Alwin Nikolais să modifice sistemul 

lui Laban pe care l-a studiat când a intrat în contact cu munca acestuia la studioul Hanyei 

Holm, la începutul anilor 1940. Nikolais a 

convertit simbolurile bloc ale lui Laban în 

note muzicale, arătând direcţia vizual, prin 

amplasarea corespunzătoare a cozii notei. O 

bifă mică în diagonală a fost adăugată 

deasupra sau dedesubtul semnului de 

direcţie pentru a indica nivelul. Nikolais a 

împărţit de asemenea portativul vertical, ce 

reprezintă corpul, în două secţiuni, 

comparabile cu cheile pentru înalte şi bas 

din muzică - picioarele şi braţele au fost 

scrise pe partea stângă, iar capul şi părţile trunchiului, pe dreapta. 

SIMBOLURI PENTRU DIRECŢIE – Forward (left) = În faţă (stânga); Forward (right) = În faţă 

(dreapta); Left forward diagonal = În faţă stânga pe diagonală; Right forward diagonal = În faţă dreapta pe 

diagonală; Left side = partea stângă; Right side = Partea dreaptă; 

Left backward diagonal = În spate stânga pe diagonală; Right 

backward diagonal = În spate dreapta pe diagonală; Backward (left) 

= În spate (stânga); Backward (right) = În spate (dreapta)  
 

Step, kick = Pas, lovitură cu 

piciorul; Step, leap = Pas, salt; 

Forward Somersault in the air 

= Somersault (rostogolire) în 

aer, în faţă 
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NIVELURI – High = Înalt; Middle = Mediu; Low = Scăzut 

 

 

 

PORTATIVUL – STÂNGA – Mâna stângă, Braţul stâng, 

Corpul; Gest cu piciorul stâng; Sprijin pe stânga; DREAPTA - 

Sprijin pe dreapta; Gest cu piciorul drept; Corpul; Braţul drept; 

Mâna dreaptă; Capul 

 

 

 

 

TEMPO-ul - O măsură de 4/4 timpi; O măsură 

de 3/4 timpi 

 

 

 
 

Vals; Ritmicitate 

În Labanotation, simbolurile sunt plasate pe un 

portativ care indică ce parte a corpului este în acţiune. 

Forma simbolului indică direcţia mişcării, în timp ce 

haşurarea sa indică nivelul mişcării. Portativul este citit 

de jos în sus, cu durata unei mişcări indicate de înălţimea 

portativului, (dreapta) Mai multe mişcări simple 

transcrise în Labanotation. Prin amabilitatea Biroului 

pentru Notaţia Dansului, New York. 
 

Reticenţa dansatorilor privind învăţarea 

unui sistem de notaţie l-a convins pe Richard 

Drake Saunders să utilizeze practic descrierile în 

cuvinte. În 1946 şi-a publicat ideea ca Danscore, o 

serie de foi cu liste de cuvinte corespunzătoare ce urmează să fie încercuite pentru a enunţa 

mişcarea dorită: de exemplu, „piciorul drept în faţă, braţul stâng în sus“. Astfel au fost 

realizate foi speciale pentru fiecare formă de dans - balet, modern, sală de bal şi 
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interpretativ. Fiecare foaie a inclus şi planuri ale spaţiului de dans pentru diverse locaţii şi 

deplasări, precum şi un portativ muzical pe care să fie scrisă muzica (ritmul). 

Stanley Kahn, care a studiat Labanotation, a 

dorit o prescurtare pentru step şi a utilizat semne 

abstracte bazate pe pictural în publicaţia sa din 

1951, Kahnotation: Simbolurile K pentru Scrierea 

Stepului (ed. rev., 1977). Stepul, cu vocabularul de 

bază relativ redus, necesită un sistem de 

prescurtare. 
 

Loc de pornire; Faţă 

Noa Eshkol şi Abraham Wachman au dezvoltat un 

sistem, cunoscut sub numele de notaţia Eshkol-Wachman şi 

au utilizat numere pentru a indica poziţiile şi mişcările, aşa cum se vede în acest exemplu din lucrarea Island 

Birds. Fotografie din Colecţia Dansului, Biblioteca publică din New York pentru Artele Spectacolului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. L. Forearm= Antebraţ; R. Forearm = Antebraţ; Head & neck = Cap şi gât; Upper body = Partea 

superioară a corpului; R. Leg = Picior; L. Leg = Picior; Front = Faţă. 

B. L. Forearm= Antebraţ; R. Forearm = Antebraţ; Head & neck = Cap şi gât; Upper body = Partea 

superioară a corpului; R. Leg = Picior; L. Leg = Picior; Front= Faţă 
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Eugene Loring şi asociatul lui D.J. Canna au relevat un mod unic de a privi mişcarea 

în Kinesiography, publicată în 1955. Loring, un balerin american instruit, la rândul lui profesor 

şi coregraf, a analizat mişcarea ca şi când ar cuprinde patru categorii: direcţie, grad, emoţie şi 

special. Primele două sunt de la sine înţeles - categoria grad se referă la nivelul unei mişcări 

de direcţie sau gradul de flexare. Categoria emoţie este o abatere completă de la orice analiză 

existentă a mişcării. Se compune din mişcări introvertite (orientate spre interior), cum ar fi 

ridicarea umerilor, concavizarea pieptului şi rotirea picioarelor spre interior; şi acţiuni 

extravertite (orientate spre exterior), care includ coborârea umerilor, arcuirea pieptului 

(pentru a-l face convex) şi rotirea picioarele spre exterior. 

Sistemul Loring a fost primul care a folosit un portativ care a prevedea coloane 

pentru fiecare secţiune a corpului (cum ar fi braţ superior, braţ inferior, mână), astfel încât 

nu erau necesare semne pentru părţile individuale. Portativul de optsprezece coloane care a 

rezultat, este amplasat vertical pe pagină şi se citeşte de sus în jos. Unităţile regulate 

marcate pe portativ indică bătăile regulate ale muzicii. Durata unei mişcări este cantitatea 

de spaţiu (bătăi) disponibil după indicarea mişcării, cu excepţia cazului în care este notat un 

semn de aşteptare. Loring şi-a bazat simbolurile pe semnul pentru 1, simbolul unităţii. O 

linie scurtă orizontală pe această linie verticală (de obicei, o linie oblică atunci se scrie de 

mână) indică - prin amplasarea sa în partea dreaptă sus, stânga sus, dreapta jos sau stânga 

jos - care dintre cele patru categorii de mişcare este descrisă. De asemenea, unic pentru acest 

sistem este utilizarea unui „limbaj“ verbal - numere şi litere (majuscule şi minuscule) 

folosite pentru a striga mişcarea dorită în clasa de dans. Sistemul a fost predat timp de mai 

mulţi ani în Şcoala Americană de Dans a lui Loring din Los Angeles. Loring a realizat 

notaţia pentru compoziţia sa Billy the Kid, în sistemul său, dar nu a publicat niciodată al 

doilea volum pe care l-a promis, privind metoda.  

Sistemul Benesh, publicat pentru prima dată în 1956 ca Introducere la Notaţia de Dans 

a lui Benesh, a fost proiectat de un artist-contabil, Rudolf Benesh, care combină intuiţia 

privind reprezentarea vizuală şi susţinerea practică pentru a-i face publicitate sistemului. 

Benesh a avut avantajul de a fi în strânsă legătură cu Baletul Britanic Regal: soţia sa Joan a 

fost membru al companiei Wells Ballet al lui Sadler. Implicarea lui Benesh în notaţia 

dansului se datorează soţiei sale care dorea să scrie coregrafie de balet. Nefiind la curent cu 

existenţa altor sisteme, el şi-a bazat sistemul pe convingerea că, deoarece dansul este o artă 

vizuală, notaţia sa trebuie să se bazeze tot pe o reprezentare vizuală a mişcării. Figura nu 

este de fapt desenată; în schimb, o secţiune a portativului muzical de cinci linii formează o 

matrice care reprezintă corpul. Locaţiile extremităţilor şi ale articulaţiilor de mijloc sunt 

reprezentate grafic pe matrice. Corpul este privit din spate, ceea ce plasează dreapta şi 

stânga pe părţile corecte pe hârtie. Trei semne direcţionale principale indică dacă plasarea 

este în plan lateral, în faţa acestui plan, sau în spatele său, depăşind astfel problema 

indicării celei de-a treia dimensiuni. Factorii de mişcare care nu pot fi indicaţi direct pe 
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portativ, sunt indicaţi prin semne adiţionale amplasate deasupra şi dedesubtul portativului. 

Tempo-ul este indicat prin menţionarea numărului de bătăi în măsură (bară); bătăile 

individuale şi subdiviziunile acestora sunt indicate atunci când este necesar, prin semne 

speciale amplasate deasupra portativului de dans. 

Benesh a crezut în „evitarea redundanţei“, aşa că a redus descrierea mişcării la 

strictul necesar. Pentru fiecare stil de dans, notatorul învaţă ce detalii pot fi de la sine 

înţelese şi omise. Prin intermediul unor elemente practice prescurtate, acesta a asigurat 

mijloacele prin care să exprime mai multe informaţii prin câteva linii scurte. 

Sistemul, conceput iniţial pentru a înregistra baletul clasic, a fost adoptat de Baletul 

Regal pentru repertoriul său. Acesta a stabilit un notator de portative, exemplu urmat şi de 

alte companii de balet. Benesh Institute of Choreology, fondat în 1962, a oferit instruire 

multor notatori şi reconstructori de balet. Benesh a adoptat cuvântul choreology pentru 

sistemul său, aparent fără să fie conştient de faptul că termenul a fost folosit şi de alţii şi că 

acesta a fost stabilit ca termen generic.  

În România Vera Proca-Ciortea a dezvoltat un sistem de notaţie privind dansul 

popular românesc. Cunoscut sub numele de „Procanotation”, a fost publicat pentru prima 

dată în 1956, în Revista de Folclor din Bucureşti. Acest sistem, la care au contribuit şi alţii, s-a 

bazat pe literele S şi D pentru piciorul stâng şi drept; dimensiunea literei - o majusculă 

mare, majuscule, minuscule sau cu o linie scurtă ce trecea prin literă - indica valoarea notei 

(o jumătate de notă, un sfert de notă, şi aşa mai departe). Au fost adăugate diverse semne 

minore pentru a indica partea piciorului utilizată (ridicarea în aer, întoarcerea) şi - 

important în dansurile româneşti - diversele poziţii ale braţelor. Planurile spaţiului de dans 

indică aranjarea şi progresia dansatorilor. Vocabularul limitat al dansurilor populare 

balcanice a permis un astfel de sistem de notaţie simplu. 
 

Piruetă din Poziţia a Patra 

 
Un alt musician-dansator, Charles B. McCraw, a dezvoltat un sistem numit Scoreography care a folosit 

înălţimea pentru a indica direcţia. În acest exemplu, triunghiul de pe nota Do, aflat în a doua jumătate a celei 

de-a treia bătăi, indică faptul că piciorul stâng este în releve şi se întoarce spre dreapta, iar piciorul drept este în 

passe. Fotografie din Colecţia Dansului, Biblioteca Publică din New York, pentru Artele Spectacolului. 
 

O abatere completă de la sistemele inspirate de sau adaptate la anumite forme de 

dans a fost dezvoltată de către Noa Eshkol şi Abraham Wachman în Notaţia Mişcării, 

publicată la Londra, în 1958. Eshkol, o dansatoare modernă, de origine israeliană, care a 

studiat sistemul lui Laban cu Sigurd Leeder pentru scurt timp, a fost preocupată de corp în 
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calitate de instrument pentru mişcare şi a dorit să obţină o modalitate de a înregistra ideile 

sale coregrafice. Acestea implicau progresii ale mişcării în grade de un anumit tip, 

comparabile cu compoziţiile bazate pe intervale în muzică. Mişcarea în acest sistem este 

analizată ca fiind de natură circulară, astfel încât acţiunile sunt rotative, plane sau conice 

într-o direcţie cu plus sau minus. Mişcarea are loc orizontal (în sens orar fiind plus) şi pe 

verticală – în urcare sau coborâre (în urcare fiind plus). Poziţiile şi amplasarea în spaţiu sunt 

indicate prin numere bazate pe două coordonate, orizontal şi vertical. Sistemul permite 

alegerea în unitatea de măsură de bază. Eshkol-Wachman este singurul sistem, în afară de 

cel al lui Laban, ce oferă o alegere a sistemelor de referinţă pentru direcţie şi descrierea în 

funcţie de mişcare şi destinaţie. 

Portativul orizontal ce reprezintă corpul conţine douăzeci de coloane, fiind prevăzut 

un spaţiu pentru fiecare segment al corpului, precum şi pentru indicarea plasării greutăţii şi 

a părţii din faţă. Pot fi folosite separat secţiuni desemnate ale portativului, de exemplu, 

numai braţul drept. Tempo-ul este indicat prin marcarea portativului la intervale regulate, cu 

linii pentru bătaie şi bare. Durata unei mişcări este timpul disponibil după indicaţie înainte 

de a se produce o nouă mişcare sau o linie groasă verticală arată încetarea mişcării şi 

începutul unei pauze. 

Punând în continuare coregrafia pe hârtie, Eshkol a produs şi secvenţe neobişnuite 

de mişcări. Ea priveşte mişcarea în mod obiectiv şi nu este preocupată de descrieri 

subiective – şi anume, interpretul ca fiinţă umană expresivă. Multe publicaţii cu privire la 

tehnicile de mişcare şi dansuri au fost publicate de Societatea pentru Notaţia Mişcărilor din 

Israel, pe care o conduce Eshkol. Acestea includ lecţii scrise de Dr. M. Feldenkrais, Pregătire 

Fizică, Balet Clasic, Şacalul Auriu (mişcarea animalelor), Forme de Mişcare şi două publicaţii 

care compară Labanotation şi notaţia Eshkol-Wachman. Deoarece numerele sunt principalul 

mijloc de a descrie poziţiile şi mişcările, sistemul a apelat la utilizatorii de computere. Un 

proiect special cu utilizarea sistemului a fost realizat în 1970  la Universitatea din Illinois, în 

cooperare cu Departamentul de Inginerie Electrică. 

Tot în România a apărut în 1967 un al doilea sistem numit „Romanotation”, ce 

reprezintă invenţia lui Theodor Vasilescu, care a publicat mai multe cărţi de dans popular ce 

foloseau acest sistem. În cadrul acestuia, notele muzicale bazate pe bemol erau îndreptate 

spre dreapta sau spre stânga pentru a indica piciorul drept şi stâng. Tempo-ul este precizat 

prin modificarea semnului de bază, adăugarea de cozi la tulpina sau prin alungirea bazei 

albe. Alte semne plasate deasupra sau sub notă indică partea piciorului care este folosită, 

mărimea unui pas (un detaliu omis în mai multe sisteme), întoarcerea şi aşa mai departe. De 

asemenea, sunt indicate variante pentru poziţiile braţelor, mişcări ale capului şi trunchiului, 

cum ar fi deplasarea, răsucirea şi orientarea atât în cameră, cât şi în raport cu un partener. 

Numeroasele dansuri populare publicate în acest sistem l-au făcut mai cunoscut decât 

sistemul Verei Proca-Ciortea. 
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Limbajul Dansului, o metodă de vizualizare, citire şi scriere a mişcărilor, cu un accent 

special pe dans, a fost concepută de Ann Hutchinson Guest. Ea se bazează pe înţelegerea şi 

punerea în aplicare a elementelor de bază ale mişcării („alfabetul“), din care este compusă 

toată mişcarea, împreună cu întrebuinţarea simbolurilor Motif, derivate din Labanotation. 

În 1967, a fost înfiinţat la Londra Centrul Limbajul Dansului.. 

De la mijlocul anilor 1970, evoluţia în ceea ce priveşte notaţia dansului în Europa şi 

Statele Unite a apărut în principal pentru sala de bal şi dansurile populare. Fără îndoială, 

vor continua să apară noi sisteme, deoarece oamenii nu ştiu că există alte sisteme sau cred 

că este mai uşor să inventeze unul nou decât să înveţe unul deja existent. De fapt, o muncă 

serioasă cu privire la orice sistem de notaţie, care să satisfacă nevoile altora, la diferite 

niveluri şi pentru diferite tipuri de mişcare este o muncă de o viaţă. 

Concluzie. În cinci secole, sistemele de notaţie au progresat de la necesitatea de a 

păstra secvenţa unui număr limitat de paşi de dans convenţionali la cerinţele sofisticate şi 

extrem de exigente ale vieţii contemporane. Nu mai poate fi servit numai dansul: un sistem 

versatil al zilei de astăzi trebuie să fie capabil să înregistreze toate formele de mişcare, 

inclusiv cele ale animalelor, ale obiectelor şi ale mişcării în stare de imponderabilitate. 

Trebuie studiate industria, gimnastica, sportul şi alte domenii ale mişcării, care necesită 

indicaţii specifice pentru modul în care se manevrează instrumentele, aparatele şi 

echipamentele aferente. Descrierea mişcării trebuie acum să varieze de la indicaţiile cele mai 

generale la cele mai precise. 

Atunci când utilizarea creativă a mişcării – baza studiului coregrafic – necesită o 

descriere, cum ar fi o „acţiune de întoarcere, urmată de deplasarea înainte şi încheind cu 

corpul ghemuit,“ se acceptă o toleranţă faţă de tipul de întoarcere, modul de deplasare, 

modul în care corpul ajunge în forma finală şi exact care este această formă. O descriere 

specifică poate, cu toate acestea, să solicite, într-un anumit grad de detaliere, amplasarea în 

spaţiu; precizarea tempo-ului, în special pentru modul în care o parte a mişcării globale se 

raportează la o alta; o descriere rafinată a modelului energetic; şi indicaţii precise privind 

modul în care părţile corpului sunt implicate în mişcare, unde este iniţiată mişcarea şi 

modul în care se dezvoltă în corp. Între extremele foarte general şi foarte precis se găsesc 

multe gradaţii. 

Notaţia mişcării are un rol important de jucat în educaţie, iar un sistem trebuie să 

funcţioneze la toate nivelurile, de la grădiniţă, unde este descoperită mai întâi mişcarea, 

până la universitate, unde instrumentul notaţiei poate fi un adjuvant valoros pentru 

investigarea la clasă a naturii mişcării, studiul dansului ca şi formă de artă, istoria dansului, 

tehnici contemporane sau stilul şi conţinutul coregrafic. 

Pentru a satisface aceste nevoi, trebuie să fie disponibilă o bibliotecă de materiale cu 

notaţii ale dansului. Dacă un sistem de notaţii are succes sau nu, acest lucru depinde la fel de 

mult de calitatea de „negustor” a inventatorului - şi de colegii care îl susţin, care contribuie la 
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dezvoltarea sistemului şi care îi dovedesc valoarea prin aplicaţii practice - dar şi de modul în 

care sistemul este construit şi îndeplineşte cerinţele de a fi vizual-descriptiv, logic şi flexibil. 

Progresele tehnologice si capacitatea tot mai mare de a înregistra imagini pe peliculă, casete 

video, DVD-uri, telefoane mobile, computer, etc., prezintă noi provocări pentru sistemele de 

notaţie a dansului. Sistemele ce vor fi utilizate pe scară largă în viitor vor fi probabil 

compatibile cu noile tehnologii, dar nu vor fi înlocuite de acestea. 
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Simona Şomăcescu este una din marile personalităţi ale dansului din România, recunoscută şi 

apreciată în întreaga lume. Timp de peste 18 ani a fost, rând pe rând, Prim-balerină, Coregraf, 

Maestru de balet şi Şef al companiei de Balet a Operei Naţionale Bucureşti. Actualmente este Lector 
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(2007) şi în cadrul primei ediţii a concursului Români Pentru o Lume organizat de Fundaţia Sergiu 

Celibidache (2013). Este Laureată a Concursului Internaţional al Soliştilor de Balet de la Moscova 

(1985), a obţinut Premiul Publicului la Concursul Internaţional de Balet de la Helsinki (1991), 

Menţiune la Concursul Internaţional de Balet de la Jackson (1994), iar presa din România a 

desemnat-o ca fiind Personalitatea Teatrală a Anului în urma interpretării, în Premieră Naţională, a 

rolului Anna Karenina din baletul cu acelaşi titlu, creat de Ioan Tugearu la Opera Naţională 

Bucureşti (1998). Preşedintele României i-a conferit Ordinul Naţional Meritul Cultural în grad de 

Cavaler (2004), iar Institutul Cultural Român i-a acordat Diploma de Excelenţă pentru Cel mai Bun 

Profesor, în cadrul Olimpiadei Naţionale de Coregrafie, pentru rezultatele deosebite obţinute de elevii 

antrenaţi de ea (2009). Pentru activitatea sa excepţională desfăşurată în calitate de Şef al companiei de 

balet a ONB, revista Actualitatea Muzicală, editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România, i-a decernat Premiul pentru Promovarea Artei Coregrafice (2011). 
 

Simona Şomăcescu Is one of the great personalities of Romanian dance, acknowledged all over the 

world. For more than 18 years she was prima ballerina, choreographer, ballet master and head of the 

Ballet Company of the Bucharest National Opera. Currently she is a Lecturer PhD at UNATC I.L. 

Caragiale, Department of Choreography. Over the years, she has published dance critique articles in 

the country's most prestigious newspapers and magazines: Yorik theatre journal, Observator 

Cultural, România Liberă, Ziua, Cronica Română, etc. She is constantly invited to be a member of the 
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specialized jury of: the UNATC Graduation Gala (2006, 2007, 2008 and 2013 - President), the 

Employment Committee of ONB (2007) and the first edition of the Romanians for the World 

Competition organized by the Sergiu Celibidache Foundation (2013). She is a Laureate of the 

International Ballet Soloists Contest in Moscow (1985), won the Public’s Prize at the International 

Ballet Contest in Helsinki (1991), Mention at the Jackson International Ballet Contest (1994), and the 

Romanian press nominated her as the Theatrical Personality of the Year following her performance in 

the role of Anna Karenina in the ballet with the same title made by Ioan Tugearu at the Bucharest 

National Opera (1998). The President of Romania awarded her with the National Order of Merit - 

Cavalier (2004), and the Romanian Cultural Institute awarded her with the Diploma of Excellence for 

Best Teacher in the National Choreography Olympiad for the outstanding results obtained by her 

students (2009). For her outstanding work as head of the ONB Ballet Company, Actualitatea 

Muzicală magazine, edited by the Union of Composers and Musicologists in Romania, awarded her 

with the Promotion of Choreography Award (2011). 
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CULTURA ŞI MANAGEMENTUL CULTURAL 

Partea I - Abordări teoretice ale Culturii 

 

 

Carmen Croitoru 
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti  

croitoru.carmen@gmail.com 

 

Abstract: One of the most complicated tasks in 

addressing the systemic problems in the field of Culture 

is the synthesis of an exhaustive discourse on the 

definitions, limits or characteristics of Culture. Beyond 

the extremely broad meaning, according to accredited 

official definitions, we can face the danger of leaving out 

important points of view or explanations that do not 

necessarily come from theoreticians of culture but from tangent domains. 

Keywords: culture, cultural management, theoretical approach. 

 

 

În prelegerea Politica Culturii şi Statul Cultural1 susţinută de profesorul şi 

întemeietorul Institutului Social Român, Dimitrie Gusti amintea în 1928 că termenul de 

cultură are mai multe categorii de înţelesuri: „se vorbeşte mai întâi de cultură în înţelesul 

unui sistem de bunuri culturale care formează stilul unei epoci”, o a doua categorie de 

înţelesuri se referă la „formele instituţionale ale culturii prin care cultura este organizată, 

creată şi răspândită”, iar al treilea înţeles pe care îl întâlnim este dat de „atitudinea personală 

şi alegerea individului de a trăi în cosmosul spiritual prin cultură sau în afara ei”. 

Una dintre cele mai complicate sarcini în abordarea problemelor sistemice ale 

domeniului Culturii este sintetizarea unui discurs exhaustiv asupra definiţiilor, limitelor sau 

caracteristicilor Culturii. Dincolo de înţelesul extrem de larg, conform definiţiilor oficiale 

acreditate, ne putem confrunta cu pericolul de a lăsa în afară puncte de vedere sau explicitări 

importante, care nu vin neapărat de la teoreticienii culturii, ci de la domenii tangente.  

Din perspetiva politicilor culturale, Cultura se discută şi se abordează din ce în ce mai 

mult din punctul de vedere al valorilor şi normelor de comportament social şi din ce în ce 

mai puţin strict din perspectiva creativităţii. Aproape fiecare acţiune, atitudine, gest din 

                                                 
1 Publicaţiile ISR – 30 de prelegeri cu ocazia a 10 ani de activitate a Institutului Social Român – Bibl. Sextil Puşcariu, 1931 
(arhivele Bibliotecii Naţionale) 
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spaţiul public devine cultură. Asistăm la un proces de înglobare progresivă, în care o reţea 

difuză de faţete ale societăţii şi ale spiritualităţii, elemente şi noţiuni devin şi se comportă ca 

atribute legitime ale domeniului culturii.  

O explorare empirică realizată împreună cu grupul de cercetători şi sociologi de la 

Institutul pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) cu ocazia Studiului pentru 

evaluarea nivelului de cunoaştere al Strategiei pentru Cultură 2014-20202 a arătat că, în mod 

paradoxal, deşi profesioniştii din domeniul artistic folosesc termenul „cultură” cu o mare 

frecvenţă, au dificultăţi atunci când trebuie să îl definească, considerându-se un termen de la 

sine înţeles. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că majorităţii utilizatorilor le scapă sensul 

de artefact sau acela de construcţie condiţionată de prezenţa conştiinţei sociale. 

Alături de intersecţia cu domeniul socialului pentru care Cultura este potenţator 

indisolubil legat de comportament şi structura societăţilor aflate pe diverse trepte de 

dezvoltare, o intersecţie din ce în ce mai evidentă este cea cu economia. Dincolo de faptul că 

în statele democratice, cultura este asistată din pricina aportului ei la sectorul ocupaţional şi 

valorile educaţionale promovate, discursul politic despre cultură se schimbă constant, 

recunoscându-i-se acesteia rolul de promotor de consum. Statele care aspiră la un sistem 

social ordonat şi eficient, pun cultura printre motoarele importante de dezvoltare chiar dacă 

aparent ea nu se regăseşte printre contributorii direcţi la evoluţia PIB. În prezent, domeniul 

culturii este încadrat între serviciile publice de importanţă naţională (de altfel aşa se şi 

motivează finanţarea constantă), din categoria serviciilor de educaţie şi sănătate. Elemente 

care ţin de cererea şi consumul culturii fac însă din domeniul culturii un domeniu distinctiv, 

cu dinamică diferită şi comportament de producător de bunuri definite prin creativitate, nu 

doar un serviciu social la care statul se simte obligat să intervină întrucât consumatorul nu 

poate plăti preţul generat.  

Intrarea în categoria serviciilor a domeniului culturii s-a făcut cu încorsetarea 

anumitor privilegii pe care domeniul nesubvenţionat le-ar putea avea. În măsura în care 

intervine, statul se simte dator să şi controleze sau să dicteze conţinuturi, ceea ce face din 

domeniul culturii unul controversat şi dificil de ambele părţi, politicieni şi creatori. Ca 

domeniu şi sector de activitate, Cultura determină structuri, instituţii, mecanisme sau 

organizaţii, ca toate celelalte sectoare, cu deosebirea fundamentală că îşi asumă obligaţia de a 

transforma opere şi expresii artistice individuale în produse de consum public pentru care 

cererea şi orizontul de aşteptare trebuie generate. 

Din pricina construcţiilor-instituţii publice pe care le generează, Cultura este obligată 

să apeleze la management specializat, această profesie fiind complicată din pricina gradului 

ridicat de specializare şi experienţă pe care le presupune. Legăturile dintre Cultură şi 

                                                 
2 Studiul se regăseşte pe site-ul INCFC - http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-finalizate/studiu-
privind-evaluarea-implementarii-strategiei-culturale/ 
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Management cultural şi particularităţile acestuia din urmă nu se manifestă decât atunci când 

producătorul actului de cultură este o organizaţie. Managementul cultural reprezintă nu 

numai asistarea şi facilitarea accesului la cultură, dar şi procesul de mediere între creaţie (în 

sensul larg) şi consum. Este vorba de un proces complex care include pe lângă tradiţionala 

organizare şi coordonare a transformării resurselor în rezultate şi asistarea creării şi 

stimulării unui orizont de aşteptare estetică pentru a suplini lipsa de cerere caracteristică 

întregului domeniu. Cultura îşi manifestă rolul de modelator de conştiinţe sociale la nivelul 

indivizilor, dar, în acelaşi timp, produce norme de organizare şi ierarhizare în interiorul 

societăţii pe care o reprezintă. În acest context, apariţia unui management cultural nu este 

deloc surprinzătoare, mai ales dacă luăm în considerare diversitatea şi multitudinea 

organizaţiilor care prin specificul activităţilor se intersectează cu domeniul culturii. 

Dacă am vrea însă să decupăm graniţe distincte pentru Cultură, ar trebui să ne 

limităm la formele specifice ale creativităţii artistice. O discuţie integratoare a tuturor 

faţetelor în care creativitatea se manifestă este la rândul ei o capcană, deoarece creativitatea 

se manifestă în toate activităţile umane, indiferent dacă rezultatul este o maşinărie 

complicată sau doar un aliment generat agricol. Creativitatea în sine, nu este un reper 

suficient şi nici nu poate face diferenţa între ocupaţii care au componente culturale; dacă însă 

luăm în calcul produsul final, acesta poate fi mai uşor clasificat ca fiind, sau nu, din categoria 

culturii.  

Pe de altă parte, este foarte adevărat că o clasificare funcţie de produs, lasă aparent în 

afara listei toate formele de educaţie şi toate formele de manifestare imaterială a culturii, 

deşi, se pot găsi încadrări şi pentru aceste forme. 

În orice caz, managementul cultural se manifestă preponderent acolo unde 

construirea şi finalizarea bunului cultural necesită organizaţii întrunite pe criterii 

profesionale specifice, ceea ce simplifică şi demonstraţia utilităţii lui.  

Una din trăsăturile definitorii ale managementului cultural este aceea de a garanta o 

calitate a produsului din perspectiva esteticii domeniului, ceea ce înseamnă de fapt şi un 

proces de facilitare şi stimulare a consumului cultural, întrucât bunul cultural se validează şi 

valorizează numai prin consum. Asistarea parcusului de la bun cultural - la produs cultural, 

se materializează prin tehnicile şi metodele marketingului cultural – domeniu care se 

defineşte şi structurează şi el diferit de logica cerere-ofertă tradiţională pe care se bazează 

teoriile de marketing. 

Funcţie de terenul pe care se manifestă, creaţia artistică şi distribuţia, susţinută de stat 

sau de iniţiative private, managementul cultural capătă caracteristici, reguli şi profil diferit, 

funcţie de subdomeniu sau de formele de manifestare. În principiu, diferenţa între 

managementul cultural al instituţiilor publice şi managementul cultural din zona privată e 

reprezentată prin faptul că acesta din urmă se concentrează pe identificarea şi multiplicarea 

resurselor materiale şi/sau financiare, în timp ce managementul cultural al instituţiilor 

104



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                              Research 

 

 

publice se concentrează pe eficientizarea rezultatelor şi pe creşterea şi dezvoltarea 

publicurilor. Ambele tipuri de management cultural au ca scop crearea unei pieţe, dar 

eficienţa lor depinde enorm de resursele materiale şi financiare implicate. 

În mod particular, managementul asupra căruia ne vom concentra în acest articol, va 

fi cel al instituţiilor publice de cultură care incumbă aspecte: 

 Legislative 

 Administrativ- organizatorice 

 De viziune strategică 

Din această perspectivă, am pus accentul pe caracterul public al modului de 

manifestare al culturii şi artelor, întrucât chiar dacă actul artistic are un impuls care ţine de 

modul de exprimare individual, scopul său este ca de cealaltă parte să existe un receptor. Am 

delimitat deci, doar ceea ce iese intenţionat în spaţiul public, pentru că operele pe care 

societatea le validează ulterior, fără voia sau intervenţia artistului, scapă acestei abordări. 

 

Cultura din perspectivă etimotologică... 

Etimologic, cultura se regăseşte în descrierea latină a cultivării pământului, deşi 

Cicero enunţa încă din antichtate cultura ca fiind un termen care înglobează sensurile 

simbolice de astăzi, caracterizând filosofia drept o cultură a spiritului cu sensul de cultivare a 

valorilor umane, de dezvoltare şi emancipare a spiritului uman. 

Cultura a însemnat doar învăţământ şi arte, timp de câteva secole; artele au fost iniţial 

în număr de şase şi erau, mai mult sau mai puţin, corespunzătoare muzelor3 antice.  

Artele cunoscute4 - numite iniţial „arte liberale” pentru ca erau specifice „oamenilor liberi” - 

vin din Grecia antică. Ele erau: gramatica, retorica, logica, aritmetica, astronomia, muzica şi 

geometria. 

Abia în sec. XVIII - XIX cultura devine procesul de asimilare a unor valori, derivate cu 

precădere din domeniul artelor şi literaturii cu includerea aspectelor civice şi civilizatoare 

inseparabile de perfecţionarea spirituală a cetăţeanului.  

Preocuparea pentru definirea culturii a fost constantă de-a lungul timpului şi s-a 

intensificat în perioada dezvoltării unor discipline care s-au revendicat şi construit pe 

filosofic pe înţelegerea mecanismelor culturale. 

Edward B. Tylor, Alfred Kroeber şi Clyde Kluckhohn, Zdenek Salzmann, Abraham 

Moles5 au încercat în timpuri diferite să definească şi să epuizeze din perspectivă filosofică 

aria de manifestare a culturii.  

                                                 
3 Muzele erau fiicele lui Zeus şi ale lui Mnemosyne şi reprezentau în antichitate, patroanele artelor (Dicţionar de 
mitologie, colecţia Albatros, Buc., 1983) 
4 Denumirea de „cele 7 arte” e dată de Martianus Capella în secolul 5 – (Dicţionar de mitologie, colecţia Albatros, 
Buc., 1983) 
5 a se vedea şi Cap 1 – Curs - Filosofia Culturii/ conf.univ.dr. Grigore Georgiu - SNSPA 
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A fost nevoie de înglobarea instrumentelor oferite şi de alte discipline ca: istoria, 

etnografia, antroplogia, sociologia şi filosofia sau dezvoltarea unor ramuri ale filosofiei care 

se ocupă de cultură, pentru a surprinde aspectele caracteristice esenţiale a ceea cu atâta 

lejeritate numim astăzi „cultură”.  

 

Cultura din perspectiva istoriei... 

În foarte multe cazuri, istoria abordează Cultura ca pe o consecinţă a dinamicii 

politicii şi nu ca pe un factor determinant.  

În alte situaţii, istoria explică dinamicile sociale spaţial, geografic şi climatic sau direct 

legat de nevoia de expansiune a societăţilor în dezvoltare. Viziunea istorică asupra culturii se 

concentrează aproape exclusiv în descrierea ei ca efect practic al evoluţiilor vieţii materiale. 

Potrivit unor teoreticieni (Alfred Radcliffe-Brown6 şi White7), cultura este inseparabilă 

de antropologie şi doar în acest fel se pot explica fenomenele culturale sau sociale. Prin urmare 

oamenii se comportă şi acţionează destul de mult în virtutea unor determinări sociale 

condiţionate antropologic şi geografic. Alţii, (Malinowski8 sau Freud9) afirmă că, în general, 

comportamentul indivizilor nu urmează un pattern, un model anume, întrucât aceştia se 

conduc mai mult după liberul arbitru propriu.  

O altă categorie de teoreticieni (Evans-Pritchard şi Geertz10), afirmă că importantă nu 

este explicarea sau clasificarea culturii, ci doar interpretarea şi înţelegerea ei, această fiind de 

fapt datoria principală a unui antropolog, tot aşa după cum B.Tylor11 a considerat culturile ca 

fiind etape în evoluţia omului ca specie. 

Istoria umanităţii, spune Oswald Spengler12, s-a împlinit sub forma marilor culturi. 

Fiecărei culturi îi aparţine un simbol spaţial, în funcţie de „sufletul care o inspiră”. Tot 

Spengler induce teoria conform căreia, spaţiul şi timpul se află într-o opoziţie organică dar 

spre deosebire de spaţiu, care este lipsit de viaţă, timpul are un caracter organic, este viu. 

„Noi înşine suntem timp, pe măsură ce trăim”, dar în experienţa individuală, conştiinţa 

timpului survine mai târziu, prin acumulări culturale. Omul mediu din toate culturile nu 

                                                 
6 A.R. Radcliffe-Brown cunoscut ca părinte al strucutral-funcţionalismului şi co-fondator al antropologiei 
britanice, împreună cu Bronislaw Malinowski – 
 https://monoskop.org/File:Brown_Radcliffe_Alfred_Structure_and_Function_in_Primitive_Society_1952.pdf 
7 Leslie Alvin White – a teoretizat cultura ca fenomen uman, şi a introdus ideea mai multor „culturi” diferite. 
Teoriile sale au fost publicate în 1959 în „The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of 
Rome” - Leslie A. White: Evolution and Revolution in Anthropology de William Peace - University of Nebraska 
Press, 2004 
8 Bronislaw Malinowski consideră mitul în legătură indisolubilă cu ritualul şi magia şi remarcă forţa culturală de 
constituire a unitaţii omului cu trecutul omenirii - Dicţionar de mitologie, colecţia Albatros, Buc., 1983 
9 Sigmund Freud, Scrieri despre literatură şi artă, ed. Univers, Buc., 1980 
10 Mihai Burlacu, Elemente de antropologie şi filosofie a culturii, Ed. Transilvania Braşov, Braşov, 2013 
11 Sir Edward Burnett Tylor (reprezentantul evoluţionismului cultural), Anthropology - an introduction to the study 
of man and civilization, Ed. Macmillan and Co., London, 1881 
12 Oswald Arnold Gottfried Spengler, Declinul Occidentului, Ed. Beladi, Craiova, 1996 
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vede decât exterioritatea evenimentelor, pe când omul cultivat simte dincolo de înlănţuirea 

obişnuită a evenimentelor istorice superficiale, o logică profundă a devenirii ce se manifestă 

prin destin. O istorie se întemeiază pe fapte, spune Spengler, un sistem se compune din 

adevăruri; faptele se succed, adevărurile se deduc.  

Practic, Spengler este cel care a introdus conceptele prin care istoria constituie de fapt, 

biografia mai multor culturi. Natura este dincolo de timp, are caracter de spaţialitate dar nu 

are direcţie, în timp ce istoria se autodirecţionează pe măsură ce se construieşte pe sine. În 

natură domneşte necesitatea matematică, în istorie domneşte necesitatea tragică. Istoria şi 

natura sunt opuse în noi (subl. O.S.), precum viaţa şi moartea. 

 

Cultura din perspectiva antropologiei... 

Antropologia este una dintre cele mai interesante ramuri filosofice cu importante 

contribuţii la înţelegerea şi definirea Culturii; diversele curente ale antropologiei se definesc 

şi individualizează după modul în care abordează proeblemele Culturii. 

Etnocentrismul – care afirmă că există culturi superioare şi culturi inferioare, indiferent de 

atitudinea politică sau democratică faţă de acestea - explică toate relaţiile cauză-efect prin 

poziţiile culturale diferite faţă de probleme societăţii precum şi prin condiţiile mediului 

cultural diferit în care acţionează subiecţii. 

Determinismul – conform căruia „oamenii sunt ceea ce învaţă” – o teorie care afirmă că nu 

există limite în ceea ce omul poate dezvolta prin voinţă. Determinismul aduce în discuţie şi 

faptul că nu există o morală corectă şi una incorectă, iar toleranţa e singura cale de abordare. 

Aceeaşi teorie pretinde că omul nu e condiţionat decât de propriile aspiraţii. Determinismul 

are şi o versiune mai pesimistă care afirmă că omul este o creatură pasivă în raport cu 

determinarea culturală. Behaviourismul – curent important şi pentru o întreagă teorie în 

management elaborată în anii '70 - plasează comportamentul uman dincolo de posibilităţile 

de control ale acestuia. 

Relativismul – un grup de teorii ceva mai liberale şi cu o viziune tolerantă asupra 

diferenţelor, conform cărora grupuri cultural diferite vor reacţiona diferit la aceeşi problemă. 

Relativismul subliniează faptul că nu există criterii axiologice între culturi şi încurajează 

studierea culturilor prin diferenţe.  

Evident, aceste mari grupări de teorii sociologice nu închid toate abordările posibile. 

Există o serie de teoreticieni cu viziuni şi puncte de vedere extrem de particulare, ale căror 

intervenţii devin relevante atunci când trebuie să abordăm cultura ca domeniu de 

manifestare socială. 

Etnografia şi etnologia se ocupă de studiul comportamentului uman funcţie de mediu, 

habitat, punând în evideţă specificitatea colectivităţilor, punând accentul pe tipurile culturale 

ale diferitelor comunităţi etnice abordate în unitatea lor originară.  
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Antropologia culturală tinde să substituie complet conceptul de cultură celui de 

societate, atitudine justificată de definiţiile contemporane ale culturii. Fireşte o cultură nu 

devine doar rezultanta aspectelor antropologice, dar este una din abordările care reuşesc să 

surprindă complexitatea 2222fenomenului în integritatea lui şi singura aparentă limitare 

teoretică a antropologiei este încercarea de a desena acelaşi cadru conceptual pentru orice tip 

de cultură. 

Antropologia socială abordează o concepţie stratigrafică a individului uman construit 

prin relaţiile dintre factorii biologici, psihologici, sociali şi culturali din viaţa umană. În 

viziunea acestor teoreticieni omul este un compus din niveluri (Geert Hofstede13), straturi 

care se pot desprinde unul după altul pentru cercetări şi analize. Tot ei arată că gândirea 

umană este, în esenţă, atât socială, cât şi publică, funcţie de habitatul natural.  

 

Cultura din perspectiva sociologiei... 

Sociologia abordează cultura ca ansamblu de valori materiale şi spirituale, de instituţii, 

obiceiuri, norme, tradiţii ca expresie a modului de trai şi calităţii vieţii. Sociologia analizează: 

raportul dintre cultură şi civilizaţie, mai ales din perspectiva condiţionării reciproce.  

Sociologia culturii analizează raporturile dintre societate şi cultură, ca subsistem al 

culturii naţionale, cultura folclorică, cultura înaltă, cultura de masă, structura internă a 

culturii. Întreaga metodologie sociologică cuprinde relaţii explicate prin cauză-efect la nivel 

social, încercând să furnizeze răspunsuri la problemele culturale. 

Întregul proces de creare a capacităţii omului modern de a produce şi utiliza cultura, 

cel mai distinctiv atribut mental al său, este conceptualizat ca fiind unul de schimbare 

cantitativă marginală care dă naştere unei diferenţe calitative radicale. 

În „Interpretarea culturilor”, Clifford Geertz spune: „Conceptul de cultură pe care îl 

îmbrăţişez este, în esenţă, unul semiotic. Deoarece cred, împreună cu Max Weber, că omul 

este un animal suspendat în anumite reţele de semnificaţie pe care el însuşi le-a ţesut...”14. În 

lucrarea lui Geertz, comportamentul uman este văzut, în cea mai mare a timpului, drept 

acţiune simbolică. Nu există ceva de genul unei naturi umane independente de cultură; „... 

sistemul nostru nervos central s-a dezvoltat în mare parte în interacţiunea cu o manifestare 

sau un act de cultură, el este incapabil să ne ghideze comportamentul sau să ne organizeze 

experienţa fără îndrumarea oferită de sisteme de simboluri semnificative - nu cu ajutorul 

culturii în general, ci cu ajutorul unor forme foarte particulare ale ei (…). Oamenii sunt până 

la ultimul, artefacte culturale”15. Prin teoriile elaborate de Geertz nu doar ideile, ci chiar şi 

                                                 
13 10. Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Culturi şi organizaţii: softul mental; cooperarea 
interculturală şi importanţa ei pentru supravieţuire, ed. Humanitas, Buc., 2012 
14 Clifford Geertz, Interpretarea culturilor, ed. TACT, Buc., 2014  
15 Ibidem, p. 54 
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lumea materială reprezintă construcţii eminamente umane, iar emoţiile devin şi ele, artefacte 

culturale. 

Dacă îndepărtăm formele pestriţe de cultură, descoperim regularităţile structurale şi 

funcţionale ale organizării sociale. Dacă le desprindem şi pe acestea, vom descoperi factorii 

psihologici de la bază – nevoi fundamentale – care le susţin şi le fac posibile. „În abordarea 

nivelurilor nu putem construi niciodată interconexiuni funcţionale autentice între factorii 

culturali şi cei non-culturali, ci doar analogii, paralelisme, sugestii şi afinităţi mai mult sau 

mai puţin convingătoare”16.  

Cultura este văzută nu doar ca tipar complex de comportament – obiceiuri, 

obişnuinţe, tradiţii, grupuri de deprinderi –, ci şi ca un set de mecanisme de control – 

planuri, reţete, reguli, instrucţiuni pentru guvernarea comportamentului. Gândirea poate fi 

reprezentată ca un trafic a ceea ce a fost numit - de către G. H. Mead17 – simboluri 

semnificative, „... omul are nevoie de surse simbolice ale iluminării pentru a-şi găsi reperele în 

lume. ”  

„Fără om nu ar exista cultură, cu certitudine, dar, totodată, şi mai semnificativ, fără 

cultură n-ar exista oameni.”18  

O altă disciplină a dovedit capacitatea de a explica sensul, originea şi particularitatea 

ştiinţei Culturii - filosofia Culturii a relevat nu numai semnificaţiile actului creativ ci şi 

raporturile acestuia cu societatea în ipostaza de civilizaţie şi cu individul în ipostazele de 

creator, dar şi de critic şi de consumator direct. Iar ramura filosofiei care a contribuit 

semnificativ la înţelegerea culturii este Axiologia – care se concentrează exclusiv asupra 

valorilor generate de aceasta. Axiologia a demonstrat că întreaga construcţie spirituală sau 

materială este rezultatul acţiunii omului în evoluţie, arătând că există o legătură directă între 

istoria culturii şi cea a evoluţiei omului, iar omul nu este altceva decât rezultatul propriei 

activităţi creatoare asupra sinelui. 

La începutul sec. XX a apărut o nouă disciplină – Culturologia - care a încercat să-şi 

asume rolul de a oferi o viziune integratoare asupra culturii. 

 

Cultura din perspectiva politicilor... 

Cultura nu este o dimensiune secundară a dezvoltării socio-economice ci o 

dimensiune care ar trebui luată în considerare la realizarea oricărei strategii de dezvoltare. 

                                                 
16 Ibidem, p. 47 
17 George Herbert Mead, Selected Writings, ed. by A. J. Reck, University Chicago Press, 1964 – (1863 -1931, 
Chicago) filozof, sociolog şi psiholog american, afiliat în special la University of Chicago, unde a făcut parte dintr-
un cerc de distinşi pragmaticieni. Este considerat a fi unul dintre fondatorii psihologiei sociale şi ai şcolii 
sociologice americane în general (behaviourismul). În timpul vieţii nu a publicat nimic. Toate lucrările sale au fost 
publicate postum de studenţii săi, după notele de curs. 
18 Clifford Geertz, Interpretarea culturilor, ed. TACT, Buc., 2014, p. 53 
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Contextul geopolitic actual aduce din ce în ce mai mult în prim-planul preocupărilor 

decidenţilor publici nevoia de a identifica modele de dezvoltare şi convieţuire culturală, de 

natură să protejeze sentimentul de bună-stare, de incluziune, de apartenenţă al cetăţenilor. 

„...cultura poate fi considerată acum ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de 

natură spirituală, materială, intelectuală şi emoţională care caracterizează o societate sau un 

grup social. Ea include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturile 

fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe.”19  

„Termenul de «cultură» acoperă valorile, credinţele, convingerile, cunoştinţele şi 

artele, limbile, tradiţiile, instituţiile şi modurile de viaţă prin care o persoană sau un grup îşi 

exprimă umanitatea şi semnificaţiile pe care le dă propriei existenţe şi dezvoltării sale.” 

„Căutarea semnificaţiei în propriul mediu înconjurător este un aspect extrem de 

important al rezistenţei, nu trebuie să ne mirăm că organizaţiile şi persoanele de succes 

posedă sisteme puternice de valori. Valorile puternice oferă semnificaţie unui mediu, 

întrucât ele oferă modalităţi de a interpreta şi de a modela evenimentele”20.  

Un alt sociolog care a încercat să plaseze valorile culturale în perimetrul economiei de 

piaţă, Pierre Bourdieu, a dat câteva explicaţii cu referire la modalitatea diferită în care ar 

trebui abordată eficienţa socială a culturii: „... acest univers relativ autonom face loc unei 

economii pe dos, bazată pe logica ei specifică, pe însăşi natura bunurilor simbolice: realităţi 

bicefale, în acelaşi timp mărfuri şi semnificaţii, a căror valoare prorpriu-zis simbolică se 

păstrează relativ independentă faţă de valoarea de piaţă.21 Câmpurile producţiei culturale 

manifestă tendinţa de a se organiza, după un principiu de diferenţiere ce se confundă cu 

distanţa obiectivă şi subiectivă a întreprinderilor de producţie culturală în raport cu piaţa, şi 

cu cererea explicită sau tacită. Strategiile producătorilor repartizându-se între două limite 

care nu sunt, de fapt, niciodată atinse: subordonarea totală faţă de cerere şi independenţa 

absolută faţă de piaţă şi de imperativele acesteia.”22 

Bourdieu a fost deosebit de important pentru teoria culturii, întrucât a subliniat foarte 

clar diferenţa de abordare economică, o abordare imposibil de ocolit atunci când ne referim 

la un domeniu de activitate socială recunoscut şi asistat de stat. El a atras atenţia asupra 

existenţei a două logici economice şi două moduri de producţie şi de punere în circulaţie a 

produselor care ascultă de logici opuse: 

- economia anti-„economică” a artei pure (întemeiată pe recunoaşterea valorilor de 

dezinteresare şi pe denegarea „economiei” şi a „comercialului”). Un tip de producţie care 

nu recunoaşte altă cerere în afara aceleia pe care ea însăşi poate să o producă, 

                                                 
19 Report of World Conference on Cultural Policies, UNESCO, Mexico City, 1982 
20 Diane L. Coutu, Managementul carierei - Cum funcţionează mecanismele de redresare? - On Strategy, Harvard 
Business Review Press, Colecţia Profesionist, HBR’S MUST READS, p. 63 
21 Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza şi structura câmpului literar, Ediţia a II-a, ed. ART, Buc., 2012 
22 Ibidem 
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preponderent orientată spre acumularea de capital simbolic. De aici şi ideea că operele de 

artă „pure” nu sunt accesibile decât consumatorilor înzestraţi cu dispoziţia şi competenţa 

care constituie condiţia necesară a aprecierii lor. 

- o logică „economică” a industriilor literare şi artistice care face din comerţul cu bunurile 

culturale un comerţ ca oricare altul, acordând prioritate difuzării, succesului imediat şi 

temporar, măsurabil (de exemplu prin tirajele din industria cărţilor) şi care se mulţumesc 

să se conformeze cererii preexistente a clientelei. Receptarea acestor produse aşa-zis 

„comerciale” este mai mult sau mai puţin independentă de nivelul de instruire a 

receptorilor... 

Timpul a dovedit că ceea ce iniţial economiştii şi teoreticienii politicilor culturale au 

înglobat în categoria „industrii culturale şi creative” s-au autovalidat ca sectoare de activitate 

capabile de autosusţinere financiară, ba chiar pot genera plus-valoare, ceea ce le face deosebit 

de atractive pentru interpretări şi validări economice, deşi simpla includere între domeniile 

culturii a unor sectoare doar pe baza creativităţii, este o logică reducţionistă. 

În orice caz, întreprinzătorul în materie de producţie culturală trebuie să întrunească 

o combinaţie cu totul improbabilă, de realism – care presupune concesii minimale făcute 

necesităţilor „economice” şi de convingeri „dezinteresate”, care le exclud pe cele dintâi.  

Diferenţele care separă micile întreprinderi de avangardă de „marile întreprinderi” şi 

de „marile edituri” se suprapun peste cele care pot fi făcute, în registrul produselor, între 

„noul” lipsit provizoriu de valoare „economică”, „vechiul” definitiv ca fiind devalorizat şi 

„clasicul” dotat cu o valoare economică constantă23. 

Câmpurile de producţie şi de difuzare ale diferitelor tipuri de bunuri culturale – 

pictură, teatru, literatură, muzică – sunt, unele în raport cu celelalte, structural şi funcţional 

omoloage. Această structură este deosebit de evidentă în domeniul teatrului, unde opoziţia 

dintre „malul stâng” şi „malul drept”, teoretizată de Bourdieu, înscrisă în obiectivitatea unei 

divizări spaţiale, funcţionează şi în minţile oamenilor ca principiu de diviziune.  

Astfel, diferenţa dintre „teatrul burghez” şi „teatrul de avangardă”, care funcţionează 

ca un principiu de diviziune ce permite clasificarea practică a autorilor, operelor, stilurilor şi 

subiectelor, ”se manifestă atât în ceea ce priveşte caracteristicile sociale ale publicurilor 

diferitelor teatre cât şi în ceea ce priveşte caracteristicile (...) operelor sau ale întreprinderilor 

teatrale”.24 

Un bun exemplu pentru modul de interpretare economică a organizaţiilor care produc 

bunuri culturale o reprezintă clasificarea teatrelor - bazată pe observaţiile lui Bourdieu. 

Principalele categorii identificate sunt: 

 marile teatre subvenţionate 

                                                 
23 Ibidem, p. 202 
24 Ibidem, p. 217 
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 câteva mici teatre de iniţiativă privată: întreprinderi riscante din punct de vedere 

economic şi cultural care practică preţuri scăzute şi sunt frecventate de public tânăr şi 

„intelectual”; 

 teatrele „burgheze”: întreprinderi explicit comerciale preocupate de rentabilitatea 

economică. În acest caz avem de-a face cu spectacole verificate sau concepute după reţete 

confirmate. Acest public din categorii sociale înalte este dispus să plătească preţuri 

ridicate pentru a asista la spectacole de simplu divertisment (reluări ale unor piese 

cunoscute, adaptări etc.)  

 teatrele clasice: locuri neutre care îşi extrag publicul din toate regiunile câmpului puterii 

şi care propun programe neutre sau eclectice. 

Clasificarea operată de Bourdieu este una legată indiscutabil de condiţiile sociale-

economice şi legale ale Franţei cu 40 de ani în urmă, şi nu poate fi luată în considerare ca 

definitorie şi valabilă în totalitate pentru spaţiul românesc. Totuşi, anumite corespondenţe 

pot fi semnalate: divizarea spaţială între „malul stâng” şi „malul drept” al Senei, cu cele 

două tipologii teatrale aferente- „teatrul burghez” şi „ teatrul de avangardă” s-ar traduce, la 

noi, prin „teatrul tradiţional” şi „teatrul independent” (emergent). Acestora li se asociază 

publicuri diferenţiate de caracteristici sociale diferite. Delimitarea în genurile de opere pe 

care le oferă nu este, însă, atât de fermă, ca cea semnalată de Bourdieu pentru spaţiul francez. 

Cele patru categorii nu se regăsesc toate în spaţiul autohton, întrucât condiţiile sistemului nu 

au permis apariţia teatrului comercial descris mai sus. Iniţiativele private alunecă, sau nu, 

spre comercial, funcţie de o dinamică a consumului, care nu este suficient de mare încât să 

creeze trenduri stabile. De asemenea două dintre clasificările lui Bourdieu se suprapun în 

practica românească: marile teatre subvenţionate sunt în acelaşi timp şi teatrele clasice obligate la 

satisfacerea unui consum public prin misiunea dată de lege care condiţionează subvenţia.  

În toate situaţiile, „travaliul de fabricare materială nu înseamnă nimic în absenţa 

travaliului de producere a valorii obiectului fabricat”, dovedind astfel că producţia în sfera 

culturii este determinată şi condiţionată de nişte valori care contrazic simpla logică 

economică. 

Studiile culturale au apărut prin articularea teoriilor sociologice şi filosofice pe 

terenul esteticii, criticii sau teoriei literare, în ideea includerii culturii în responsabilitatea 

societăţilor moderne. 

Majoritatea resping însă identificarea culturii cu bunurile de consum sau noţiunea 

unei culturi cu graniţe; în locul ei, se propune modelul unei reţele complexe de valori 

variabile, care leagă oamenii aflaţi în poziţii diferite sau formaţiuni sociale aflate pe scări 

diferite. De aici a reieşit şi ideea unui sistem cultural dezvoltat la nivelul unei naţiuni precum 

şi definiţiile propuse şi sintetizate în textele politicilor publice europene pentru cultură. Un 
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sistem cultural poate fi considerat ca făcând parte dintr-un sistem social şi este ierarhic 

similar unui sistem economic, politic sau legal.25 

Cultura reprezintă o moştenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicaţie 

specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul şi artele, mass media (presa, radioul, 

televiziunea), media interactivă (telefonul). În acelaşi fel se transmit gesturile, ritualurile, 

cunoştinţele teoretice, normele abstracte, religia.  

Cultura poate fi însuşită prin diverse forme ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, 

imagini) dar şi prin intermediul memoriei obiective (obiecte, peisaje,cărţi, numere, reguli).  

Componenta spirituală a culturii cuprinde sisteme de valori în care se cristalizează eforturile 

de cunoaştere, atitudinile şi reacţiile omului faţă de lume, îmbrăcând forma unor sisteme - 

teoretice, simbolice, normative şi instituţionale. 

În aceeaşi logică, sectorul cultural este un factor important în procesul de dezvoltare 

durabilă, oferind modele economice bazate pe resursele culturale, tangibile şi intangibile şi 

devine un instrument important de creştere economică într-o economie bazată pe servicii şi 

pe monetizarea drepturilor de proprietate intelectuală. Cultura este de asemenea un 

instrument esenţial în furnizarea serviciilor educaţionale, prin dezvoltarea creativităţii şi 

abordării inovatoare şi contribuie la structurarea societăţii şi este un factor determinanat în 

dezvoltarea umană. Cultura, creativitatea şi inovarea au un rol central în societatea bazată pe 

cunoaştere, caracterizată prin accesul şi consumul de conţinuturi, de cunoştinţe26. 

În statele democratice, cultura este autonomă, în raport cu domeniul politic, fiecare 

creator având libertatea exprimării crezurilor sale artistice, credinţei sale religioase, 

convingerilor sale politice etc. Pentru ca exercitarea acestei libertăţi să fie garantată, statul 

este dator să pună în mişcare un mecanism de susţinere a culturii, prin mijloace legislative şi 

administrative. Pe de altă parte, statul trebuie să asigure accesul fiecărui cetăţean la cultură 

(Art. 33 - Constituţia României). 
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Abstract: The article is an attempt to catch the ends 

or knots of the wires that bind, like a network of 

arteries, veins and capillaries, the work of Chekhov to 

the faiths of the man Chekhov. Chekhov's plays, like 

the works of all the great artists, express and confess 

him most of all, with all of his struggle between faith 

and disbelief, but also the whole universe, with the 

struggle we all make between the same poles. 
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Dacă eroii shakespearieni par că nu conştientizează pe deplin natura tragediilor lor, 

eroii lui Cehov enunţă în permanenţă o deplină conştienţă a punctului în care se află, 

vorbesc într-una despre crizele lor, ba chiar filosofează, ba chiar glumesc. Sensul vieţii 

obsedează pe Ivanov, pe Platonov, pe Vania, pe Astrov, pe Treplev, pe Andrei, pe 

Epihodov, pe surorile Prozorov... Deşi, în primă instanţă, durerea neîmplinirii e legată de 

nerealizarea unor idealuri mai mult sau mai puţin mărunte, de-a lungul pieselor ea devine 

difuză, ca şi cum i-ar cuprinde în totalitate, e o durere „ontologică”, se extinde, apasă, 

sufocă, are legătură cu „fiinţa”, cu sensul şi menirea existenţei.  

 În piesele lui, oamenii ajung la un fel de „prag” de suferinţă, dincolo de care se 

deschide ca o prăpastie posibilitatea „credinţei” sau a „necredinţei”, perspectiva Sensului 

sau a Absurdităţii. 

Vania: „Zi şi noapte mă urmăreşte ca o stafie gândul că viaţa mea e pierdută pentru 

totdeauna. Trecut nu am, mi l-am irosit prosteşte pe fleacuri, iar prezentul e groaznic şi 

stupid. Astea-s viaţa şi dragostea mea. Unde să le pun, ce să fac cu ele? Sentimentele mele se 

duc fără folos, ca o rază de soare care bate într-o groapă. Şi mă duc şi eu...”1  

                                                 
1 A.P. Cehov, Opere, Vol X, Teatru, E.S.P.L.A - Cartea Rusă, Bucureşti, 1960, p. 249 
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Astrov: „Sufăr uneori peste puteri şi nu văd nicăieri o lumină înaintea mea.(...) Nu 

iubesc pe nimeni şi... nici nu voi mai iubi.”2  

Ivanov: „Cu capul greu, cu sufletul copleşit de lene, ostenit, frânt, fără vreo credinţă 

în mine, fără să pot iubi, fără să am un scop pe lume, mă strecor ca o umbră printre oameni, 

întrebându-mă necontenit: cine sunt, pentru ce trăiesc, ce vreau?”3 

Treplev: „Ţi-ai găsit calea, ştii încotro mergi, pe câtă vreme eu tot mai orbecăiesc prin 

haosul visurilor şi al imaginilor, fără să ştiu la ce şi cui foloseşte. Nu cred şi nu ştiu care-i 

chemarea mea!”4 

Aceste figuri cehoviene memorabile nu sunt nici oameni leneşi, nici superficiali, nici 

lipsiţi de curaj sau de nobleţe, ba chiar sunt fiinţe care au, fiecare în parte, un parcurs 

existenţial marcat din plin de jertfa pentru alţii. Piesa îi surprinde în punctul în care 

suferinţa acceptată cu stoicism până atunci devine cumva de nesuportat dacă nu se 

întâmplă o schimbare, dacă nu se trece la un alt nivel al vieţuirii.  

 Acest prag, această limită a suferinţei i-ar putea duce spre sfinţenie pe unii, dacă 

rostul ei ar fi înţeles până la capăt în sensul iubirii, în sensul despătimirii şi a înfrângerii 

totale a egoismului. Spectrul durerii, în funcţie de credinţa în Dumnezeu sau de necredinţa 

în El, fie îi poate lumina şi transfigura, fie îi poate lăsa cotropiţi de beznă.  

Marasmul în care acest tip de personaje se zbat, acest „Nu cred...”, „Nu iubesc...”, 

„Nu mai ştiu pentru ce trăiesc”, această criză de credinţă şi de rost se pare că l-a bântuit pe 

însuşi creatorul lor, aşa cum se poate descifra din corespondenţa sa.  

Cehov povesteşte într-una din scrisori: „În copilărie, am fost instruit şi educat în 

spirit religios, am cântat în biserică, am citit apostolii şi catehismele, m-am dus regulat la 

utrenie, unde eram obligat să dau ajutor în altar şi să trag clopotele. Şi mă crezi? Când mă 

gândesc la copilăria mea, o văd destul de întunecată. Astăzi nu mai am credinţă. Când doi 

dintre fraţii mei şi cu mine cântam, în mijlocul bisericii, pe trei voci, «Împărtăşitu-sa» sau 

«Glasul Arhanghelilor», lumea se uita la noi cu înduioşare, invidiindu-i pe părinţii noştri, 

însă noi ne simţeam ca nişte mici ocnaşi. Da, dragul meu! Îl înţeleg pe Racinski (Fondatorul 

unei şcoli ortodoxe în Rusia), dar pe copiii care învaţă la el, eu nu-i cunosc. Pentru mine, 

sufletele lor sunt în întuneric. Dacă în ele sălăşluieşte bucuria, atunci ei sunt mai fericiţi 

decât mine şi fraţii mei, a căror copilărie a însemnat suferinţa...”.5 

 Putem decripta din această amintire un soi de traumă pe care un lung şir de gesturi 

ritualice de neînţeles pentru el la vârsta aceea, făcute formal şi din obligaţie, l-a făcut să se 

îndepărteze de religia pe care atunci a perceput-o doar prin prisma dogmatismului. El 

                                                 
2 Ibidem, p. 254 
3 Ibidem, p. 
4 Ibidem, p. 229 
5 Ibidem, p. 320 
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suferea atunci de lipsa „bucuriei” şi de lipsa unui înţeles; va suferi în continuare de asta şi le 

va căuta toată viaţa sa ca şi o bună parte a generaţiei de intelectuali din care face parte: 

„Despre pătura cultă a societăţii noastre se poate afirma că s-a depărtat de religie şi 

se depărtează din ce în ce mai mult, orice s-ar spune (...). Dacă e bine sau rău, n-am eu 

căderea să hotărăsc. Pot spune doar atât: că mişcarea religioasă despre care îmi scrii, n-are 

nimic de-a face cu cultura contemporană şi că cea de a doua nu poate fi pusă în dependenţă 

cauzală cu prima. Cultura din zilele noastre e începutul unei acţiuni în numele marelui 

viitor, acţiune care va continua, poate, încă zeci de mii de ani, pentru ca măcar într-un viitor 

îndepărtat omenirea să cunoască adevărul dumnezeului celui adevărat, adică să nu-l 

bănuiască numai, să nu-l caute în Dostoievski, ci să-l cunoască limpede, aşa cum ştie că de 

două ori doi fac patru. Cultura din zilele noastre e începutul unei acţiuni, pe când mişcarea 

religioasă despre care am discutat e un vestigiu, aproape sfârşitul unui lucru perimat, sau 

pe cale de a se perima.”6  

După cum se vede Cehov nu părăsise idealul cunoaşterii Dumnezeului cel adevărat 

şi transmiterii lui omenirii, însă părăsise în sufletul său ortodoxia. El cade într-un declarat 

ateism, dar rămâne frământat de nevoia unei credinţe: 

„Dacă ar muri Tolstoi, în viaţa mea s-ar face un gol imens. Mai întâi trebuie să 

mărturisesc că nu iubesc pe nimeni aşa cum îl iubesc pe el. Eu sunt ateu, dar cred că dintre 

toate credinţele, cea mai potrivită pentru mine ar fi credinţa lui.(...) Tolstoi scrie pentru 

toţi.(...) Autoritatea lui morală e suficientă ca să susţină la înălţime aşa-zisele curente şi 

tendinţe literare. Fără el, literatura noastră ar fi ca o turmă fără păstor.”7  

 În chiar acest fragment se poate sesiza nevoia profundă a omului care în mod 

raţional se declară „ateu”, dar care îşi investeşte inima în ceea ce el identificase drept o 

posibilă „credinţă” şi un posibil „păstor”; un om care în pofida oricăror declaraţii, chiar în 

aceeaşi perioadă, după numai câteva luni, dar şi în multe scrisori de dinainte sau de după 

aceea, îşi semnează epistolele faţă de cei dragi cu „Să-ţi dea Dumnezeu fericire şi tot 

binele!”, „Pentru Dumnezeu, iartă-mă”!, „Să te ocrotească Cel de sus.”, „Cel de sus să te 

aibă în pază!” sau „Îngerii cerului să te ocrotească!”, „...Domnul să te ocrotească”, 

„Dumnezeu cu tine”8 etc... 

 Un om de onestitatea lui Cehov nu putea face abstracţie de respingerea şi 

neînţelegerea sa faţă de manifestarea dogmatică a religiei, dar nu-şi putea nega nici nevoia 

sa de Lumină; îşi găseşte o potolire a zbaterii sale interioare în închipuirea unui ideal uman 

care înfăptuieşte Binele, doar din considerente morale „în sine”, „din principiu” şi din 

raţiuni strict omeneşti. Cehov pare că nu leagă înţelegerea Binelui de perspectiva 

                                                 
6 Ibidem, p. 565 
7 Scrisoare către M.O. Mensikov, 28 ianuarie 1900, A. P. Cehov, Opere, Vol XII, Ed. pentru Literatura Universală, 
Bucuresti, 1963, Scrisori, pag 485 
8 A. P. Cehov, Op. cit., p. 281, p. 305, p. 499, p. 507, p. 508, p. 520, p. 530 
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îndumnezeirii omului sau a nemuririi sale sufleteşti, ci îl vede doar ca pe o „necesitate” etică 

ce trebuie înfăptuită aici, ca pe un mod în care e frumos să-ţi trăieşti viaţa. El numeşte acest 

ideal „omul bine crescut” şi iată care sunt, în viziunea lui, cele opt porunci ale acestuia, aşa 

cum se desprind ele dintr-o scrisoare adresată fratelui său, N.P. Cehov, în martie 1886: 

„După părerea mea oamenii bine crescuţi îndeplinesc următoarele condiţii:  

1. Îşi respectă semenii, de aceea sunt totdeauna îndatoritori, blânzi, politicoşi, 

îngăduitori...(...) Ei iartă şi zgomotul şi frigul şi friptura puţin arsă şi spiritele şi prezenţa 

altora în casă... 

2. Sunt miloşi şi nu numai cu cerşetorii şi cu pisicile.  

3. Suferă în inima lor pentru lucruri care nu se văd cu ochiul liber(...) Oamenii bine crescuţi 

nu dorm noaptea ca să-i poată ajuta pe Polevaevi să plătească taxele fraţilor lor, studenţi 

sau ca să-şi îmbrace mama. 

4. Respectă bunul altuia, prin urmare îşi plătesc datoriile. 

5. Sunt sinceri şi se feresc de minciună ca de foc. Nu mint nici când e vorba de mărunţişuri. 

Minciuna ofensează pe cel care o ascultă şi înjoseşte în proprii tăi ochi pe cel care o 

spune. Nu pozează, se poartă pe stradă exact ca şi acasă, şi nu caută să arunce praf în 

ochii celor mai mici decât ei... Nu sunt flecari şi nu ţi se vâră în suflet cu destăinuirile lor, 

când nu-i întreabă nimeni... Din respect pentru urechile altora, de cele mai multe ori, tac. 

6. Nu se depreciază ca să provoace compătimirea altora. Nu cântă pe strunele altor suflete, 

pentru ca drept răspuns, aceştia să ofteze şi să-i răsfeţe. Nu spun: «Nimeni nu mă 

înţelege!» sau «Mă irosesc pe fleacuri!», pentru ca asta înseamnă a căuta efecte ieftine, 

pentru că e banal, învechit şi fals... 

7. Nu sunt vanitoşi. Nu se lasă atraşi de strălucirea briliantelor false, nu ţin să facă 

cunoştinţă cu celebrităţi(...), nu se entuziasmează de primul întâlnit la «Salon», nu caută 

să fie cunoscuţi în toate berăriile... Ei râd de cuvintele: «Eu sunt reprezentantul presei!!» 

(...) Când fac un lucru de un ban, nu aleargă cu servieta subsuoară, dându-şi aere de o 

sută de ruble şi nu se lăuda că li s-a permis să intre în cutare loc, unde altora nu li se 

permite... Adevăratele talente stau totdeauna în umbră, pierdute în mulţime şi nu le 

place să facă pe păunul.... 

8. Dacă au vreun talent şi-l respectă. Pentru el îşi sacrifică liniştea, renunţă la femei, la vin, 

la deşertăciuni... Sunt mândri de talentul lor. Aşa, nu fac chefuri cu pedagogii de la 

gimnaziu şi cu oaspeţii lui Skortov, pentru că îşi dau seama că nu sunt chemaţi să 

trăiască la acelaşi nivel cu ei, ci să aibă o influenţă educativă asupra lor. Afară de asta, ei 

ştiu ce înseamnă dezgustul... 

9. Ei caută să-şi cultive simţul estetic. Nu sunt în stare să se culce îmbrăcaţi, nu admit ca 

peretele să aibă crăpături pline de ploşniţe, să respire aer stricat, să calce pe o duşumea 

împroşcată cu scuipat şi nu se mulţumesc cu o mâncare gătită la lampa de gaz. Ei caută, 

pe cât se poate, să-şi stăpânească şi să-şi înnobileze instinctul sexual... să nu devină 
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sclavii lui. (...) Ei nu preţuiesc la o femeie sudoarea de cal şi patul... nu preţuiesc 

inteligenţa care se manifestă doar prin viclenia de a se preface însărcinată şi de a minţi 

mereu. Lor, mai ales când sunt pictori, le trebuie prospeţime, graţie, omenie, nu însuşirea 

de a fi (...), ci mama... (...)”9 

 Opera, corespondenţa şi mai ales biografia lui Cehov dau mărturie că el însuşi a fost 

întruchiparea deplină a unui astfel de om. Şi, deşi aceste porunci sunt produsul viziunii lui 

Cehov despre viaţă şi lume, prin ele transpare atât o înţelegere a Binelui inspirată din 

poruncile dumnezeieşti, cât şi amprenta puternică pe care duhul ortodoxiei a lăsat-o în 

sufletul său, cu tot acest gust pentru înfăptuirea binelui în taină şi iubirea poziţiei modeste 

şi cu această viziune în care împlinirea omului înseamnă cu totul altceva decât împlinirea 

plăcerilor lumeşti de tot felul. 

 Însă, deşi se vede destul de limpede că înţelegerea Binelui pe care o are autorul 

Pescăruşului derivă dintr-o înţelegere ortodoxă a Binelui, prin nuanţe mici, dar esenţiale, el 

se şi distanţează de aceasta.  

 Omul „bine-crescut” îşi „respectă” semenii, „respectă” Frumosul, „respectă” bunul 

altuia, „respectă” talentul. După spusele lui Cehov, o face pentru că astfel se „respectă” pe 

el însuşi. Înfăptuirea Binelui devine astfel un soi de proces de permanentă autovalidare. 

Porunca dumnezeiască „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, îndeamnă însă la gestul 

riscant care pleacă de la mine înspre celălalt şi vizează validarea, susţinerea, creditarea lui. 

Gestul meu îl vizează, e pentru el şi nu pentru mine. 

 Minciuna trebuie evitată de un om bine crescut pentru că „te înjoseşte în proprii tăi 

ochi”;  

 Talentul trebuie şi el „respectat”, este ceva de care trebuie să fii „mândru”, prin el 

eşti „chemat” la un trai de alt „nivel” decât ceilalţi, de unde trebuie să ai „o influenţă 

educativă” asupra lor. 

 Conform acestei viziuni, Binele trebuie înfăptuit „din principiu”, dar asta nu îl face 

în mod obligatoriu şi o lucrare vie a iubirii (decât poate în cazul omului Cehov sau a altora 

ca el). 

 Binele merită respectat pentru că asta te face să trăieşti „frumos” (deci să fii frumos), 

iar sacrificiul e înţeles ca o formă superioară, mai nobilă, de împlinire a vieţii omului aici, pe 

pământ. Criteriul fiind doar această mişcare interioară de autovalidare. Pentru că alt criteriu 

nu există. Fără acceptarea cuvântului dumnezeiesc despre ce înseamnă cu adevărat facerea 

Binelui, omul îşi este propria măsură şi atunci relativizarea Binelui este, de fapt, totală. 

Binele poate deveni orice îşi imaginează sau îşi doreşte omul. El poate chiar ajunge să fie 

golit de Iubire precum şi „jertfa” să fie golită de durerea reală pentru celălalt.  

                                                 
9 A.P. Cehov, Op. cit., p. 55 
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 Când demersul este însă până la capăt altruist, sacrificiul odată acceptat îl poartă pe 

om într-o luptă împotriva satisfacţiei egoiste de orice fel, spre celălalt, spre despătimire, spre 

mântuirea sa. Prin sacrificiu omul devine Dragoste. Necondiţionată. Dar asta e ceva ce nu e 

omeneşte posibil, acceptabil şi de înţeles. E ceva ce numai Hristos poate învăţa omul. 

 Ca şi în viaţă, personajele cehoviene îşi caută izbăvirea în direcţii diferite. Unele în 

fantasme, altele în propriul eu şi doar câteva, smerindu-se, o caută la Dumnezeu... 

 

„Izbăvirea” prin fantasme 

 Pentru o bună parte dintre protagoniştii pieselor cehoviene, slujirea altora ajunge să 

pară o absurditate, fiind privită prin prisma realizărilor de viaţă pe care ei înşişi şi le-au 

refuzat, îndeplinind sacrificiul slujirii aproapelui.  

 În pragul depresiei, aceştia ajung să se creadă deposedaţi de adevărata lor viaţă, de 

acea proiecţie aşa-zis „ideală” a vieţii, care ar implica fie traiul la Moscova sau la Paris, fie o 

carieră universitară sau o carieră de scriitor de succes sau iubirea unei anume fete sau a 

unui anume bărbat sau un viitor „luminos”, acea „viaţă nouă” care le-a fost refuzată din 

pricina unei fatalităţi ce a intervenit asupra lor (sărăcirea, părăsirea, etc). Viaţa modestă pe 

care au acceptat-o la început şi pe care o duc în prezent este dispreţuită, ca şi cum 

frumuseţea nu ar putea fi trăită decât la Moscova sau la Paris, sau la universitate sau fiind 

celebru sau lângă un anume om care le este inaccesibil. Şi pare că până acum s-au 

autosugestionat cu tot felul de minciuni... 

 Durerea acestor personaje, asemănătoare de la un punct încolo, vine tocmai din 

greutatea de a crede până la capăt în cele ale Iubirii şi de aici imposibilitatea de a trăi 

frumuseţea oriunde, cât şi neputinţa de a se rupe definitiv de condiţionările de tot felul cu 

care noi, oamenii, ne legăm cu patimă de traiul cel efemer. 

Undeva la începutul vieţii, aceşti eroi ai lui Cehov îşi simţeau vie vocaţia zborului. 

„Eroul (cehovian) luptă împotriva limitării celor din jur, pe care-i percepe ca 

diminuaţi în fiinţă, în raport cu putinţele lor reale, pentru ca preluându-i astfel în propriul 

său proiect de dezmărginire să se sporească mereu pe sine.”10 

 Pe parcurs, alimentându-se doar din propriile principii şi fiind mereu loviţi de răul 

care îi înconjoară, mulţi dintre eroii comediilor cehoviene cad. Mişcarea lor se dovedeşte 

vicios circulară şi nu are transcendenţă, nu are spre ce face „trecerea” sau nu o poate face. 

 În această criză se găsesc Ivanov, Platonov, Vania, Treplev, chiar şi Astrov, chiar şi 

Maşa din Pescăruşul, Saşa din Platonov sau Maşa din Trei Surori... 

 Căderea aceasta duce de la blazare, până la încercare de sinucidere sau chiar la 

sinucidere. 

                                                 
10 Andreea Vulpe, Copilul tragic sau despre dimensiunea metafizică a comicului cehovian, UNATC PRESS, Bucureşti, 
2015, p. 60 
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Cuvintele Ninei: „Acum ştiu, înţeleg Kostea, ca în ceea ce facem noi, ori că am scrie, 

ori că am juca pe scenă, principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci 

puterea noastră de a îndura. Să ştii să-ţi porţi crucea şi să-ţi păstrezi credinţa. Eu cred şi 

sufăr mai puţin. Şi atunci când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viaţă.”11 

sună pentru Treplev ca o condamnare la moarte, pentru că ele descriu acea libertate a trăirii 

pe care şi el si-o doreşte, dar pe care, în acelaşi timp, simte că nu o poate accepta. El îşi 

pusese toate speranţele în pasiunea lui pentru arta „pură şi adevărată” şi credea că alături 

de Nina (cea la fel de pură) ar putea atinge limanul izbăvitor al fericirii şi al înţelegerii 

rostului vieţii. Dar, odată cu plecarea fetei şi a iubirii ei pentru el, această perspectivă se 

disipează ca un fum. În lipsa iubirii pentru Dumnezeu, neputinţa lui Treplev de a înţelege 

sensul suferinţelor sale îl doboară şi moartea i se pare singurul lucru care mai are vreo 

noimă. 

 Ivanov, într-una din cele două variante ale piesei, alege acelaşi lucru. Iar în cealaltă 

se stinge, pur şi simplu. Cu durerea lipsei de rost şi având certitudinea neputinţei: 

„În ce vezi tu salvarea mea, în ce? De băut nu pot să beau, căci mă doare capul de 

băutură, versuri proaste nu ştiu să scriu, să mă prosternez în fata lenei mele sufleteşti, 

considerând-o mai presus de toate frământările vieţii, nu pot. Lenea rămâne lene, 

slăbiciunea rămâne slăbiciune – n-am alte denumiri pentru ele. Într-un cuvânt, sunt un om 

definitiv pierdut!”12 

 Platonov ajunge aproape de un fel de delir, din care îl opreşte glontele Sofiei 

Egorovna. Vania e apăsat ca de o lespede de existenţa sa fără Elena Andreevna şi fără 

Serebreakov şi geme pe umărul firav al Soniei: 

„Copila mea, ce greu îmi este, dacă ai şti ce greu îmi este!”13 

 Astrov bea. Fiecare dintre ei se luptă cum poate cu sentimentul dureros al propriei 

neîmpliniri. 

„Cehov a fost un cântăreţ al deznădejdii.”14 

 Fiecare dintre aceşti eroi tulburaţi se confruntă cu senzaţia interioară a unei 

nemărginiri, a unei potenţialităţi pe care o simt infinită, cu o sete după un preaplin şi o 

traduc ca pe o nevoie de absolut.  

„Eroul cehovian porneşte în viaţă cu un potenţial existenţial pe care, datorită propriei 

încrederi în sine precum şi a creditării exterioare, îl percepe ca nelimitat. Se spune că 

Platonov ar fi putut deveni «al doilea Byron, (…) sau Cristofor Columb», Voiniţki «un 

                                                 
11 A.P. Cehov, Opere, Vol. X, Teatru, E.S.P.L.A- Cartea Rusă, Bucureşti, 1960, p. 229  
12 Ibidem, p. 92 
13 Ibidem, p. 283 
14 Lev Sestov, Naceala i konti, Sankt-Petersburg, 1908, p. 68 
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Schopenhauer sau un Dostoievski», în timp ce în Treplev «e sufletul lui Alexandru cel Mare 

şi al lui Cezar şi al lui Shakespeare şi al lui Napoleon».”15 

Niciunul însă nu o identifică cu dorul după Dumnezeu, ci cu dorul după o realizare 

omenească „absolută”, după îndeplinirea a ceva „măreţ” în aceasta lume. Prin această 

„realizare” îşi doresc ei să atingă fericirea cea veşnică, împlinirea şi realizarea „menirii” lor.  

Treplev îşi doreşte să fie un mare „artist”, un inovator care revoluţionează formele 

vechi, gândirile vechi, vieţile vechi, lumea de dinaintea lui.  

 Prin piesa lui, el vorbeşte nici mai mult, nici mai puţin decât despre o nouă viziune 

religioasă, o viziune asupra divinităţii aşa cum şi-o imaginează el:  

„Şi sufletul lumii sunt eu... Eu... În mine e sufletul lui Alexandru cel Mare şi al lui 

Cezar şi al lui Shakespeare şi al lui Napoleon şi sufletul celei din urmă lipitori. În mine 

conştiinţa oamenilor s-a contopit cu instinctele animalelor şi îmi amintesc totul, totul, totul 

şi retrăiesc în mine fiecare viaţă în parte (...)” 

Acest „suflet” universal e în lupta cu diavolul pe care Treplev îl crede „părintele 

materiei”. După această luptă, „materia” şi „spiritul” se vor „contopi” într-o armonie 

desăvârşită şi va începe împărăţia „voinţei universale”.16 

 Prin această încercare de reaşezare a lumii din perspectivă proprie, Treplev îşi 

vădeşte indirect sensul căutărilor lui existenţiale. Din rândurile monologului închipuit de el 

transpare profilul mândru al artistului care se crede, prin puterea imaginaţiei, un mic 

demiurg. Prezenţa acestui sentiment rimează şi cu raportarea sa, radicală, mereu la polul 

„absolutului” faţă de ceilalţi. În faţa umilirii sau a durerii pe care ceilalţi i-o provoacă, el nu 

dă alt răspuns, nu întrevede altă soluţie decât moartea: împuşcarea pescăruşului sau propria 

împuşcare. Nicidecum acceptarea suferinţei. „Totul sau nimic” pare că e deviza sa în ceea ce 

priveşte domeniul său creator: artă şi iubire. Părăsit de cele două femei pe care le iubeşte, 

mama şi Nina, pe care le investise cu calitatea acelui „ceva” absolut şi izbăvitor, el cade 

asemenea păsării ucise care o simbolizează nu doar pe Zarecinaia, ci şi sufletul fiecăruia 

dintre aceste personaje, ucis de închiderea în sine şi confruntat cu neputinţa de a zbura.  

Există şi alte personaje pentru care relaţia de dragoste înţeleasă doar în condiţii de 

reciprocitate este confundată cu atingerea nemuririi:  

Pentru Ivanov, Platonov, Maşa, ba chiar şi Saşa din Platonov, în pofida vocaţiei ei 

spre sacrificiu, viaţa nu mai are sens dacă nu eşti iubit de omul pe care îl iubeşti, uitând că 

oamenii se iubesc într-un fel imperfect. Aşa că părăsirea care li se întâmplă fiecăruia dintre 

ei este echivalentă cu o moarte. Iar aceşti eroi cehovieni, deşi cochetează în permanenţă cu 

conceptul, nu suporta perspectiva efectivă a morţii, nu ştiu cum să se descurce cu ea, de 

aceea se şi agaţă atât de tare de viaţă. Eroii cehovieni vor dragoste absolută sau mai degrabă 

                                                 
15 Andreea Vulpe , ibidem, p. 47 
16 Ibidem, p. 183-184 
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vor să fie iubiţi în acest fel. În lipsa ei bântuie ca nişte stafii. De un an de zile, mai exact de 

când a aflat că soţia sa e pe moarte, Ivanov este speriat, dezorientat, prăbuşit, nu îşi mai 

găseşte locul, rostul. Dar acest sentiment este cumva orientat spre sine, spre autoîmplinire şi 

nu spre împlinirea celuilalt. 

 Iubirea pe care ne-o manifestăm doar atunci când primim iubire este până la urma o 

formă mascată de egoism, de vreme ce dragostea autentică „nu caută ale sale”. De aceea, 

iubirea este un sentiment care nu dispare odată cu dispariţia persoanei iubite, ci, în pofida 

durerii pe care o resimţim în momentul părăsirii, se prelungeşte dincolo de acel moment 

chiar până la mormânt, chiar dincolo de acesta. Fluxul care pleacă din omul care iubeşte nu 

se opreşte odată cu părăsirea sau cu moartea celuilalt.  

Însă, dacă omul nu crede că există în măsura în care iubeşte, ci în măsura în care e 

iubit de un altul şi asta îl validează ca fiinţă, atunci, odată cu dispariţia celui de la care 

trebuia să primescă aceasta confirmare că „merită să existe”, odată cu dispariţia „validării” 

sale ca persoană, omul nu mai are raţiune de a fi.  

În acest sens „iubirea” devine tot o realizare personală. Faptul că Ivanov nu mai îşi 

înţelege rostul şi parcă l-au părăsit puterile, este până la urma rezultatul nu a faptului că a 

iubit şi a suferit pentru alţii, ci a faptului că aşteaptă un răspuns pe măsura eforturilor făcute 

de el până atunci. E felul în care el aspiră la nemurire. 

Treplev se află în aceeaşi situaţie. Platonov la fel, se află sub iluzia faptului că felul în 

care l-ar iubi Sofia Egorovna l-ar face să se simtă mai deplin decât felul în care îl iubeşte 

Saşa sau Anna Petrovna. După care nici aceasta nu este suficientă şi atunci poate felul 

neaşteptat în care i-ar răspunde Grekova pe care până atunci o dispreţuia, îi dă o speranţă. 

„Toate mă iubiţi.” oftează el deznădăjduit.  

Platonov aşteaptă de fapt ca o altă fiinţă umană să-i dea împlinirea, să-l facă să se 

simtă aici veşnic fericit, neînţelegând că omul atinge fericirea doar atunci când el iubeşte, 

când devine iubire şi această putere de a iubi în orice condiţii şi pe oricine o are doar atunci 

când în lăuntrul său s-a unit cu cel care e Iubire, adică cu Dumnezeu. 

 Până şi Saşa, minunata lui soţie, care înţelege iubirea în felul acesta, al dăruirii ce nu 

aşteaptă răspuns pentru fiecare lucru pe care îl sacrifică, care rabdă şi dăruieşte în pofida 

durerii, până şi ei i se întuneca minţile şi vrea să se omoare când înţelege că este posibil să 

fie părăsită de Platonov. Până şi ea cade în deznădejde şi îşi simte secătuite puterile ei 

sufleteşti de până atunci... 

Maşa din Pescăruşul e în aceeaşi stare. Devine un spectru, o fantomă a propriei vieţi. 

Şi ea, ca şi ceilalţi despre care am vorbit până acum, idolatrizează un om şi speră că el îi va 

da împlinirea, izbăvirea. Pentru el dispreţuieşte căldura şi dragostea pe care i-o oferă 

Medvedenko, îşi dispreţuieşte chiar propriul copil, se refugiază într-o proiecţie a ei despre 

dragoste care nu are legătură nici măcar cu Treplev sau cu fericirea lui. Pe ea nu o 

interesează fericirea lui Kostea (care e Nina), nici dorinţele, visele şi speranţele lui care n-o 
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includ şi pe ea, deci până la urmă nu reuşeşte să se deschidă către celălalt, ci rămâne închisă 

în sine. Felul ei de a înţelege fericirea e de fapt o proiecţie, o iluzie în care îşi înmormântează 

toată viaţa, ba poartă chiar şi un ridicol doliu permanent după fantasmă. 

Din aceeaşi categorie a femeilor care nu îşi mai pot simţi viaţa dacă nu sunt iubite 

într-un anume fel, de un anume om, face parte şi Maşa din Trei Surori. Şi ea poartă un doliu, 

deplasat prin permanenţa lui, de data aceasta după tata. Desigur nu e vorba de cine ştie ce 

porniri nefireşti, ci de tânjirea după afecţiunea paternă care o răsfăţa şi după un anume fel 

de a trăi care şi pe ea o valida ca şi persoană în proprii ochi. Toată educaţia ei, toate 

idealurile de emancipare, toată perspectiva evadării la Moscova care făcea suportabilă 

experienţa de a trăi în provincie, toate au rămas fără suport. Ea e lăsată să trăiască doar cu 

propria ei fiinţă. În lipsa acestor proiecţii viaţa ei pare inutilă, pare golită de ce avea ea mai 

înalt. 

 Şi de aceea Maşa nu se mai dăruieşte, ci aşteaptă. Se îndrăgosteşte doar de Verşinin 

pentru că el este o persoană care o leagă cumva de idolatrizata sa copilărie la Moscova, de 

trecutul glorios şi de acel fel de a trăi care i-ar spune că „s-a realizat”.  

 Pe masură ce fantasma pune stapânire pe om, viaţa lui îşi pierde treptat 

dimensiunea orizontală, imediată, a lucrării pentru aproapele. Chiar dacă omul încearcă să 

fie viu şi în lucrare, axa verticala falsă pe care şi-a trasat-o, îl ţintuieşte în loc. El îşi caută cu 

disperare mântuirea în împarăţia unui „cer” propriu departându-se astfel treptat de 

„împărăţia cerurilor” pentru că, desigur, ea nu prea seamănă cu propria sa închipuire. 

Astrov, ca şi Vania, se agaţă de fantasma unei „mari realizări”. Astrov îşi propune să 

salveze pământul, natura înconjurătoare, pădurile şi o face, precum şi pe oamenii din 

gubernie şi o face. Asta îi dă sentimentul măreţiei şi uneori chiar a unei puteri „oarecum” 

demiurgice: 

„(...)simt că şi clima e oarecum în stăpânirea mea şi că dacă peste o mie de ani omul 

va fi fericit cât de cât, asta o să fie puţin şi meritul meu.” (...)17 spune el cu mândrie, 

gândindu-se la lucrurile pe care le-a facut în gubernie. 

„(…)«simt că şi clima e în stăpânirea mea» afirmă, purtat de valul satisfacţiei, eroul al 

cărui proiect nu a fost nicidecum unul de stăpânire, ci de ocrotire. Iar acel «ceva», asupra 

căruia urma ca aceasta din urmă să fie exercitată, nu era clima, ci pădurea. Ideea de a 

stăpâni, ca şi tendinţa de a extinde stăpânirea de la pădure la fenomenul natural amintesc 

de regele Lear, care poruncea tunetului să tune şi trăznetului să trăznească şi fac dovada că 

între umilitatea demersului iniţial – care implică un raport sacrificial cu lucrul de ocrotit – şi 

mândria momentului actual – care denotă intenţia stabilirii unui raport de dominaţie asupra 

lucrului de ocrotit – se cască o prăpastie.”18 

                                                 
17 A.P. Cehov, Editura pentru literatură, 1967, p. 228 
18 Andreea Vulpe, ibidem, p. 95-96 
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Odată cu moartea pacientului său, el cade în depresie. I se reaminteşte unde suntem, 

care este aria în care ne putem desfăşura puterile şi cât preţuieşte absolutizarea acestor 

puteri. „Modesta condiţie luptătoare a omului” aşa cum o numeşte Steinhardt nu îi e 

suficientă. Nu îi poate fi suficientă, fiind un suflet care îşi simte vibraţia pentru infinit, dar 

care nu crede cu certitudine că exista Cineva mai mare decât omul, Cineva infinit, căruia îi 

datorează totul. Aşadar el este forţat să-şi dea lui însuşi acest atribut şi să se creadă „stăpân” 

peste toate, deşi viaţa îl contazice în permanenţă. Aflat astfel într-un perpetuu „nefiresc”, 

într-o permanentă tensiune, Astrov bea. Sau, când i se oferă ocazia, face fără foarte mare 

convingere propuneri indecente unei femei frumoase. În rest e chinuit de lipsa bucuriei, de 

neputinţa de a iubi, de neînţelegerea posibilităţii de „a iubi”, în condiţia efemeră în care 

suntem, în condiţia în care de fapt nu suntem stăpânii a nimic. Nici el nu poate accepta, de 

fapt, că în smerenie omul înţelege cu adevărat ce înseamnă iubirea şi că asta ne e „menirea”. 

De aceea n-o vede nici pe Sonia. Deşi creatorul a pus-o lângă el. 

 Vania este pe acelaşi drum. El şi-a închinat toate eforturile vieţii unei cariere 

ştiinţifice pe care o doreşte epocală. O carieră care nici măcar nu e a lui. Ceea ce, sufleteşte, e 

foarte periculos pentru că astfel el îşi simte în permanenţă nobleţea şi costul sacrificiului.  

„Ca şi în cazul lui Astrov, proiectul de ocrotire a lui Voiniţki a trecut însă printr-un 

proces de expansiune, care a dus la pervertirea modestiei iniţiale (şi, implicit, a raportului 

sacrificial stabilit la început).”19 

Pentru că efortul său nu este doar o slujire a celuilalt, ci şi o mascată slujire a sinelui, 

nevoia de recompensă devine sufocantă. Ea a crescut an de an, clipă de clipă până când a 

luat proporţii catastrofale, până când, fiind privat de ea, ba chiar simţindu-se respins şi dat 

la o parte, el are senzaţia că şi-a irosit viaţa şi că a trăit degeaba.  

Când Serebreakov iese la pensie, totul se năruie pentru Voinitki. Idolului său începe 

să-i crape vopseaua. Pentru prima dată realizează că ceea ce el vedea drept o zeitate, nu era 

decât un om, ba chiar un om care n-a făcut cine ştie ce în viaţa lui, ba chiar un om care, la 

drept vorbind, n-a făcut mai nimic pentru că tot timpul alţii s-au spetit pentru el. Acum, la 

final, în urma strădaniilor sale de o viaţă, nu se vede în spate cariera epatantă la care visa 

Vania de aici de la ţară; cariera aceea care, din pricină că a contribuit şi el la ea, l-ar fi validat 

şi pe el ca fiinţă. Serebreakov nu este geniul de a cărui faimă spera să se împărtăşească şi el. 

Nu este criticul care a formulat vreo teorie care să revoluţioneze lumea artistică. E doar un 

om care „toată viaţa a rumegat vorbele spuse de alţii”, un fals. Istoria nu îl va pomeni şi deci 

nici pe Vania. Trădat în „menirea” sa, trădat în dragoste, trădat în prietenie, Voinitki are în 

faţă un hău.  

                                                 
19 Andreea Vulpe, ibidem , p. 104 
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 Din acest hău îl mai pot scoate doar cuvintele blânde ale Soniei care se aşează peste 

durerea lui de fiinţă care nu mai înţelege de ce trăieşte ca un balsam, ca o lumină. Nu se ştie 

dacă el le va asculta sau dacă le va crede. Ea îi spune: 

„(...) vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta; ne vom trudi 

pentru alţii, şi-acum şi la bătrâneţe, fără să cunoaştem odihna şi, când ne va sosi ceasul, vom 

muri supuşi, şi-acolo, dincolo de mormânt, vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost 

amărâţi şi Dumnezeu o să se îndure de noi amândoi şi noi, unchiule drag, vom vedea o 

viaţă luminoasă, frumoasă, minunată! Ne vom bucura şi vom privi nenorocirile noastre de 

acum zâmbind, cu înduioşare şi o să ne odihnim. Cred în asta, unchiule, cred cu tărie, cred 

din tot sufletul.  

 Ne vom odihni! Vom auzi îngerii, vom vedea cerul semănat cu diamante, vom vedea 

toate răutăţile pământeşti, toate suferinţele noastre, topite în îndurarea care va cuprinde 

întreaga lume şi viaţa noastră va fi tihnită, duioasă şi dulce ca o dezmierdare. Cred, da, 

cred....”20 

 

Izbăvirea prin smerenie 

Cehov nu şi-a lăsat personajele în totală beznă, după cum nu şi-a lăsat nici spectatorii 

în deplină negură. Din când în când, opera lui e străbătută de această rază dumnezeiască 

prin spectrul căreia toate lucrurile parcă îşi recăpătă în ochii spectatorului forma lor firească, 

măsura lor justă. Ea apare în cuvintele Soniei, ale Irinei şi ale Olgăi, ale Anei, ale Saşei.  

Dar şi în oameni în lucrare care prin fiinţa lor oferă un contrast foarte puternic pentru 

derizoriul în care se zbat celelalte. Este vorba despre personaje precum Firs, Marina, Amfisa, 

Medvedenko. Nu întâmplător Cehov a lăsat ca Adevărul să fie spus sau trăit de cele mai 

slabe fiinţe ale universului imaginat de el. Deşi în aparenţă aceste fiinţe sunt mai puţin 

spectaculoase decât o Ranevskaia, un Trigorin, o Arkadina, o Elena Andreevna sau un 

Serebreakov sau mai naivi decât Vania, Astrov, Treplev, Platonov sau Ivanov, ele au deja 

trăirea la care aceştia tânjesc, înţeleg şi cunosc rostul la care ei, ceilalţi, visează. Nu se 

mândresc, nu ţin prelegeri altora, ci slujesc pe alţii, ajută. Chiar şi atunci când dau sfaturi o 

fac ca să ajute, nu ca să filozofeze. Au drag de ceilalţi. Aceştia sunt oamenii care dau, au 

grijă, susţin viaţa omului de lângă ei, a „aproapelui”, trecând peste vieţile lor.  

„Dragostea îndelung rabdă (...) nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 

gândeşte răul (...)”21 

Firs care, uitat de toţi, părăsit ca o mobilă veche şi stricată, încuiat de ei în casa în care 

a slujit întreaga lui viaţă, spune „nu face nimic” şi îşi face griji că Leonid Andreici (care 

tocmai a uitat de el) a plecat doar cu paltonul.  

                                                 
20 A.P. Cehov, Op. cit., p. 285 
21 Scrisoarea către Corinteni, op. cit. 
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Amfisa care, la optzeci şi unu de ani, după treizeci de ani de muncă în serviciul 

fetelor, roagă să nu fie dată în stradă şi suportă tratamentul de câine la care o supune 

Nataşa. 

 Marina care ţine rânduiala, dă de mâncare, face ceai, mângâie şi pomeneşte de „mila 

lui Dumnezeu” într-o casă unde nimeni şi nimic nu mai merge după rânduială. 

 Irina care deşi ştie patru limbi străine a acceptat să lucreze la telegraf ca să-şi ajute 

familia şi în mijlocul deznădejdii, încearcă să le apere pe surorile ei dragi de pustiu 

vorbindu-le despre „suferinţele care se vor preface în bucurii” şi de cât „de veselă e 

muzica”. 

 Medvedenko care vine noaptea după nevasta lui, care tânjeşte după altul, şi o roagă 

frumos să vină acasă.  

 Ania care, în momentul în care totul pare pierdut, o mângâie pe eterica sa mama 

Liubov şi încearcă să o convingă că, oricât a pierdut din cele pământeşti, totuşi mai are 

„sufletul ei curat şi frumos”. 

 În pofida tuturor ezitărilor sale de credinţă, prin faptul că în general asupra acestor 

personaje cad accentele de final ale pieselor sau ale actelor, Cehov lasă impresia că acesta 

este adevărul cu care şi-ar fi dorit ca spectatorul să rămână, după vizionarea spectacolului. 

Prin ei, el însuşi îl mărturiseşte pe Dumnezeu sau dorul de el. 

 El nu şi-a intitulat piesele „tragedii”. Din pricini „realist psihologice” poate. Cehov, 

cu onestitatea lui, a observat că adevăratele tragedii sunt rare, că omul nu poate sta în 

această sfâşiere, în această tensiune, în această „vină” pe care o implică tragedia fără a 

înnebuni sau a muri, aşa ca în viaţă, majoritatea dintre oameni optează să creadă că trăiesc 

drame. Asta nu înseamnă că au traversat durerea şi că au ieşit transfiguraţi din ea, ci că 

demontează tragedia, relativizează totul, diluează, ca să poată înghiţi. Lucrurile pe care le 

trăiesc au aceeaşi natură, dar sunt sparte în bucăţi, întoarse pe toate feţele, aşa încât 

percepţia asupra lor să nu mai fie înfricoşătoare. Uneori când aceste bucăţi se relipesc în 

mintea unuia sau altuia, viaţa devine de nesuportat. În rest totul este comedie.  

„Este o comedie în care ni se propune un comentariu despre ceea ce se poate 

întâmpla cu marile adevăruri, când marile adevăruri devin nişte baloane care se sparg, 

după care începe căutarea unor alte mari adevăruri, care devin la rândul lor nişte baloane 

care se sparg.”22  

 În mijlocul acestui univers în care totul îşi pierde degrabă contururile şi se 

transforma în altceva, Cehov, totuşi, ţine să îndrepte privirea spectatorului spre limanul „de 

dincolo” care din mijlocul atâtor perspective derizorii, atâtor eforturi fără rost, atâtor 

încercări ratate de a simţi fericirea, pare o utopie, un tărâm de poveste pentru copii. Poate 

pentru că acolo era şi inima lui. 

                                                 
22 Leonida Teodorescu, Dramaturgia lui Cehov, Editura Univers, Bucureşti 1972 
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„Izbăvirea” prin închidere 

O altă categorie de personaje cehoviene, deşi trăiesc din plin această comedie, nu au 

luciditatea eroilor cei trişti despre care am vorbit la începutul capitolului şi nici nu vor să o 

aibă, ba chiar o refuză.  

 Personaje precum Arkadina, Liubov, Serebreakov, Trigorin, Andrei Prozorov, deşi 

uneori sunt bântuite de durere, deşi uneori circumstanţele îi pun în ipostaza de a înţelege 

golul, prăpastia interioară în care zac, deşi au scurte momente de luciditate, nu pot, nu vor 

să ţină ochii deschişi. Se retrag, cu pompă, sau cu durere, la loc în carapacele lor. 

 Perspectiva părăsirii acestor carapace le e, de fapt, înfricoşătoare. Pentru că sunt 

neformaţi, nepregătiţi pentru realitate. Nu pot trăi decât acoperiţi de o crustă. De acolo, din 

lăuntrul carapacei, pot la un moment dat să-şi recunoască adevărul, cum face Andrei 

Prozorov în faţa surorilor sale şi să strige printre lacrimi: 

„Doamne Dumnezeule! Surorile mele dragi, scumpele mele, să nu mă credeţi, să nu 

credeţi un cuvânt din tot ce v-am spus... Să nu mă credeţi!”23 

Sau să viseze că o să o părăsească, cum face Trigorin: 

„Visuri fermecătoare şi dulci au pus stăpânire pe mine (...) Numai iubirea tinerească, 

plină de farmec şi de poezie, care te fură în lumea visurilor, numai ea îţi poate da fericirea 

pe pământ. Până acum n-am mai întâlnit iubirea asta. (...) Acum însă, iat-o, a sosit în sfârşit, 

şi mă cheamă! Ce rost ar avea să fug de ea?”24 

Sau să o ignore, dar să refuze să o părăsească, precum Ranevskaia: 

„Totul, totul e alb! O, Livada mea, după o toamnă grea şi o iarnă rece, iată-te iarăşi 

tânără, plină de fericire! Îngerii cerului nu te-au părăsit”25 

Sau, fiind chiar revoltat, pe cineva care îi spune că o poartă în spinare, asemenea lui 

Serebreakov: „Ce vrei de la mine şi cu ce drept îmi vorbeşti pe acest ton? Om de nimic ce 

eşti!” 

Sau să o apere cu îndârjire, precum Arkadina (către Kostea despre „adevăratele 

talente”): „Te roade invidia! Oamenilor fără talent, dar cu pretenţii nu le rămâne altceva 

decât să tăgăduiască adevăratele talente. (...) Zdrenţărosule! Om de nimic!”  

Sau (către Trigorin despre Nina): „Ai înnebunit? (mânioasă)... (îngenunchează)... (îi 

cuprinde genunchii)... (îi sărută mâinile)...”26 

După care să spună „Iart-o pe mama ta păcătoasă!” sau „Acum e al meu!”  

Fiecare dintre ei, în pofida oricărui moment de criză, reintră la loc în carapace. 

                                                 
23 A.P. Cehov, Op. cit. ,  p. 339  
24 A.P. Cehov, Op. cit. ,  p. 210-211 
25 A.P. Cehov, Op. cit. ,  p. 377  
26 A.P. Cehov, Op. cit. ,  p. 209  
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Cu un zâmbet: „Totul a fost cum nu se poate mai bine!”(Arkadina)27, printr-un 

abandon: „N-am voinţă... Niciodată n-am avut voinţă.” (Trigorin)28 sau astupându-şi 

urechile: „NU, nu, nu! Să nu spui aşa ceva! (astupându-şi urechile)” (Ranevskaia)29 sau în 

urma unei intimidări: „Vorbesc încet...” şi plimbând într-una căruciorul cu copilul 

(Andrei)30 sau cu o perfectă platitudine cordială: „Primesc bucuros scuzele dumitale... (...) Îţi 

mulţumesc pentru plăcuta dumitale tovărăşie (...) Domnilor, trebuie să lucrăm! Trebuie să 

lucrăm! Toate cele bune!” (Serebreakov)31 

În ei, Cehov a pus mai mult decât în ceilalţi neputinţa, un soi de încremenire, o 

culoare mult prea densă pentru a mai fi posibilă transparenţa. Ei ştiu cum sunt şi unde sunt. 

Deşi par împăcaţi cu condiţiile vieţii lor, sunt fiecare în pericol de a muri lent, interior 

vorbind, prin sufocare şi pe nesimţite. 

 În mod paradoxal pe aceşti oameni autorul i-a imaginat ca având multe daruri. Ei 

sunt dintre aceia pe care el i-a înzestrat fie cu talent, fie cu farmec, fie cu faimă, fie cu 

nobilitate. Sunt personajele din linia întâi, social vorbind. 

Andrei e în consiliul de conducere la zemvsta, Serebreakov e profesor universitar, 

Arkadina e actriţă celebră, Trigorin e scriitor celebru. Şi cu toate acestea călătoria lor pare că 

a eşuat. Într-un fel ei sunt, sufleteşte vorbind, într-o situaţie mai fără scăpare decât eroii 

cehovieni care hotărăsc într-un moment de nebunie să îşi ia viaţa. Aceştia din urmă, au 

măcar ca potenţialitate, alternativa.  

Eroii de tipul Arkadina sau Serebreakov nu au această alternativă. Ei au murit deja şi 

asta e singura formă de existenţă care le place. De viaţa reală le e frică, fug. Se complac în 

propriile minciuni, în propriile convenţionalisme, în propriile limitări. Îşi interzic zborul. 

„Pescăruşul” lor nu e împuşcat şi depus însângerat la picioarele iubitei ca pescăruşul lui 

Treplev, ci e împăiat şi pus în vitrină. 

 

„Pescăruşul” ca simbol al sufletului 

 Simbolul pescăruşului a fost atât de mult interpretat în literatura de specialitate încât 

se pare că îşi păstrează valabilitatea pentru o mulţime de înţelesuri. Dintre toate înţelesurile, 

cel la care ne oprim este cel al zborului, pentru că personajele cehoviene par surprinse de 

autor în etape diferite al acestei încercări de înălţare, de izbăvire, de mântuire sufletească.  

Nu putem spune cu certitudine care a fost până la final raportul omului Anton 

Pavlovici cu Dumnezeu. Cert este că, prin scrierile sale, nicăieri ideea de Dumnezeu sau 

trăirea în duhul ortodox nu este ridiculizată, luată în derâdere sau respinsă. Ba dimpotrivă, 

                                                 
27 Ibidem, p. 213 
28 Ibidem, p. 213 
29 Ibidem, p. 414 
30 Ibidem, p. 356 
31 Ibidem, p. 281 
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omul care trăieşte în acest duh e prezentat într-o aură de autenticitate, de măsură, de 

frumuseţe, are parte de duioşia dramaturgului, e pus de autor pe o treaptă superioară din 

punctul de vedere al autenticităţii trăirii faţă de alte personaje care stârnesc mila prin 

zădărnicia şi ridicolul manierei în care îşi caută fericirea. Din ele izvorăşte o putere 

autentică, ele sunt sarea pământului şi lumina lumii  lui Cehov. 

 Ele contrapunctează meandrele alambicate ale deznădejdii cu o nădejde copilăreasca 

în binele dumnezeiesc şi acoperă rele de tot felul prin îndurare, milă şi răbdare. Luptei 

crâncene pentru fericire, ei îi opun acceptarea senină a suferinţei de dragul celuilalt, 

justificărilor rafinate ale patimilor, raţionamentul de bun simţ. Ei sunt cei care, de fapt, prin 

efortul lor zilnic susţin, hrănesc şi îngrijesc această lume. Datorită unora ca Firs, Sonia, 

Marina, Medvedenko, Amfisa etc. personajele celelalte îşi permit crize existenţiale şi luxul 

de a fi întruna nefericiţi în văzul tuturor (ceea ce, de altfel, este un catalizator foarte bun al 

atenţiei şi a energiei celorlalţi). Acest gen de eroism, total lipsit de gesturi „dramatice” sau 

pline de emfază, insesizabil pentru ochiului ce caută „ieşirea din obişnuit”, „ieşirea din 

rând” sau gloria gestului eroic, este actul excepţional care face posibilă viaţa. Este puterea 

despre care Cehov vorbeşte prin Nina, puterea omului de „a îndura” şi „de a-şi păstra 

credinţa”.  

Prin aceste cuvinte gândul lui Cehov se apropie de cuvântul mântuitor primit de 

Sfântul Siluan. Acest mare sfânt ortodox al vremurilor contemporane a fost la bază un 

simplu ţăran rus care a trăit retras toată viaţa, fiind chiar şi dispreţuit de confraţi şi a cărui 

măsură de trăire a fost descoperită abia după moarte, prin scrierile sale. Când Sfântul, în 

mijlocul unei crize, chinuit de deznădejde pentru mântuirea lui, se roagă la Dumnezeu 

pentru ajutor, primeşte acest cuvânt simplu, cutremurător şi care, dacă ar fi trăit de noi în 

Adevăr, ar fi mântuitor pentru toată contemporaneitatea.  

 „Ţine mintea ta în iad şi nu deznădajdui!”32 

Prin el ni se spune exact şi măsura la care suntem şi de care în fiecare clipă trebuie să 

ţinem seama, dar şi ce putem face ca să o depăşim. 

 „Există o singură artă creştină, care nu-i nici gotică, nici romantică, nici barocă – arta 

de a purta crucea.”(Franz von Baader).  

Fiind o manifestare a artei care vorbeşte despre „arta de a-ţi purta crucea”, putem 

spune că opera lui Cehov poartă un mesaj creştin. 
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Abstract: The graphic or plastic representation appears, 

since long-forgotten times, as a means of expressing a 

mythical symbolic thinking. If the paleolithic speech did 

not resist, the material creations of those who used it 

remained testimonies that evoked, axiomatically, the 

ability to imprint thought into material symbols. Myth has 

always been one of the most appropriate modes of 

expression in theatre. In the relationship between man and 

culture, which has been and will remain interrelational, of 

spatio-temporal and socio-political conditionality, the 

return to the primordial universe meets the need for 

certainties, durable essences, stability, and unambiguously explains the idea of communication 

through art. 

Keywords: scenography, motif, myth, primordial, theme, symbol. 

  

 

 Reprezentarea grafică sau plastică apare, încă din vremuri imemoriale, ca un mijloc 

de exprimare a unei gândiri simbolizante de tip mitic. Dacă vorbirile paleoliticului nu au 

rezistat, creaţiile materiale ale celor care le foloseau au rămas ca mărturii ce evocă, axiomatic, 

aptitudinea de a fixa gândirea în simboluri materiale. Mitul a fost întotdeauna unul dintre 

cele mai adecvate moduri de exprimare în teatru. În relaţia dintre om şi cultură care a fost şi 

va rămâne una de interrelaţionare, de condiţionare spaţio-temporală şi socio-politică, 

reîntoarcerea la universul primordial răspunde nevoii de certitudini, de esenţe durabile, de 

stabilitate, şi explică, fără ambiguitate, ideea de comunicare prin artă.                                                                                                   

Scenografia este o modalitate expresivă de dialog cultural, iar scenograful este cel 

care controlează estetic şi transpune în materialitate idealitatea conţinutului dramatic al 

autorului. Urmând coordonatele teoretice ale mitului dramatic, vom evidenţia întâlnirea 

punctului de vedere plastic cu cel dramatic în câteva din textele lui Lucian Blaga şi Marin 

Sorescu, relevând ideile filozofice principale conţinute prin intermediul simbolurilor.                  
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Creatorul de imagini scenice conştientizează şi conceptualizează valori identitare româneşti, 

identifică transferul stilistic în timp şi spaţiu, de la o perioadă la alta şi de la o regiune la alta, 

într-o perfectă simbioză între elementul popular şi cel cult, precum şi asimilarea şi 

respingerea motivelor mitice, a simbolurilor identitare româneşti – ca pietre de temelie ale 

spiritualităţii româneşti, plăsmuind în limbaj plastic şi teatral conceptul scenografic.                                                                                                                                                                                                 

Motivul biblic cu cea mai largă răspândire este cel al diluviului, în toate variantele potopul 

reprezintă un sfârşit de ciclu, dar şi începutul unei ere noi. „Să preiei mitul biblic al 

poporului” – comentează Constantin Noica – „şi să-l adaptezi la spaţiul carpatic (Arca lui 

Noe) imaginând un Noe român într-un sat din Apuseni – iată un fel foarte decis de a 

implanta universalul în naţional în sens reversibil, ridicând prin mitizare naţionalul la 

universal.”1  

Creatorii scenografiei spectacolului Arca lui Noe de Lucian Blaga şi Matca de Marin 

Sorescu sunt un exemplu de admirabili căutători care construiesc, la confluenţa artelor, 

sinteze ce nu vor înceta să ne impresioneze. Pornind de la obiectele foarte mici, accesorii sau 

elemente decorative până la cele mari sau supradimensionate: toaca – „glasul” lemnului, 

roata, moara, elemente din lemn, ca material cald, natural ca un semn al soarelui, lingură de 

lemn, piua, cumpăna şi iar toaca, oul încondeiat ş.a.m.d. – fiecare element scenografic are un 

destin special care subsumează la rândul lui alte obiecte conotative sau este el însuşi juxtapus 

într-o compoziţie creată. Aceste „relicve etnografice” sunt un preţios instrumentar cultural 

transmis din cultura primitivă în cea populară sub forma unor moşteniri directe sau indirecte 

cu schimbări specifice la nivel de semnificaţii şi simboluri, de la o epoca la altă, adică, acel 

arsenal ce se poate metamorfoza la vedere, acel tot ce se structurează într-un spaţiu al scenei 

în decoruri, costume, costume-măşti, păpuşi, personaje.  

Arta scenografului este integrativă, are un caracter pragmatic, variat şi fertil şi 

substituie un univers spiritual care sugerează dincolo de aparenţe.                                                                       

Arca lui Noe – un spaţiu creat de Raluca Ilie din oglindă – este o soluţie scenografică 

inovativă, care propune o cheie de descifrare modernă şi poate fi citită ca o metaforă 

potrivită care reflectă confruntarea dintre bine şi rău, adevărul, sinceritatea, conţinutul inimii 

şi al conştiinţei şi esenţializează sensul existenţei universale. Elementele tradiţionale 

româneşti enumerate mai sus sunt „oglindite” la propriu în decorul infinit – ca instrument al 

iluminării. 

Costumele, în armonie cu decorul, conţin ca şi acesta, elemente arhetipale cu mesaj puternic: 

Ana este o EVA. Poartă o cămaşă tradiţională românească albă cu mâneci bufante, la gât 

poartă perle asemeni femeilor sase din perioada interbelică. Pe deasupra, poartă o vestă cu 

motive tradiţionale, pe alocuri miţoasă, cu baza largă; Noe e Meşterul Manole. Modelul 

imprimat este la origine o fotografie realizată unei sculpturi în lemn de la Muzeul Satului, 

                                                 
1 Cubleşan, Constantin, Lucian Blaga: 10 ipostaze teatrale, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca 2011, p. 35 
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pentru că arca este construită din acest material. În aceeaşi cheie sunt create costumele 

pentru Moşul Ca lumina soarelui, Judecătorii şi Copiii lui Noe: Aaron şi Ion. 

Pentru a evoca o matcă arhaică, inspirată din folclorul românesc, scenografa Elodie 

Chiper transpune în materie configuraţia şi simbolul Satului tradiţional. Creează o 

multitudine de module realizate din elemente etnografice; vatra, casa şi pridvorul, ogradă 

(grădină, ocol), biserica, cimitirul, moara, fântânile, uliţele... Ultimul hotar delimitează satul 

de spaţiul natural rămas exterior. Spaţiul din afara satului este pentru mentalitatea mitică, o 

„lume de dincolo”. Foloseşte, de asemenea, forţa de expresie a măştii care devine un semn 

teatral. Măştile prezente populează o lume fantastică, izvorâtă dintr-o gândire tradiţional 

românească care personifică spiritul strămoşilor, al vegetaţiei şi al apei. Sfera reface unitatea 

dintre cer şi pământ, oglinda sferei poate simboliza o poartă care face legătură de la apa  

Schiţe de costum realizate de Raluca Ilie — Arca lui Noe de Lucian Blaga, UNATC 2016 
 

terestră la cea celestă, restabilind unitatea 

primordială. Dezlănţuirea naturii care spulberă 

vatra satului este sugerată de podeaua scenei 

fragmentată, cu caracter translucid şi cubist, 

dedesubtul căreia se află puternice rădăcini în 

natură, în pământ. Arborele cosmic (pomul 

vieţii) este un simbol religios universal şi 

creştin, cel mai bogat şi răspândit simbol. 

Crucea de pe Golgota reia imaginea arborelui 

cosmic sau al lumii. Întunericul care domneşte 

pe scenă sugerează popularea imaterială a 

spaţiului, dar şi concretizarea pericolului, a 

necunoscutului. Lumina marchează intrarea în 

prezent, triumful vieţii – continuitatea. 

Dramaturgul mărturiseşte că singurul personaj care să poată învinge singurătatea şi 

absurdul nu putea să fie decât o femeie, o femeie însărcinată. Adică: „echilibru, tradiţie, 

Scenografia creată de Elodie Chiper -                     
Matca de Marin Sorescu, UNATC, 2016 
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continuitate. Sfârşit şi început. Matca.” Ia, cămaşa tradiţională românească, cunoscută şi sub 

denumirea de „cămaşă cu altiţă” (chenar) este un simbol important.  

Descifrând teme, motive şi simboluri, studiind iconografia inspirată de acest moment 

biblic, atente la culorile folosite şi la detaliile expresive legate de semnele arhetipale 

româneşti, atrase de gândirea magică şi imaginaţia mitologică a românilor, cele două 

scenografe: Raluca Ilie şi Elodie Chiper au 

creat prin mijloace expresive specifice, 

imagini scenice în comunicare vizuală pe o 

axă verticală cu sufletul popular şi 

spiritualitatea românească.                                          

Resacralizarea înseamnă un aport 

spiritual fără a fi în dezacord cu 

supertehnologizarea mijloacelor de expresie, 

în transpunerea scenică: „Atunci când omul 

îşi pierde simţul sacrului, viaţa îşi pierde 

sensul şi nu e de loc întâmplător că la 

originile sale teatrul a fost o «taină»”2  
 

Referinţe bibliografice: 

1. Blaga, Lucian, Trilogia culturii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011                  

2. Cubleşan, Constantin, Lucian Blaga: 10 ipostaze teatrale, Dacia XXI, Cluj-Napoca 2011 

3. Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, traducere de Cezar Baltag, Ed. 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981     

4. Peter Brook, Nemira 258 - Brook 90 de ani, yorick.ro 
 

 

Adriana Raicu Petre este conf. univ. dr. şi Director al Departamentului de Scenografie din cadrul 

UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, realizatoare a nenumărate de scenografii în Bucureşti şi în ţară. 

I-a fost decernat Premiul pentru întreaga activitate dedicată Teatrului V. I. Popa în 2006. Autoare a 

volumelor „De la artele plastice la teatru - Scenografia secolului 20” şi „De la text la imaginea scenică 

- Aspecte ale scenografiei universale contemporane” şi a unor cursuri de scenografie, arta costumului 

şi scenotehnică. 
 

Adriana Raicu Petre is an Associate Professor, PhD and Director of the Department of Scenography 

at UNATC „I.L. Caragiale” Bucharest, a creator of countless scenography works in Bucharest and in 

the country. She was awarded the Prize for an entire activity dedicated to theatre VI Popa in 2006. 

Author of the volumes „From Plastic Arts towards Theatre - Scenography of the 20th Century” and 

„From Text to Scene - Aspects of Contemporary Universal Scenography” and scenography, costume 

and stage technique courses. 

                                                 
2 Peter Brook, Nemira 258 - Brook 90 de ani, yorick.ro 

Scenografia creată de Elodie Chiper -                     
Matca de Marin Sorescu, UNATC, 2016 

136



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                              Research 

 

 

 

 

DADA SAU LIBERTATEA FECUNDĂ A NEGAŢIEI 

 

 

Anca Bradu  
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti  

ankabradu@yahoo.com 

  

Abstract: This study proposes an analytical approach 

to the Dadaist phenomenon, starting from the idea that 

the DADA movement is a completely unprecedented 

moment compared to other avant-garde artistic 

movements of the early twentieth century. This 

particularity comes from the programmatic abolition of 

norms and the controlled destruction of logic for the 

liberation of the creative energy of the present governed 

by the grace of spontaneity. The Dadaist ego is 

therefore eminently poetic, and the aggressive rhetoric 

of negation in programmatic texts or poems, as well as 

the grotesque-comical aesthetic of the plastic and spectacular representations, offer the world a new 

cult of immediate values, of efemer and concrete, a new ceremonial vision for the impulsive 

performance of Life. 

Keywords: Tzara, Iancu, Segal, Ball, Hennings, Huelsenbeck, Arp, Zürich, DADA, Cabaret 

Voltaire, Life, NO, liberty, mask, poem, contradiction, paradox, mouth, chaos, ludic, word, truth, 

revelation. 

  

 

 Unul din cele mai remarcabile amănunte atunci când ne referim la fenomenul dadaist 

emancipat de artiştii grupaţi în jurul Cabaretului Voltaire de la Zürich la începutul secolului 

XX este, pe lângă caracterul său internaţional, covârşitoarea participare românească. E de 

notorietate faptul că jumătate din cei zece artişti emigraţi din ţările Europei se născuseră şi 

crescuseră în România. Bineînţeles că toţi vorbeau foarte bine româneşte, deşi nu era 

obligatoriu ca această limbă să fi fost limba lor nativă sau cea vorbită in familie. Fraţii Iancu 

de pildă, a căror desăvârşire academică se petrecuse în Germania, stăpâneau şi limba acestei 

ţări, în timp ce Marcel Iancu studiase franceza ca primă limbă scrisă la Liceul Gheorghe Lazăr 

din Bucureşti. Apoi, Tristan Tzara sugerează că în prima seară de la Meierei, locul naşterii 

curentului, a tradus rapid câteva din poemele sale româneşti, în timp ce Hugo Ball spune că 
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le-ar fi citit în româneşte. Cert e faptul că, deşi vorbea şi germana, Tzara a început să scrie în 

franceză de îndată ce s-a integrat în lumea culturală de la Zürich.  

În momentul izbucnirii războiului în 1914, Zürich-ul devenise peste noapte centrul 

elitei intelectuale europene, un loc de refugiu pentru mulţi scriitori şi oameni de cultură, 

conduşi de cele mai radicale viziuni asupra artei. Astfel oraşul era punctul focal al 

avangardei internaţionale, loc magnetic pentru nihilişti, anarhişti, scriitori boemi francezi, 

germani, ruşi, polonezi, ucrainieni, evrei, italeni. În această atmosferă cosmopolită grupul de 

la Cabaretul Voltaire promitea sa fie un real centru de exprimare insolită. Pentru că, odată cu 

sublimarea discursului estetic, aici urma să se constituie o nouă mişcare artistică, o nouă 

atitudine ontologică ce propunea o viziune ce nu mai fusese experimentată înainte, 

exprimată  radical în două silabe: DADA. Dar avangarda românească caracterizată prin 

interesul şi relaţiile sale internaţionale surprinzător de extinse nu ar fi fost românească, dacă 

nu s-ar fi conectat la punctele sale de plecare autohtone, la propria legitimitate natională. Nu 

este întâmplător faptul că Marin Sorescu de pildă, atunci când vorbeşte de Tristan Tzara se 

referă la Caragiale. După părerea poetului român, dadaiştii apar ca adevărate figuri 

caragialiene aflate în plină acţiune. Căci în cabaretul de la Zürich activităţile dadaiste au 

irumpt din energia fraţilor Iancu, a lui Tzara şi Arthur Segal, toţi familiarizaţi cu tradiţia 

românească şi cu practicile româneşti contemporane lor. Evoluţia artistică a lui Hugo Ball şi 

cea a lui Emmy Hennings au fost intim legate de teatrul expresionist german şi de tradiţia 

cabaretului expresionist. Vodevilul francez şi mai ales critica lui îl inspiraseră cu siguranţă pe 

Caragiale, iar seva umorului absurd pe care Tzara şi-o extrage şi de aici, poate fi regăsită 

sublimată într-o formă teatrală desăvârşită în teatrul lui Eugen Ionescu. Acesta din urmă îl 

citează pe Urmuz, evocându-i metoda literară extrem de simplă care pune într-o pălărie 

elemente disparate ale gândirii, sisteme întregi, membri ai organismului juridico-social, 

figuri umane, pene de pasăre şi ciocuri, entităţi psihologice desperecheate, limba, civilizaţia, 

creştinismul, logica, etc. Amestecându-le, le răstoarnă apoi într-o nouă ordine: mai 

capricioasă, mai surprinzătoare, dar la fel de posibilă ca oricare alta. Protestul social se 

insinuează prin particulele negre ale umorului absurd ce instaurează noua tradiţie literară 

urmuziană în numele hazardului său ordonat, ce se regăseşte şi în tradiţia arhaică a 

basmului fantastic sau a artei naive. De altfel, Iancu si Tzara recunoşteau în interviurile 

vremii că în mişcarea lor născută la Zürich, au importat atmosfera de revoltă caracteristică 

climatului social şi cultural din România, o atmosferă de umor intens, îmbibat cu o cantitate 

remarcabilă de absurd. Iată de ce nu poate fi întâmplător faptul că spectacolele şi cupletele 

dadaiste de la Cabaretul Voltaire, precum şi o bună parte a poeziei dadaiste pot fi asociate cu 

uşurinţă oralităţii culturii ţărăneşti. Într-un număr Centenar, Marcel Iancu, citat în volumul 

DADA-EST, dedicat de profesorul Tom Sandqvist românilor de la Cabaretul Voltaire, acesta 

evocă anumite serate dadaiste inspirate din surse arhaice autohtone; în 30 martie 1916 

atmosfera spectacolului constituia o parodie a colindelor, în timp ce un episod următor din 14 
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iulie propunea un episod al episcopului ce trimitea la cântece magice şi bocete extatice 

străvechi incantate de bocitoare profesioniste la înmormântări, însoţite de ceremonialuri la 

care participanţii poartă măşti divers stilizate. Dar înainte de momentul apariţiei lui Hugo 

Ball în chip de episcop vrăjitor, se pare că Tzara, Iancu şi Richard Huelsenbeck creaseră o 

uvertură printr-un murmur ce amintea de sunetul lacurilor şi pădurilor, apoi într-un gest de 

eliberare totală aruncaseră în aer partiturile şi toată maculatura ce-i îndepărta de sursa 

inspiraţiei spontane. Acest gest a fost urmat de onomatopee cu răsunet barbar: „ahoi, ahoi..., 

boum, boum, il dehabilia sa chair quand les grenouilles humides commencerent a bruler.” 

(…o să-şi dezbrace carnea când broaştele umede vor începe să ardă). În pauzele ritmice dintre 

incantaţii, Huelsenbeck bătea într-o tobă, apoi relua onomatopee africane, Tzara pocnea din 

castaniete, iar Iancu cânta la fluier.  

Aşadar e evident că discursul oral devenise una din formele cele mai raspândite de 

expresie în manifestările dadaiste. Demonstraţia susţinea ideea că scrisul îşi are sursa în 

discursul oral şi prin acest gen de improvizaţii artiştii dadaişti căutau tocmai acest apriorism. 

În articolul său din revista Sic! din 1917, Tzara postulează că: „gândul este făcut în gură”şi 

insistă asupra surselor mistice şi forţelor iraţionale ale poeziei primitive, populare. Remarca 

insolitul gurii de a avea o forţă invizibilă, deosebită, bunătate, frică, creaţie şi foc. În acelaşi 

an, într-un număr al revistei Dada 2 afirma dorinţa dadaistă de a revitaliza chiar tradiţia din 

arta neagră, egipteană şi bizantină şi distrugerea sensibilităţii atavice. Tindea mai târziu „să 

lingă penumbra şi să plutească în marea gură plină cu miere şi cu excremente”. Hans Arp 

afirma în schimb că propriile sale poeme autonome sunt bolboroseli, înjurături, suspine, 

bâlbâieli, chiuituri în voie. În timp ce Hugo Ball vorbeşte despre puterea cuvântului, 

afirmând că recitarea devine o piatră de încercare pentru calitatea poemului ce trebuie să se 

adreseze urechilor fiinţelor umane vii şi nu ochelarilor perceptorilor. Afirmând că dadaiştii 

sunt înaintea futuriştilor, va consemna în iunie 1916: „Am încercat să dăm vocabulelor 

izolate plinătatea unui jurământ, strălucirea unei stele. Şi destul de curios, vocabulele 

inspirate magic au conceput şi au dat naştere unei noi propoziţii care nu era limitată şi 

constrânsă de niciun fel de înţeles convenţional. Atingând uşor o sută de idei în acelaşi timp, 

fără a le numi, această propoziţie a făcut posibilă auzirea caracterului ascultătorului, ludic 

din naştere, dar ascuns, iraţional; a trezit şi a făcut mai puternice cele mai joase straturi ale 

memoriei.”1  

Putem deduce că această stare paradisiacă poate fi regăsită în energetismul culturilor 

primitive eminamente orale. Prin incantaţia dadaistă tendinţa era aceea de a reda cuvântului 

o prezenţă vizibilă, o percepţie calitativă concretă, palpabilă, precum sunetul în actul 

vorbirii. Cuvintele sunt percepute ca apariţii reale, întâmplări ale concretului, individualizate 

prin rostire. Limbajul devine o serie de acţiuni şi de evenimente ale gândului în sine. Acesta 

                                                 
1 Hugo Ball, Flight out of Time, pg. 68 
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se transmite spontan prin secvenţe auditive, ritmice şi repetitive, enumeraţii sonore, aliteraţii 

şi asonanţe, expresii formale şi fraze stereotipe, epitete şi alăturări insolite, menite să 

dinamiteze logica şi să producă surpriza sonoră a experimentului instantaneu al rostirii. Nu 

este o coincidenţă faptul că oralitatea spectacolului dadaist se acordează cu policromia 

vizuală a manifestărilor ce amintesc de carnavalul popular medieval. Putem deduce origini 

comune şi la nivelul sensului acestui tip de manifestare comunitară ce are la bază logica 

paradoxală a lumilor răsturnate.  

O revărsare de elemente parodice, travestiuri, profanări, detronări şi derogări de la 

ordinea de drept, conferă participanţilor senzaţia unei absolute libertăţi comportamentale, de 

vreme ce totul este permis şi toate ierarhiile sunt pulverizate. Tutelar e doar hohotul de râs al 

haosului eliberator. În aceeaşi cheie, la Cabaretul Voltaire numeroase ipostaze sunt adunate 

în genuri mari sau mici, exacerbând raţiunea într-o foame veselă de-a răstălmăci sacrul şi 

profanul, de a demasca bufonada regelui şi aristocraţia bufonului, de a da timpul de-a dura 

şi de a spune NU susurând sarcastic cu gura rânjită: DADA, DADA, DADA…  Cităm din 

Manifestul Domnului Aa, antifilozoful, unul din poemele teatrale ale lui Tristan Tzara; 

„Uită-te bine la mine! 

Sunt un idiot, sunt un clovn, sunt un farsor, 

Uită-te bine la mine! 

Sunt urât, faţa mea nu are expresie, sunt mic 

Sunt la fel ca voi toţi!” 

Aşadar dadaiştii au adoptat cu braţele deschise orice fel de mască şi orice fel de joc ce 

sfidează obiectivitatea ponderabilă şi mediocritatea bunului simţ, atâta timp cât nu există un 

adevăr ultim şi logica nu este un fundament absolut al vieţii. De aceea Dada este un fenomen 

care se împotriveşte oricărei definiţii. În canonul literar, Dada este o doctrină literar-artistică 

care se situează undeva între cubisn, futurism şi suprarealism. Dar Hugo Ball afirma că 

dadaistul iubeşte extraordinarul şi absurdul, el ştie că viaţa se afirmă pe sine prin contradicţie. 

Iar Richard Huelsenbeck, în The Dada Almanac dorea să sublinieze caracterul nedogmatic al 

mişcării Dada, definindu-l ca pe o filosofie a afirmaţiei extreme şi a paradoxurilor, nefiind o 

axiomă, ci o stare a minţii independentă de toate şcolile şi teoriile care se adresează 

individualităţii fără să acţioneze cu violenţă asupra ei: „Dada nu poate fi înţeleasă, trebuie 

experimentată, Dada este imediată şi evidentă. Dacă eşti viu, eşti dadaist. Dada este punctul 

neutru între conţinut şi formă, masculinul şi femininul, materie şi spirit, fiind vârful acelui 

triunghi magic care se înalţă din polaritatea lineară a relaţiilor şi conceptelor umane. (…) 

Astfel, Dada nu este politică, nici mişcare artistică, nu votează nici pentru umanitate, nici 

pentru barbarie.” Va afirma mai apoi că, mai presus de orice, Dada este un proces creator 

pur, de aceea dadaistul este liber să adopte orice mască şi să reprezinte orice mişcare 

artistică, de vreme ce nu aparţine niciunei mişcări. Deci, pentru că nu susţine nicio teorie, 

Dada este. Voind să coaguleze toate aceste intuiţii într-un nume, grupul de la Zürich a 
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inventat un cuvânt complet nou, un cuvânt magic, complet lipsit de sens, dar pe care 

dadaiştii l-au experimentat ca pe o jucărie lingvistică. Atât substantiv, cât şi adjectiv, subiect 

şi obiect, cuvântul acoperă un larg spectru gramatical. Michel Sanouillet, în eseul Dada, o 

definiţie din 1979, constată că DADA nu poate fi folosit ca o unitate semantică normală, iar în 

limbajul nostru există un singur cuvânt care se bucură de tot atât de multe privilegii, 

cuvântul Dumnezeu: „Astfel, Dada conţine şi ia asupra sa manifestările Tatălui, ale Fiului şi 

ale Duhului Sfânt, în care Fiul manifestă modalităţile autentice de expresie literare şi 

artistice.”  

 Iată de ce nu putem eluda influenţa culturii iudaice şi a tradiţiilor ei în fondarea 

mişcării dadaiste şi a avangardelor artistice interbelice. Incubatorul acestei bogăţii 

intelectuale a fost concentrarea culturii evreieşti asupra cărţii, a textului, a scrisului în 

combinaţie cu o situaţie socio-istorică specială. Mai ales în Europa de Est, evreii au format nu 

numai un grup etnic, ci o comunitate plină de culoare şi de contraste, dar uniformă în 

tradiţia ei. Influenţa asupra dezvoltării presei moderne, organizarea vieţii teatrale şi 

muzicale, înfiinţarea şi conducerea studiourilor de film şi a cinematografelor, a galeriilor 

private de artă şi fotografie, a magazinelor de antichităţi şi anticariate şi, evident, cabaretele 

şi cafenelele au jucat un rol decisiv în constituirea profilului modern al producţiei şi 

consumului cultural. Există teorii probate istoric care afirmă că în Europa Centrală şi de Est, 

cultura evreiască a infuzat modernismul artistic şi literar, declanşând mişcările de avangardă 

ale timpului. De aceea nici iudeo-românii de la Cabaretul Voltaire nu puteau evita o 

reîntâlnire cu poveştile şi legendele atât din tradiţia hasidică, cât şi din viaţa religioasă 

contemporană, cu alegoriile despre zboruri cosmice, cu totemele cu puteri magice, cu 

miracolul absurd şi revelaţiile divine. În copilăria lui Tristan Tzara (alias Samuel 

Rosenstock), cât şi a lui Arthur Segal, în regiunile lor natale prevala hasidismul, iar Tzara 

notează în notele sale autobiografice că visa de la o vârstă fragedă să-şi piardă propria 

persoană, motiv recurent în poemele sale de tinereţe. Încercând o stilistică elastică, se definea 

un colpoltor de cuvinte, o persoană care întoarce cuvintele şi propoziţiile pe dos. Deşi nici 

familia Rosenstock, nici familia Iancu nu erau evrei ortodocşi sau hasizi, folosirea frecventă 

în discursul dadaist a dicteului automat, a stărilor extatice asociate ritualului hasidic, 

conduce la concluzia că cei doi tineri artişti cunoşteau aceste tradiţii. În cadrul ceremoniilor 

de acest tip raţionalitatea logică era răsturnată şi totul era admis în măsura în care era 

interzis: beţia, sexualitatea deşănţată, comportamentul social era abolit, şi tadikului, acel 

bufon insolent ce conducea ritualul, îi era permisă o atitudine provocatoare, scandaloasă 

chiar la adresa auditoriului. Limbajul se pulveriza în acelaşi fel în care comportamentul 

ofensiv violenta normalul, exacerbând normele sacre permise de ritualul religios.  

Tristan Tzara identifica în geneza operei poetice dadaiste mecanismul visului, 

afimând că artistul este ajutat de vise în încercarea sa de a face realitatea mai confuză decât 

este în fapt, iar dadaismul dizlocă discursul, îl dezmembrează, îl dizolvă până în punctul în 
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care dispare orice urmă de referenţialitate. Citând surse lingvistice, Tom Sandqvist opinează 

că: „Limba dadaistă este o expresie directă a sentimentului, un mod de a vorbi fără 

ceremonie sau artificiu, o limbă care se exprimă pe sine fără ocolişuri. În această limbă spui 

frumuseţe şi înţelegi spiritualitate, spui bunătate şi înţelegi sfinţenie.“2 Idişul a fost una 

dintre limbile materne cele mai extinse în Europa şi s-a îmbogăţit prin variatele contacte 

culturale cu limbile vecine. Cu toate acestea nu este un amestec lingvistic mai mare decât alte 

limbi, deşi o tehnică a colajului este mai evidentă, iar vocabularul este neobişnuit de mare şi 

colorat, abundând în diminutive şi adjective. De aceea apetitutul experimental lingvistic al 

dadaiştilor români poate fi infuzat şi de aceste surse, atâta timp cât în poemele lor bruiste pot 

fi regăsite similitudini fonetice din idiş. În ce priveşte sensurile DADEI, vom regăsi rădăcini 

încă mai adânci în cultura iudaică în centrul căreia se află paradoxul, o viziune dihotomică 

specifică, un fel de şi-şi în loc de ori-ori, care este incontestabil germenele ideologic DADA. În 

manifestele sale din 1918 Tzara explică această atitudine creatoare, fundamental fericită care 

porneşte de la absurdul acestor antinomii ce se ciocnesc frenetic şi creativ; el afirmă că scrie 

acele manifeste împotriva tuturor principiilor care l-ar determina să le scrie, numai pentru a 

demonstra că oamenii pot să săvârşească simultan acţiuni contrarii şi să ia o gură de aer 

proaspăt. „Nu există Adevăr ultim”, postulează Tzara pentru că dialectica este un mecanism 

amuzant care ne conduce într-un mod banal spre opinia pe care o avuseserăm de la bun 

început. El contestă „obiectivitatea slinoasă” şi armonia, ştiinţa care ordonează totul. De 

aceea cel mai acceptabil sistem este din principiu să nu ai niciunul şi în acelaşi timp să te 

perfecţionezi în micimea ta, „să umpli vasul cu individualitatea proprie”. Este un principiu 

de anulare a sinelui şi o libertate totală de a lăsa lucrurile să se întâmple la fel ca în viaţă, 

conduse de hazardul momentului prezent. În acest sens vor merge şi textele dramatice ale lui 

Tzara, construite cu fermitate împotriva canonului teatrului clasic occidental care în viziunea 

sa stilizează fals adevărata complexitate a vieţii, contradicţiile ei, elementele sale groteşti şi 

paradoxale. DADA respectă toţi indivizii în nebunia lor de moment, fiind o întrepătrundere 

de opoziţii, de tot felul de contradicţii şi lucruri groteşti, conforme cu VIAŢA, al cărei flux 

este adesea inconsecvent, ilogic, absurd, dar real. Adevărul atâta vreme cât există, reprezintă 

o multitudine nesfârşită, la fel de diversă ca multitudinea oamenilor, unici în sine, dar având 

acces la limbajul comun şi la o tradiţie pe care o împart între ei. Hugo Ball în schimb, nu şi-a 

afirmat niciodată fidelitatea faţă de cultura evreiască, fiind adeseori considerat chiar 

antisemit. În articolul Zur Kritik der deutschen Intelligenz din 1919, interpretează atitudinea 

dadaiştilor români născuţi în tradiţia iudaică ca pe o intuiţie pur artistico-filosofică ce 

precede futurismul, reluând astfel idei din discursul său din 1916 şi făcând aluzie la 

Marinetti şi manifestele sale ce postulau o estetică asemănătoare: „Dadaiştii au condus 

plasticitatea cuvântului până la o culme care cu greu ar mai putea fi atinsă. Am dobândit-o în 

                                                 
2 Tom Sandqvist, DADA Est, Românii de la Cabaretul Voltaire, Ed, Institutul Cultural Român, 2010, pg.254 
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detrimentul propoziţiei raţionale, construite logic şi, de asemenea, prin abandonarea muncii 

de documentare, care este posibilă doar prin mijloacele unei cronofage grupări de propoziţii 

într-o sintaxă ordonată logic.”3 

      Aşadar, la începutul lui februarie 1916, la Zürich, o dată pentru totdeauna avea să se 

constituie o nouă mişcare ce propovăduia o atitudine ontologică nemaivăzută sau 

experimentată înainte. DADA intra pe scena artistică a Cabaretului Voltaire. Emmy 

Hennings spune în autobiografia sa Ruf und Echo că Tzara fusese desemnat să fie primul ce 

urma să se producă pe scenă - un român brunet, frumos şi cu un aer de îndrăgostit. El a 

apărut din spatele cortinei şi a scos din buzunar un petic mototolit de hârtie, apoi altul, plin 

de cuvinte aproape copilăroase de adio în franceză, pe care le-a împărţit clienţilor din sală şi 

care toate se sfârşeau cu langurosul refren: „adieu, ma mere, adieu, mon pere.” Părea 

conform spuselor artistei de cabaret, un băieţaş ce fugise de acasă, ce-şi exprima dorul de 

casă în sintagme decadente şi înduioşătoare; apoi goticul Hugo Ball a cântat la pian şi Emmy 

Hennings a cântat cântece familiare de pahar până la transpiraţie, coborând şi ea printre 

spectatori. În acelaşi timp, de pe scena încă iluminată din spatele ei se auzeau mormăieli 

indescriptibile, strigăte şi fluierături, lovituri furioase de ciocan. Apoi: „(...) Cortina a fost 

dată la o parte, s-a stins lumina şi un proiector verde a fost direcţionat către mica platformă 

pe care patru personaje stranii se mişcau pe picioroange înalte, pe fundalul pictat în stil 

cubist, purtând măşti lungi şi groteşti făcute în grabă de Marcel Iancu. Măştile arătau oribil, 

de o paloare fantomatică, cu găuri negre, rotunde în loc de gură şi ochi, cu şuviţe încreţite de 

păr atârnând de pe creştetele lustruite şi bărbi vopsite cu cruci roşii ca nişte pete de sânge 

scurs. Toti au izbucnit în ţipete înspăimântătoare din ce în ce mai puternice. (...)”4 Apoi şi-au 

sfârtecat hainele, lăsând la iveală desuuri femeşti şi ceasuri cu cuc, s-au aşezat mai apoi în şir 

subliniind ordonat reintrarea în scenă a lui Tzara în chip de dandy în frac şi cu pince-nez. A 

alungat graţios măştile în urletul demonic şi dezarticulat al acestora şi: „A continuat ca şi 

cum ar fi fost în transă. Oratoriul grotesc s-a prelungit până când publicul a început să cânte 

refrenul producând un zgomot care nu se poate să nu-i fi atins pe revoluţionarii ruşi ce 

locuiau de partea cealaltă a aleii.”5 Conform spuselor lui Marcel Iancu, printre aceşti 

revoluţionari se afla şi Lenin, care obişnuia să vină destul de des la Cabaret şi să discute idei 

dadaiste, idei cu care era în dezacord complet atâta vreme cât nu concordau doctrinei 

comuniste pe care o germina. Spectacolul acelei seri s-a încheiat cu gestul radical al lui Tzara 

de-a azvârli în aer un sul de hârtie pe care scria „merde”.  

Într-un scandal total se năştea o eră nouă. În timpul primăverii spectacolele au 

continuat, culminând cu publicarea unei antologii Cabaret Voltaire, editată de Hugo Ball, 

conţinând texte de Tzara, Iancu, Huelsenbeck şi Emmy Hennings. Aici încep să vehiculeze 

                                                 
3 Cabaret Voltaire, Zürich, 1916, pg. 22, 23 
4 Tom Sandqvist, DADA Est, Românii de la Cabaretul Voltaire, Ed, Institutul Cultural Român, 2010, pg.22 
5 Ibidem, pg.23 
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ideile de forţă ale Dadei, rostite cu impetuozitatea avangardistă a unei filosofii paradoxale: 

Dada nu înseamnă nimic, Dada este tocmai nimicul plin de sens pentru care nimic înseamnă nimic. 

Aşadar această nouă mişcare se configura ca o anti-artă şi o anti-poetică, o anti-retorică şi o 

anti-filosofie ce cultiva negaţia ca reacţie la vechea artă, la tradiţionala maşinărie a semnificării 

care trebuie distanţată în funcţionarea sa sau distrusă. Anarhismul acestui grup adunat la Zürich 

în 1916, în atmosfera boemei antirăzboinice, provoca un atac contra regulilor de orice tip, 

stipulând o beţie a libertăţii şi spontaneităţii, activând nuanţe, forme sau stări inedite, în 

expresii gestuale groteşti ori comice, dramatice sau absurde. Din proiectul dadaist utopia a 

fost abrogată, iar viziunile asupra haosului se multiplică supradimensionate retoric prin 

tehnica acumulării, a simultaneităţii, blocând consecutivitatea prin stilul rebarbativ, 

exploziv, voit agresiv, prin redundanţa insolentă a negaţiei: „Iată o lume şovăitoare care fuge 

şi iată-i de cealaltă parte pe oamenii noi, aspri săltând călare pe suspine. Iată o lume mutilată 

şi iată-i pe vracii literari preocupaţi s-o îmbogăţească. Eu vă spun nu există un început şi noi 

nu tremurăm, nu suntem sentimentali. Noi sfâşiem cu un vânt furios rufăria norilor şi a 

rugăciunilor şi pregătim marele spectacol al dezastrului, incendiul, descompunerea. 

Pregătim suprimarea durerii şi înlocuim lacrimile cu sirenele întinse de la un continent la 

altul.”6 Fără scop şi fără proiecte, fără organizare, acesta este imperativul ce domină 

contrautopia dadaistă. De aceea definirea şi autodefinirea sunt în discursul dadaist forme 

negative de afirmare ludic ironică într-o retorică a contradicţiilor şi a paradoxului. În 

Manifestul domnului Antiaspyrine Tzara proclamă: „Dada nu-i nebunie, nici înţelepciune, nici 

ironie, uită-te la mine, drăguţule de burghez. Acesta e un joc cu pietricele, copiii îmbinau 

cuvintele cu sonerie la capăt, apoi plângeau şi stricau strofa şi-o încălţau cu cizmuliţe pentru 

păpuşi, iar strofa deveni regină ca să moară puţin, iar regina deveni balenă sură, copiii 

alergau cu sufletul la gură.”7 Tristan Tzara se declară împotriva viitorului anulând astfel din 

start orice tentativă de proiect utopic. Prin acţiunile sale demistificatoare el prefaţează 

sfârşitul oricărei credinţe posibile în Adevăr, Istorie, Progres, Raţiune, Revoluţie şi mai ales 

Revelaţie, construind spectacolul antiutopic al unei lumi decepţionat-cinice. El alege jocul 

demistificărilor renunţând la aura utopică a imaginarului, la promisiunile şi tehnica salvării 

prin artă. El, asemeni unui ochi lucid, reconstruieşte viziunea lumii excitată de forţa negaţiei, 

redescoperind o nelimitată bucurie de a trăi, transformată într-o adevărată mistică a jocului 

şi a vieţii. Căci DADA este: „abolirea oricărei ierarhii şi a oricărei ecuaţii sociale instalate 

drept valori de către slugile noastre (...) DADA, abolirea memoriei, DADA, abolirea 

viitorului, credinţă fără discuţii în orice zeu produs imediat al spontaneităţii (…) Libertate 

DADA, DADA, DADA, urlet de culori ondulate, întâlnire a tuturor contrariilor şi a tuturor 

                                                 
6 Tristan Tzara, Manifestul despre amorul slab şi amorul sentimental, vol. Avangarda aristică a sec. XX, Ed. Meridiane , 
Buc. 1968 
7 Tristan Tzara, Şapte manifeste Dada, Lampisterii, Omul aproximativ, Ed, Univers, Bucureşti, 1996 
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contradicţiilor, a oricărui motiv grotesc, a oricărei incoerenţe.”8 Aşadar, spre deosebire de 

toate celelalte mişcări de avangardă pe care le contestă, dadaismul n-a urmărit să se 

constituie într-o şcoală poetică dependentă de un program artistic propriu şi cu un caracter 

dogmatic şi rigid; dimpotrivă, dorinţa lor patetică a fost de a elibera arta pentru a ajunge la 

libertatea intempestivă a vieţii. De aceea vom constata că multe dintre producţiile dadaiste 

ale lui Tzara devin de-a lungul configurării stilului înşiruiri de cuvinte, sintagme şi fraze fără 

legătură, uneori chiar din limbi diferite, asociate exclusiv după un principiu fonetic. În mod 

analog, numeroasele manifeste ale curentului sunt poeme veritabile construite pe această 

manieră a negării logicii. Şi în piesele sale de teatru, Tristan Tzara parodiază toate convenţiile 

dramatice, construind de fapt o succesiune de discursuri incoerente, adeseori simultane ca în 

poemele dadaiste, rostite de personaje numite burlesc, cu sonorităţi idioate: Domnul 

Antiaspirină, Domnul Bumbum, Cricri, Pipi etc. Avem de-a face cu o experienţă limită a 

limbajului teatral, ce anticipează cu siguranţă teatrul absurdului ionescian. Dar, în timp ce 

acesta va denunţa critic vorbirea automată, simptom al unei crize existenţiale într-o lume ce 

nu mai poate comunica, Tzara doreşte recuperarea unei stări infantil paradisiace, o stază a 

libertăţii absolute şi a unei disponibilităţi ludice infinite. În gratuitatea sa, acest joc va 

dobândi în chip ciudat logica şi farmecul de a merge pînă la capăt cu negarea negaţiei. Omul 

aproximativ - „cu siguranţă ca mine, ca tine cititorule, ca şi ceilalţi” - desemnează metaforic 

fragilitatea condiţiei umane, transformată într-o existenţă alienată, fiind în acelaşi timp un 

om modern care îşi poate regăsi în cele din urmă identitatea pierdută prin forţa magică a 

cuvântului, renăscând în chiar timpul rostirii.  

       Un secol de avangarde ne desparte de momentul Cabaretului Voltaire, ce a fost ucis în 

public după aproape cinci ani de existenţă. De fapt crima a fost săvârşită chiar de Tzara care, 

constatând că o stare de libertate individuală devenise o stare colectivă şi că „diverşi 

preşedinţi începeau să simtă şi să găndească la fel” a semnat actul de deces. Tocmai de aceea, 

în intuiţia sa genială, ucigând DADA, Tzara a făcut-o perenă. O cultură a paradoxului nu 

putea să sfârşească decât paradoxal, redevenind o prezenţă, un scop, un deziderat ce 

caracterizează şi lumea de astăzi. Mai recent, un alt poet al limbajelor, Matei Vişniec, 

propune prin textul său în vrac – Cabaretul DADA - un exerciţiu de stil. Sedusă de sursa 

dadaistă a acestei construcţii textuale, care îmi oferea libertatea de a parcurge cu paşii mei 

drumul acestei mişcări artistice şi de-a o recreea pe scenă prin corifeii săi, am construit după 

propriile mele instincte dadaiste un scenariu şi apoi un spectacol pe scena Teatrului Regina 

Maria din Oradea. Închei prin a mărturisi că am trăit o fastă stare de inconfort: voluptatea de-

a fi între Da şi NU.  

 

 

                                                 
8 Tristan Tzara, Manifestul Dada 1918, Ed. Univers, Buc, 1996 
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Anca Bradu este regizor de teatru şi conf. univ. dr. la Departamentul de Regie Teatru al UNATC 

„I.L. Caragiale” Bucureşti. Este cunoscută în peisajul teatral naţional cât şi internaţional ca un 

regizor prolific, semnând direcţia de scenă a peste 50 de spectacole pornind de la importante texte 

clasice sau contemporane, realizând adaptări şi construind scenarii după texte dramatice modulare, pe 

scenele teatrelor din ţară (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Tg. Mureş, Oradea, Sf. Gheorghe, etc) sau din 

străinătate (Ungaria, Serbia, Finlanda, Franţa, etc.) Spectacolele sale sunt o constantă a festivalurilor 

naţionale şi internaţionale de gen, fiind distinse cu numeroase premii. În anul 2000 primeşte premiul 

UNITER pentru regie iar în 2013 obţine titlul de doctor în artele spectacolului cu teza Dramaturgia 

lui Lucian Blaga, fenomen de antropologie teatrală românească, lucrare pe care o publică doi 

ani mai târziu. 
 

Anca Bradu is a theatre director and Associate Professor PhD at the Department of Theatre 

Directing of UNATC „I.L. Caragiale” of Bucharest. She is renowned at a national and international 

level as a prolific director, signing the stage direction of more than 50 performances, based on 

important classical or contemporary texts, making adaptations and building scenarios on modular 

dramatic texts on the stage of theatres in the country (Bucharest, Sibiu, Cluj, Tg. Mures, Oradea, Sf. 

Gheorghe, etc.) or from abroad (Hungary, Serbia, Finland, France etc.). In 2000 she was awarded the 

UNITER Prize for Directing and in 2013 he was awarded the title of Doctor in the Performing Arts 

for the thesis Lucian Blaga’s Dramaturgy, a Phenomenon of Romanian Theatre Anthropology, 

which she published two years later. 
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Abstract: Art is not the imitation of life, but serves as a source of 

inspiration to the extent to which it gives the performer the power 

to pass beyond the horizon of everyday experience. So, we can’t 

confuse theatre with mimesis, because the individual becomes just 

a representation of life. This way, we eliminate repetition, form 

perceived as the one destructive thing that dominates the artistic 

act, because its threat is nowhere so well organized as it is in 

theatre. According to Artaud, the removal of repetition is 

desirable, but it work without it, as is suggested by the fading of 

the logos, that must still be present on stage, because art can’t fall 

victim to the improvisational anarchy. The theatre of cruelty proposed by Artaudd, in order to exist 

and live, requires an outer lucidity identical to the reality of the magic of the dream, and the cruelty he 

was talking about is the very consciousness that gives life. 

Keywords: art, rehearsal, theatre of cruelty, performance, word, actor, dramatic text, language. 

 

 

„Arta nu e imitaţia vieţii, ci viaţa e imitaţia unui principiu transcendent cu care arta 

ne repune în contact.”1  

Ca practician al genului găsesc cu uşurinţă conţinutul de adevăr din enunţul formulat 

de Nietzsche, deoarece teatrul perceput ca spectacol este o experienţă unică pe care nu o 

întâlneşti în viaţa de zi cu zi. Viaţa deserveşte drept sursă de insiraţie, dar numai în măsura 

în care are îi asigură interpretului puterea de a trece dincolo de orizontul experienţei 

cotidiene. În susţinerea celor afirmate îl aducem în discuţie şi pe Kant, care ne înfăţişează 

ideea de teatru sub forma unui principiu exterior şi totodată superior oricărei clase de 

obiecte, ce se află dincolo de orice experienţă posibilă, indiferent dacă ar fi vorba despre 

realitate sau despre principii ale cunoaşterii. Faptul că teatrul este un fenomen care se 

întâmplă aici şi acum distruge conceptul imitativ al artei, demonstrând că reprezentarea nu 

trebuie confundată cu mimesis-ul. Dacă plecăm de la afirmaţia lui Artaud conform căreia nu 

                                                 
1Friedrich Nietzsche, apud Jaques Derrida, Scriitura şi diferenţa, Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 319 
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a existat niciodată origine şi nici prezent, admitem şi faptul că teatrul încă n-a început să 

existe. Acceptarea unui astfel de teatru poate fi echivalentă cu o trădare prin infidelitate faţă 

de adevărata problematică ridicată de teatrul cruzimii, căci teatrul nu se poate confunda cu o 

reprezentaţie, el este  viaţa, iar viaţa este originea nereprezentabilă a reprezentării, adică 

viaţa îl susţine pe om, dar nu este vorba despre viaţa omului, ci individul devine doar o 

reprezentare a vieţii – aceasta fiind tocmai limita umanistă a metafizicii teatrului clasic. Deci, 

teatrul are menirea să evidenţieze viaţa, dar nu în sensul desluşirii unor caractere într-o 

continuă schimbare, ci în măsura de a înfăţişa o viaţă echilibrată, iar omul fiind doar rezumat 

la un reflex. Adâncim şi mai mult lucrurile şi ajungem cu dezbaterea la o întreagă pledoarie 

făcută de Artaud din dorinţa de a elimina repetiţia. Nu există cuvânt sau semn care să nu se 

poată repeta. Diversitatea este infinită, iar tot ceea ce există între viaţă şi moarte se poate 

diviza şi repeta. Nicăieri ameninţarea repetiţiei nu este atât de organizată ca la teatru, 

deoarece punctul de pornire al spectacolului, textul dramatic în sine, este însuşi spaţiul 

repetiţiei.  În opinia sa, repetiţia este răul care adună şi păstrează prezentul trecut ca adevăr 

şi idealitate. Pe de o parte se doreşte înlăturarea definitivă a repetiţiei, iar pe de altă parte se 

concluzionează că excluderea ei ar fi imposibilă. Această formă primitivă necesită 

suprimarea, dezlipind-o de ea însăşi ca de dublul ei, dar nu în sensul promovat de Artaud în 

Teatrul şi dublul său susţine Derrida, ci ca o duplicare ce răpeşte teatrului prezenţa simplă în 

irepresibila mişcare a repetiţiei. Sărbătoarea cruzimii, aşa cum este numit spectacolul, este 

posibil să aibă loc doar o singură dată, deoarece cuvântul odată rostit e unic, iar unicitatea 

momentului nu poate fi repetată, la fel şi expresia şi trăirea nu pot fi valabile de două ori. 

Cuvântul odată rostit devine mort şi nu mai acţionează, iar reprezentaţia teatrală este un fapt 

încheiat care nu lasă nici o urmă, căci este o energie, singura energie a vieţii, fapt care ne 

determină să admitem ideea că teatrul ne învaţă tocmai inutilitatea acţiunii care, odată 

făcută, nu mai poate fi refăcută, astfel încât actul ei trebuie să fie activ uitat. O singură dată 

poate înseamna şi o repetiţie! Artaud din nou este în dilemă, după Derrida, căci cu teatrul ca 

repetiţie nu poate să se împace, iar la non-repetiţie nu poate renunţa. Îi rămâne doar 

oscilaţia, cu bună ştiinţă, între posibilitatea şi imposibilitatea teatrului pur. Dar care puritate? 

Teatrul cruzimii nu începe şi nici nu se împlineşte în puritatea prezenţei simple, ci deja în 

reprezentare, astfel că teatrul primitiv şi cruzimea încep prin repetiţii, iar ideea unui teatru 

fără reprezentare, ideea imposibilului, ne ajută să gândim teatrul azi plecând de la 

deschiderea istoriei sale şi în orizontul morţii sale.  

 Prin conceptul de „teatru al cruzimii” Artaud păstrează caracterul hieratic al 

teatrului, dar în acelaşi timp doreşte şi eliminarea implicării divinului de pe scenă, nu cu 

scopul promovării ateismului, ci pentru a crea un spaţiu non-teologic subliniind voinţa 

individului şi priceperea lui. Eliberarea atrage implicit libertatea totală şi astfel ajungem la 

concluzia că pentru a ridica arta teatrală din decăderea existentă, se cere distrugerea 

imitaţiei, iar în acest mod „teatrul cruzimii” ar putea începe să existe. Înlăturarea superstiţiei 
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asupra textului şi a poeziei scrise devine obligatorie pentru că ceea ce are valoare o dată, îşi 

păstrează importanţa şi după ce e distrus. Oare pentru Artaud prin ce poate fi infidel teatrul? 

Şi ni se dă un răspuns: printr-un teatru ne-sacru sau unul care acordă privilegii cuvântului, o 

formă de teatru abstract care ar exclude elemente semnificative precum: dansul, muzica, 

volumul, profunzimea plastică, un teatru în care sensul şi simţul nu pot fi consumate. Atât 

timp cât scena este dominată de logos, de forţa şi consistenţa cuvântului, teatrul devine 

dominat de la distanţă prin textul dramaturgului. El comandă sensul reprezentaţiei prin 

intermediul regizorilor şi al actorilor interpreţi aserviţi, care prin personajele create 

evidenţiază nemijlocit gândirea poetului creator. Dacă abordăm arta teatrală din acest punct 

de vedere, prezentăm un actor sclav al creaţiilor altora şi mai mult chiar un regizor amorf 

golit de conţinut şi supus necondiţionat textului dramatic. În acest caz nu se poate discuta 

despre niciun fel de creaţie, deoarece nu se crează nimic, decât iluzia unui moment real, iar 

sensul teatrului aici şi acum devine inexistent. Totodată nici publicul nu este exclus din 

ecuaţie, arătând pasivitatea lui de consumator privitor al unei reprezentaţii lipsită de volum 

şi adevăr. Ideea se aprofundează şi ajungem la lărgirea orchestrării care cuprinde în sensul 

său de expunere pictura, muzica şi gestul, toate convergând către supunerea fără echivoc în 

faţa unui logos dominator. Prin urmare, termenul de regizor poate fi asociat cu cel de artizan 

sau cu un fel de traducător menit să treacă o operă dintr-un limbaj în altul, adică din cel scris 

în cel dominat de supremaţia cuvântului, anulând oricare alt limbaj. În viziunea lui Artaud o 

scenă care doar ilustrează un discurs poate fi echivalentul unei boli. Pentru a ieşi din acest 

raport de subordonare totală este necesară o mai mare atenţie asupra importanţei şi 

responsabilităţii omului însărcinat cu punerea în scenă, deoarece a reconstrui scena şi a te 

răzvrăti împotriva tiraniei textului constituie unul şi acelaşi lucru. Regizorul este persoana 

căreia îi aparţine concepţia interpretării unui text dramatic, activitatea de îndrumare a 

jocului actorilor şi forma de exprimare artistică a spectacolului2. Directorul de scenă nu apare 

conjunctural şi nu are un rol formativ, ci este o necesitate obiectivă cu o funcţie la fel de 

veche ca şi a teatrului însuşi. Este coordonatorul procesului scenic, este „o călăuză în 

întuneric”3 şi un dirijor care asigură unitatea artistică şi stilistică a reprezentaţiei. Bazându-se 

pe  capacitatea sa creativă, pe valenţele sale artistice, pe propria cultură şi pe sensibilitatea de 

a intra în rezonanţă cu textul dramatic sau cu ideea propusă (ca în spectacolele de 

pantomimă), dar şi pe abilităţile şi pe calităţile trupei (actori, scenografi, tehnicieni) implicată 

în proiectul propus, va putea îndeplini opera. 

Ion Sava, în Teatralitatea teatrului, pune în discuţie două modalităţi de lucru ale 

regizorului cu actorul, fără a-şi declara preferinţa faţă de una dintre ele.  

                                                 
2 Vasile Breban, Dicţionar al Limbii Române Contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 
504 
3 Peter Brook, Spaţiul gol, traducere de Marian Popescu, Editura Unitex, Bucureşti, 1997, p. 5 
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Prima propune actorului executarea în mod soldăţesc a tuturor indicaţiilor autorului 

sau ale regizorului, sub stricta sa îndrumare. Nu suntem de acord, deoarece în acest caz 

interpretul nu mai este creator, devine un executant, o marionetă care îndeplineşte nişte 

sarcini  de scenă, iar rezultatul activităţii sale va fi lipsit de interes. Dacă artistul se limitează 

la rostirea textului şi la executarea acţiunilor indicate de regizor, devine sclavul creaţiilor 

altora, iar profesiunea lui e ocazională.  

A doua propunere, aduce în atenţie atitudinea creatoare din ambele părţi, prezentând 

regizorul care nu se subordonează textului dramatic, ci extrage din el un anumit mesaj, 

aduce specificitatea evenimentului scenic şi manifestă originalitate, acordă încredere 

capacităţilor artistice ale actorilor şi porneşte la desluşirea necunoscutului împreună cu 

interpretul. Regizorul şi actorul se întâlnesc în sinteza spectacolului, în pregătirea şi 

înfăţişarea lui la public. Raportul lor se stabileşte odată cu distribuirea rolurilor şi continuă 

pe toată perioada repetiţiilor. Actorul şi regizorul: inseparabilă făptură, din simbioza cărora 

apare adevărul scenic! Regizorul este primul, dar nu principalul creator. Nu în jurul lui se 

mişcă totul, ci gândirea sa de ansamblu asupra actului artistic reprezintă punctul de plecare. 

Spectacolul, ca produs finit, exprimă personalitatea unui creator care aduce în prim-plan un 

mesaj. Configurarea ideii este făcută sensibilă prin acţiunea vie a corpului omenesc, regia 

devenind astfel „corelarea text – interpretare, organizată scenic”4  

Ne vom întreba, şi pe bună dreptate, ce înseamnă sau în ce constă conceptul de teatru 

al cruzimii? Nu trebuie să luăm ad litteram în interpretare strictă cuvântul cruzime, deoarece 

nu este vorba despre ceva distrugător, ci despre o cruzime sub perspectiva necesităţii şi a 

rigorii, o supunere faţă de necesităţi, iar necesitatea impune lipsa de supunere în faţa 

cuvântului, în faţa acelui creator al textului, astfel încât cuvântul va înceta să mai guverneze 

scena, dar va fi prezent pe ea. În acest mod, nu este negată importanţa cuvântului, ci 

prioritatea lui absolută. Să nu credem că scena rămâne deschisă anarhiei improvizatoare, ci 

din contră se militează pentru o subordonare şi o interacţiune reciprocă permanentă a 

corpului în sens şi raţiune. Ca şi Peter Brook sau Konstantin Stanislavski ori Jerzy Grotowski, 

Artaud pledează pentru întoarcerea la origini, la momentul în care cuvântul era nenăscut, iar 

zgomotul – onomatopeea făcea legătura dintre suflet şi corp, dintre Dumnezeu şi om. 

Vorbirea dinaintea cuvintelor – gestul şi cuvântul nu sunt despărţite de logica reprezentării, 

ci conlucrează în aceeaşi directie. Punerea în scenă a unor piese scrise devine spectacol bazat 

pe scrieri, dar uneori avem libertatea de a folosi textul sub forma unui pretext creând un sens 

nou în care limbajul sunetelor să capete o materializare vizuală plastică. Conform lui Freud, 

când face referire la vis, prin limbaj nu înţelegem doar exprimarea gândirii prin cuvinte, ci 

trebuie evidenţiat şi limbajul gestual sau oricare formă a activitătii psihice vizibile. Există o 

asemănare conceptuală între viziunea lui Artaud şi psihanaliza lui Freud. Referitor la jocul 

                                                 
4 Horia  Deleanu, Regizorul şi teatrul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 42 
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cuvântului şi cel al scrisului, atât în scena cruzimii cât şi în termenii lui Freud, în limbajul 

scenei nu se pune în discuţie suprimarea vorbirii articulate, ci se adânceşte problematica în 

direcţia găsirii unei analogii între realitatea logosului şi semnificaţia lui în vis, mergând până 

la afirmaţia că teatrul cruzimii este un teatru al visului, iar pentru împlinirea acestui 

deziderat avem nevoie de magia modernă numită psihanaliză (totul realizându-se prin 

atenţia acordată visului şi inconştientului). Cu toate acestea, Artaud respinge o formulă a 

teatrului psihanalitic, deoarece pe scenă inconştientul nu trebuie să aibă un rol propriu, deci 

pledează împotriva unui teatru exclusiv al inconştientului şi solicită luciditatea exterioară, 

cruzimea fiind de fapt conştiinţa, una care dă viaţă. 
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Sesiunea de Shakespearologie 
 

SHAKESPEARE ÎN SPECTACOLUL CONTEMPORAN: LOCAL, GLOBAL, UNIVERSAL 

 

Organizată în parteneriat cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru (AICT), 

Sesiunea de Shakespearologie a abordat mari creaţii ale teatrului ultimelor decenii din 

perspectiva unei tematici incitante: Shakespeare în spectacolul contemporan: local, global, 

universal. Evenimentul s-a bucurat de o bogată participare internaţională. Critici şi 

cercetători de pe mai multe continente s-au reunit la Craiova pentru a dialoga despre 

Shakespeare pe scena teatrului şi a lumii. 

Moderatori au fost Margareta Sörenson (Preşedinte AICT/IATC) şi Octavian Saiu 

(Preşedinte Secţia română AICT – Teatrologie). Introducerea amplă făcută de cei doi critici a 

marcat punctele importante ale tematicii: Shakespeare este astăzi contemporanul nostru, 

gratţe impactului spectacolelor născute din opera lui pe toate continentele. Este autorul etern 

universal prin valoare, devenit global prin puterea de atracţie încă vie, evidentă în toate 

culturile teatrale ale planetei.  

Dacă unele dintre prezentări au urmărit prezenţa lui Shakespeare în teatrul românesc, 

altele au încercat să sublinieze valoarea operei sale în contextul spaţiului asiatic sau 

american, într-o celebrare a universalităţii autorului născut la Stratford. Departe de a fi doar 

o suită de prelegeri, conferinţa a fost un prilej de dialog: între Dan Vasiliu şi Ion Caramitru, 

între George Banu şi Emil Boroghină, între Alice Georgescu şi Tompa Gabor, între Sorin 

Alexandrescu şi Gavril Pinte. Programul a inclus şi o masă rotundă cu tema Shakespeare pe 

scena contemporană, la care au participat Doina Papp, Ana-Maria Nistor, Mircea Morariu 

(România), Michel Vaïs, Don Rubin (Canada), Barry Gaines (SUA), Deepa Punjani (India) 

într-un schimb viu de întrebări şi răspunsuri. Dintre prezentările invitaţilor străini, merită 

menţionate contribuţiile profesorului Shen Lin (Academia de Teatru din Beijing) Estetizarea şi 

politizarea lui Shakespeare într-o China globalizată şi a criticului francez Jean-Pierre Han Richard 

al III-lea: Trei montări, trei viziuni, prelegerea profesorului Manabu Noda (Universitatea Meiji 

din Japonia), Richard II regizat de Yukio Ninagawa şi „unversalitatea” ca fenomen intercultural sau 

studiul cunoscutului critic şi profesor John Elsom (Preşedinte de onoare al AICT/IATC), 

Shakespeare, profet al modernităţii. 

Un moment special al evenimentului a fost lansarea ediţiei în limba engleză a 

volumului semnat de Octavian Saiu, Hamlet and the Madness of the World (Hamlet şi Nebunia 

Lumii), apărut la Editura Institutului Cultural Român, prezentat de către Emil Boroghină 

(Preşedintele Festivalului Internaţional Shakespeare), Michel Vaïs (Secretar General al 

AICT/IATC) şi Savas Patsalidis (Redactor-Şef al revistei Critical Stages/Scènes critiques). Cu 
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toţii au subliniat valoarea excepţională a volumului, care defineşte în mod exemplar profilul 

lui Hamlet pe scena începutului de mileniu. 

În introducerea cărţii, Octavian Saiu afirmă: „Astăzi, când urgia din Lear se retrage ca 

un tsunami şi lasă în urmă prăpădul dezumanizării, singura piesă în care ne regăsim e 

Hamlet – cu toată nebunia dezlănţuită de acolo, pe care patru secole de posteritate au 

camuflat-o pentru a ne lăsa nouă voluptatea amară de a o trăi pe propria piele. Hamlet este 

contemporanul nostru, pentru că e nebun. Şi ca el suntem cu toţii. Personajul acesta nu mai e 

de mult prinţul renascentist care-şi contemplă natura interioară. Nici eroul răzvrătit care 

încearcă să salveze lumea. Este doar profilul spart al omului din acest început de mileniu. 

Hamlet suntem noi.” 

 

prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU  
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ION CARAMITRU  

SAU HAMLET LA PUTEREA A DOUA 

 

 

Dan Vasiliu 
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti  

vasiliu.dnt.3@gmail.com 

  

Abstract: This article was inspired by the fact that the 

actor Ion Caramitru is considered one of Hamlet's top 

ten performers in the world and was awarded the title of 

„Shakespeare Cultural Ambassador to Romania” by the 

British Council. Like the universal theatre, the 

Romanian theatre was and remains the witness of a true 

cult dedicated to Hamlet. In this respect, two major 

aspects are taken into account: first, the fascination 

exercised by the character in question, considered a 

quintessence of Shakespearean drama, and secondly, the interpretative status of excellence that confers 

glory to those actors who have consecrated themselves to the scenic encounter with Hamlet.  

Keywords: Shakespeare, Hamlet, Ion Caramitru, Richard Eyre, Alexandru Tocilescu. 

 

 

Prezentarea de faţă a fost inspirată de faptul că actorul Ion Caramitru este considerat 

unul din cei mai buni zece interpreţi ai lui Hamlet din lume şi de faptul că i-a fost acordat 

titlul de „Ambasador Cultural Shakespeare în România” de către British Council. 

 Ca şi teatrul universal, teatrul românesc a fost şi rămâne martorul unui adevărat cult 

dedicat lui Hamlet. În acest sens, sunt de luat în seamă două aspecte majore: mai întâi 

fascinaţia exercitată de personajul în cauză, considerat o quintesenţă a dramaturgiei 

shakespeariene şi, în al doilea rând, statutul interpretativ de excelenţă ce conferă gloria 

acelor actori care s-au consacrat prin întâlnirea scenică cu Hamlet.  
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 În România, distingem două perioade istorice determinate de stilul interpretativ, de 

retorica dramatică, de formaţia culturală şi de educaţia academică a vremurilor respective. În 

cadrul primului moment istoric îi distingem pe Aristide 

Demetriad, Constantin Nottara, George Vraca, George 

Calboreanu, Valeriu Valentineanu (dintre care ultimii trei 

cunoscuţi pentru episodul „Bătăliei celor trei Hamlet” sub 

regia lui Soare Z. Soare). Al doilea moment a fost martorul 

evoluţiei teatrale moderne pentru Gheorghe Cozorici, Ion 

Caramitru, Ştefan Iordache, Adrian Pintea, Daniel Badale, 

Marcel Iureş, Sorin Leoveanu, Balas Attila, Ciprian Scurtea, 

Marius Stănescu.  

În ceea ce mă priveşte, când mă refer la Hamlet, mă 

gândesc, invariabil, la dubla performanţă a actorului Ion 

Caramitru. Primul său pas spre marele rol este de regăsit 

în seriozitatea studiului la clasa de actorie a maestrei Beate 

Fredanov (anul al II-lea, exerciţii shakespeariene de un act, anul al III-lea, prima şi a doua 

parte din Hamlet). De altfel, mărturiseşte Ion Caramitru, după primul examen cu Hamlet a 

fost felicitat de un mare regizor şi profesor, Radu Penciulascu. Spectacolul produs de către 

IATC la „Cassandra”, în stagiunea 1963/1964, a avut alura eroică a unei superproducţii 

întrucât a reunit ambele clase de actorie, conduse de către profesorii Beate Fredanov şi 

Costache Antoniu, întâmplător sau nu, şi rector al IATC. Gândirea regizorală a tânărului 

lector universitar de atunci, Ion Cojar, s-a concretizat într-o montare structurată dezinvolt pe 

„marile scene” ale piesei. Din distribuţia studenţilor amintesc acei actori pe care istoria 

teatrului românesc i-a preţuit în mod special alături de Ion Caramitru, respectiv, Virgil 

Ogăşanu (Polonius), Costel Constantin (Laertes), Petre Gheorghiu (Duhul), Ştefan Radof 

(Gropar I), Cătălina Pintilie (Ofelia) şi Remus Mărginean. 

  Am avut şansa să fiu spectator la „Cassandra”, la premiera acestei producţii. Ce e 

drept, eram un copil, dar eram deja obişnuit cu teatrul. Am fost întrebat, pedagogic, de către 

oamenii mari care îşi aplecau anevoie capul spre mine: ce mi-a plăcut la acest spectacol? „E 

special”, am răspuns. La vârsta aceea nu aveam cum să fiu nici snob, nici poltron. Eram 

impresionat de noutatea şi de acurateţea unui mesaj ce lămurea până şi un puşti că pe scenă 

se întâmplă lucruri memorabile. Şi apoi, îl întâlnisem prima dată pe Hamlet, îl văzusem 

prima oară pe actorul Ion Caramitru. În foaierul de la „Cassandra” a răsunat şi vocea 

autorizată a tinerei profesoare Ileana Berlogea care tocmai predica un adevăr cu patos antic: 

„va fi un mare actor, e un mare Hamlet”. Şi aşa a fost să fie. Iar după un spectacol susţinut la 

Sala Palatului, câştigătorul „Bătăliei celor trei Hamlet” din anii patruzeci, Valeriu 

Valentineanu, a ţinut să-l felicite pe un Ion Caramitru deja devenit subiect de călduroasă 

admiraţie şi de respect public. 
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 Stagiunea studenţească 1963/1964 a fost mai simplu de pus în practică decât de  

configurat tematic. În culisele puterii de la Bucureşti se dădea lupta desprinderii României 

de sub tutela de factură colonială a URSS. În aprilie 1964, a fost emisă o declaraţie privind 

„neamestecul în treburile interne” ale României.  

Propaganda comunistă autohtonă insista pe promovarea unei mitologii a 

independenţei româneşti faţă de Moscova. În această lumină, aniversarea a 400 de ani de la 

naşterea lui William Shakespeare oferea un suport cazuistic foarte necesar. Oare cultura 

elisabetană nu fusese rodul desprinderii de Roma sub sceptrul lui Henric al VIII-lea? Oare 

politica Elisabetei nu se axase pe înfăptuirea Imperiului? Oare John Dee nu participase la 

edificarea unui cult al Glorianei şi al unei noi Rome? Răspunsul firesc a fost DA. Nu 

întâmplător, anii şaizeci în teatrul românesc au consemnat un succes de marcă al lui 

Shakespeare sub bagheta unei strălucite generaţii de oameni de teatru (Radu Penciulescu, 

David Essrig). Şi, tot în 1964, shakespearologul şi omul politic Mihnea Gheorghiu prefaţa o 

ediţie de lux a operelor lui Shakespeare. În mijlocul acestei furtuni ideologice, dincolo de 

interesele partinice, spectacolul Hamlet a avut darul de a aduce o notă de prospeţime şi de 

adevăr prin interpretarea novatoare şi fascinantă a lui Ion Caramitru. Mesajul său era de cu 

totul altă factură decât cea a subtextului politic. Ceea ce transmitea personajul Hamlet atunci 

era mai mult un strigăt pentru dreptul la existenţă curată şi adevăr. 

  În acelaşi timp, desprinderea de Moscova nu a însemnat lepădarea de comunism. În 

acest context, în care orgoliile patriotarde interferau cu artificiile ideologice, găsim o mărturie 

elocventă a modului în care politicile culturale ale momentului au fost reflectate în 

repertoriul „Studioului de Teatru” al IATC pentru stagiunea 1963/1964. Acesta conţinea mai 

întâi titluri din dramaturgia naţională consacrată cum este Steaua fără nume de Mihail 

Sebastian, urmate de comenzi ideologice cu iz proletcultist (Cetatea de foc de Mihai Davidoglu 

şi de Sonet pentru o păpuşă de Sergiu Fărcăşan). În al doilea rând, urma repertoriul clasic. 

Datorită aniversării lui Shakespeare, au fost incluse piesele Cum vă place şi Hamlet. În mod 

diplomatic, încă, marea literatură rusă nu trebuia să lipsească aşa că Cei din urmă de Maxim 

Gorki şi Pescăruşul de A.P. Cehov au fost incluse pe afiş. Nu lipsea nici literatura dramatică 

modernă, cu vagi urme de marxism, În lumea apelor de Aldo Nicolai, pentru ca, „pour la 

bonne bouche” să fie prezentată şi piesa problemă a lui Molière, Tartuffe (mai pe şleau, numit 

Impostorul). 

 Dincolo de acest tip de probleme, specifice epocii, s-a consemnat în presă un val real 

de entuziasm faţă de performanţa studentului Ion Caramitru şi faţă de proiecţia publică a 

unui Hamlet rebel, viu, vindicativ şi şarmant (de văzut în slideshow imaginile şi 

comentariile presei din anului 1964). Să nu uităm, anul precedent, 1963, fusese marcat în 

conştiinţa umanităţii de două mari evenimente: 1. asasinarea tânărului şi charismaticului J. F. 

Kenedy, un erou american care visa la cucerirea Lunii şi 2. marşul comunităţii de culoare la 

Washington condus de Martin Luther King care a uimit întreaga planetă declarând că „are 

un vis”. Şi unul şi altul erau proaspeţi în gândire şi strălucitori în viziune de parcă studiaseră 
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împreună cu Hamlet la Wittenberg. Aceasta era epoca, acestea erau energiile, acestea erau 

visele. Asociem la această stare de spirit interpretarea lui Hamlet de către Ion Caramitru în 

maniera modernă a noilor timpuri. Acel Hamlet a convins pentru că ştia să „viseze” în 

ritmurile epocii teatrale care urma.  

Pe lângă aprecierile şi încurajările jurnalelor vremii remarcăm şi opiniile unor oameni 

de teatru din străinătate, ceea ce redă, odată în plus, impactul teatral estetic şi novator al 

Hamlet-ului studenţesc. Réne Hainaux, redactorul şef al revistei Le Théâtre dans le monde, 

sublinia că ar fi necesară o montare cu Hamlet care să preia şi să refacă energia spectacolului 

de la Studioul „Cassandra”. Iată un punct de vedere de nuanţă profetică deoarece această 

urare s-a împlinit pe deplin după două decenii.  

 După douăzeci de ani, Ion Caramitru reintră în atenţia publică susţinând din nou 

rolul lui Hamlet. De data aceasta în plină dictatură ceauşistă. În data de 30 noiembrie 1985, 

într-o sală îngheţată polar, în lipsa mijloacelor de încălzire, Teatrul „L.S. Bulandra” oferea 

publicului un regal teatral asezonat cu trimiteri clar dizidente. Ca orice profeţie împlinită, 

premiera-eveniment a devenit posibilă datorită unui complex original de idei, de vise şi de 

proiecte gândite de oameni de teatru de rang mondial. Mai întâi, a fost Richard Eyre, care 

cunoaştea bine, atât de la Edinburgh cât şi de la Bucureşti, potenţialul artistic şi creativ al 

trupei „Bulandra”. Apoi a fost ideea Hamlet. Ce ar fi dacă Richard Eyre ar regiza un 

spectacol de zile mari la Teatrul „L. S. Bulandra”? Propunerea era ciudată pentru un sistem 

social care refuza şi denunţa orice relaţie cu „străinătatea”. Mai mult, ideea era de-a dreptul 

provocatoare având în vedere scandalul politic şi diplomatic consumat în jurul montării cu 

Revizorul în urma căruia fusese demis directorul şi mentorul artistic Liviu Ciulei. Pe de altă 

parte publicul românesc aştepta tot timpul „miracole” de la artiştii săi favoriţi, dedicaţi 

teatrului de bună calitate. 

 În anii optzeci, când mişcarea Solidaritatea era 

reprimată în Polonia, acea Polonie a lui Grotowski, a lui 

Wajda, a lui Jan Kott dar şi a Papei Voityla, în acea Polonie 

orice demers cultural şi teatral constituia o pildă şi totodată 

un îndemn la acţiune anticomunistă. Ştim din marea istorie a 

lumii teatrului că există vase comunicante de necontrolat. 

Lumea scenei respiră la fel pretutindeni. Aspiraţiile la 

expresie artistică liberă nu puteau fi cenzurate, mai ales într-

un text de factura lui Hamlet. Ori, Richard Eyre se asocia la 

un astfel de efort în Bucureştiul invadat de portretele lui 

Ceauşescu promovând în contrapartidă viziunea unui 

Hamlet cu chipul şi personalitatea lui Ion Caramitru.  

 Solicitările profesionale de teatru şi de film ale 

regizorului britanic au dus la asocierea unui tânăr regizor român, original prin vocaţie, 

veşnic ironic şi care îşi flutura contestatar pletele hippy: Alexandru Tocilescu. Sub aceste 
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auspicii proiectul a prins viaţă coagulând în jurul său o splendidă echipă de creaţie 

(traducerea textului: Nina Cassian, decorul: Dan Jitianu, costume: Lia Manţoc şi Nicu Ularu, 

susţinere muzicală: Dan Grigore) şi o distribuţie excelent motivată şi dornică de performanţă 

(Octavian Cotescu, Ion Besoiu, Victor Rebengiuc, Ştefan Iordache, Florian Pitiş, Marcel Iureş, 

Răzvan Ionescu, Paul Chiribuţă, Răzvan Vasilescu, Valentin Uritescu, Mihai Gruia Sandu, 

Gina Patrichi, Ileana Predescu, Mariana Buruiană ş.a.). 

 Zvonurile teatrale ale vremii susţineau că repetiţiile au durat foarte mult. Adevărul 

este că numai finalizarea unei traduceri cât mai apropiate de sensul dorit a solicitat circa 

nouă luni de lucru. Regizorul voia un limbaj mai dur şi mai agresiv (de exemplu, 

Rosenkrantz şi Guilderstern erau numiţi „cadre de nădejde” – vocabular standard al 

limbajului de lemn comunist). În acelaşi timp, simţul actoricesc şi experienţa profesională îl 

determinau pe Ion Caramitru să mai domolească din avântul teribilist al regizorului. Ion 

Caramitru mi-a mărturisit că spectacolul avea, din start, un serios mesaj „anti-sistem”. După 

un an şi ceva de pregătire la scenă, la întrebarea maliţioasă a celebrei actriţe Dina Cocea, 

preşedinta ATM (Asociaţia oamenilor de Teatru şi de Muzică): „Când termini spectacolul?”, 

Alexandru Tocilescu a răspuns sec: „Nu-l apucaţi, Doamnă.”. 

 Răspunsul lui Alexandru Tocilescu conţinea o dureroasă urmă de adevăr: spectacolul 

era supus unui regim de vizionări repetate. Dilema era evidentă: ori piesa lui Shakespeare 

trebuia mutilată, ori spectacolul trebuia oprit. 

 În acele momente tensionate, Ion Caramitru şi-a asumat curajul şi riscurile lui 

Hamlet, prinţul care regizează spectacolul demascator în faţa întregii curţi regale a 

Danemarcei. „Când ştii că ai dreptate, mergi până în pânzele albe!” şi-a expus acesta crezul, 

fără echivoc. Din raţiuni „shakespeariene”, acest spectacol nu putea fi stopat nici în realitatea 

piesei nici în realitatea comunistă decât cu urmări scandaloase în presa liberă din lume. 

Urmarea, relatează în continuare Ion Caramitru, a fost de domeniul fantasticului: tovarăşul 

Croitoru, activist cu funcţii de răspundere în epocă, la ultima vizionare de control, a rostit 

verdictul „Excelent!”. Probabil că, furat de spectacol, a visat şi el puţin. 

 Au urmat circa două sute de reprezentaţii ale unui spectacol de 5 ore şi jumătate cu 

două pauze şi cu sălile mereu pline. Pline, ca pe timpul teatrului elisabetan.  

 A urmat, mai apoi, în decembrie 1989, revolta României anticeauşiste, cu străzile 

pline de oameni vii şi de oameni morţi. Ca în piesele grave ale lui Shakespeare. 

 Tot atunci, fapt unic în analele teatrului, interpretul lui Hamlet, Ion Caramitru, 

apărea la televizor anunţând întregii lumi victoria străzii la Bucureşti. Cu acest prilej, în 

România, Hamlet nu a mai pierit în scena duelului. În consecinţă, Ion Caramitru a trebuit să 

se confrunte cu o neaşteptată problemă de adaptare a unui mesaj protestatar la o realitate 

radical modificată. „Ce era să joc!?” se întreba acesta, ferm convins că, privitor la noua 

abordare a spectacolului, trebuia să ia o „decizie organică, intimă”. Erou naţional, om politic 

la vârful puterii revoluţionare, om de teatru consacrat şi interpret de excepţie al vestitului 

personaj shakespearian, Ion Caramitru a demisionat pe data de 5 mai 1990 din structurile de 
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conducere ale României (CFSN). Tot el mărturiseşte, după demisie: „Am revenit în teatru cu 

sentimentul fiului risipitor”. Într-un anume fel, Hamlet însuşi l-a convins pe interpretul său 

să nu îl părăsească.  

 Schimbarea regimului politic în România a determinat reevaluarea mesajului 

protestatar iniţial al spectacolului în cauză. Cu acest prilej, Ion Caramitru s-a confruntat cu o 

experienţă scenică miraculoasă: „textul acesta trăia prin el însuşi”, „până în 1989, eu îl jucam 

pe Hamlet, după aceea, Hamlet m-a jucat pe mine” (Lecţia de SAKESPEARE, interviu de 

Cristiana Gavrilă). 

Urmarea? Spectacolul regizat de Alexandru Tocilescu cunoaşte un traseu fulminant. 

Turneul său britanic şi irlandez înregistrează aprecieri maximale: „top 5 best” între cei mai 

buni cinci interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile (The Times); „this production is in a 

world class” (Jack Tinker, Daily Mail), „The politics of power and the politics of soul are both 

superbly exposed in this unforgetable production” (John Peter, Sunday Times), „A 

mesmerising evocation of the spiritual poverty of absolutism” (John Bilington, Guardian), 

„Ion Caramitru’s Hamlet is mesmeric” (T. Brogan, Evening Press, Dublin), „...A point of 

reference for Hamlet-watchers for years to come” (Plays and Players). Deborah Warner ţinea 

să precizeze că: „Este cel mai bun Hamlet văzut de mine până acum.” 

 Turneul parizian a consemnat, la data de 15 februarie 1992, ultima reprezentaţie cu 

Hamlet la Teatrul Odeon, la Paris, în prezenţa lui Emil Cioran şi a Monicăi Lovinescu. 

(Evident, profesorul George Banu poate relata mult mai multe amănunte despre acest episod 

teatral).  

Nu care cumva să credem că, după aceea, Ion Caramitru sau personajul său, Hamlet, 

s-au liniştit. Nicidecum. Ci, în respectul bogatei cariere shakespearologice a celui dintâi, ei 

continuă să se consulte, să se certe şi să se împace sub supravegherea serenismă a unui 

Shakespeare care insistă să fie viu şi prezent printre noi după patru sute de ani. 
 

Această prezentare a fost realizată cu sprijinul Bibliotecii UNATC „I.L. Caragiale”, 

Teatrului „L.S. Bulandra”, Teatrului Naţional din Bucureşti. Mulţumiri pentru documentare de 

arhivă jurnalistică studentei Tiana Alexe, anul II Teatrologie – Management Cultural şi Jurnalism 

Teatral. 
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Abstract: A wind of madness has descended this season on 

our theatre in France. A wind of madness that brought in a 

very short time (only in January) several productions of 

Richard III by Shakespeare. We are, of course, accustomed 

from year to year with a wave of Shakespearean performances - 

a phenomenon we always expect - but a wave of performances 

of the same play is rare. And all the more so as these Richard 

III performances were productions and co-productions of two 

of the biggest national theaters and a thirdone  was produced 

by the Centre Dramatique National of Limousin. 

Keywords: Shakespeare, Richard III, Ivo van Hove, Jean Lambert-wild, Thomas Jolly.  

 

Un vânt de nebunie s-a abătut în această stagiune asupra teatrului nostru în Franţa. 

Un vânt de nebunie care a adus într-un răstimp foarte scurt (numai în luna ianuarie) mai 

multe montări ale piesei Richard al III-lea de Shakespeare. Suntem obişnuiţi, desigur, de la an 

la an, cu un val de reprezentaţii ale unor opere shakespeariene – fenomen la care ne aşteptăm 

de fiecare dată – dar un val de reprezentaţii ale aceleiaşi piese e lucru rar. Şi asta cu atât mai 

mult cu cât aceste reprezentaţii cu Richard al III-lea au fost producţii şi co-producţii în cadrul 

a două din cele mai mari teatre naţionale (avem în total cinci), Teatrul Naţional Chaillot şi 

Teatrul Naţional Odeon – Teatrul Europei. O a treia montare fiind realizată într-un Centru 

Dramatic Naţional, cel din Limousin (în inima Franţei). Nu mai amintesc aici spectacolele 

unor teatre de mărime modestă care, estetic vorbind, nu au ieşit din matcă, însă trebuie să 

spun că piesei marelui Will i s-a făcut şi onoarea de a fi jucată în săli având uneori mai puţin 

de o sută de locuri. 

 Nu voi reveni nici la acel Richard al III-lea pus în scenă de Thomas Ostermeier, cu 

succesul bine ştiut, despre care s-ar mai putea discuta şi prezentat la Festivalul de la Avignon. 

Rămân aşadar trei „mari” producţii despre care voi spune câteva cuvinte. E limpede că mi-ar 

fi uşor să reiau acum cele trei cronici pe care le-am scris deja cu privire la spectacolele 

respective, dar nu asta îmi propun în acest articol ce ar vrea, pe cât se poate, să se distanţeze 
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de simplele rezumate critice realizate mai mult sau mai puţin la cald pe suporturi ce diferă 

între ele (ceea ce, după părerea mea, influenţează oarecum gândirea celui care scrie, mai ales 

dacă se trece de la scrisul pe hârtie la cel pe suport electronic). 

Dacă am vorbit de un vânt de nebunie ce s-a abătut, chipurile, asupra teatrului 

nostru, nu m-am gândit nicio clipă la acea nebunie în virtutea căreia personajul principal din 

Richard al III-lea ar putea fi taxat ca nebun. Plecând de la ideea că despre ducele de Gloucester 

nu se poate spune câtuşi de puţin că este nebun, cum se spune fără probleme despre regele 

Lear, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt nicidecum atât de simple pe cât mi-aş fi dorit. 

Perfid, pervers, şiret, crud... nu ducem lipsă de adjective când e vorba de a încerca să 

descriem personalitatea lui Richard al III-lea. Constat însă că, pe lângă cuvântul obsedat (de 

putere), şi acesta folosit deseori, cuvântul nebun e folosit mult mai rar, dar şi aici m-aş feri să 

merg mai departe cu aceste întrebări delicate ce ar necesita clarificări din partea unor mari 

specialişti în materie. Aceste scurte reflecţii ne conduc, după cum v-aţi dat seama, spre o 

analiză a psihologiei, adică a personalităţii intime a lui Richard al III-lea, personaj prins în 

angrenajele a ceea ce Jan Kott numeşte Marele Mecanism, cel al istoriei şi al puterii. Mai mult 

decât atât, după acelaşi Jan Kott, „Shakespeare a arătat, pentru prima dată, chipul uman al 

Marelui Mecanism”... Problema este, se înţelege, de a vedea cum reuşesc regizorii, în speţă 

cei despre care vom vorbi acum, să găsească un echilibru între ceea ce ţine de intim şi ceea ce 

ţine de istorie, ce alegere au făcut, dacă cumva ea există, ştiindu-se că „în teatru (cităm şi aici 

din Jan Kott) istoria nu este, cel mai adesea, nimic altceva decât un mare decor”, ceea ce, într-

un fel, era cazul în mizanscena lui Ostermeier, unde unele personaje erau reprezentate prin 

marionete; dar asta e o altă chestiune, mai ales dacă ne referim la filosoful Gilles Deleuze, 

care a scris acel text superb, esenţial, Un manifest mai puţin, privind adaptarea şi montarea 

piesei Richard al III-lea de către Carmelo Bene la sfârşitul anilor 1970. În eseul său, publicat 

împreună cu adaptarea artistului italian, Deleuze aprobă demersul acestuia, afirmând că el 

procedează nu prin adiţionare, ci „prin substracţie, amputare”, precizând apoi că „ceea ce 

este amputat aici, ceea ce este substras, este întregul sistem regal şi princiar. Rămân doar 

Richard al III-lea şi femeile”... Cum şi de ce stau lucrurile aşa, iată câteva întrebări printre 

multe altele şi pe care Deleuze încearcă să le elucideze în analiza sa... 

Nu voi insista aici pe textul lui Gilles Deleuze care îl clarifică în multe privinţe pe cel 

al lui Shakespeare, dar rămân aproape de autor pentru acea parte consacrată „teatrului şi 

gestului”, întrucât am amintit puţin mai sus calificativele folosite de comentatori pentru a 

vorbi de Richard al III-lea. Calificative referitoare la „psihologia” sa. Mai există însă o altă 

categorie de calificative şi care revine mereu, ba chiar înaintea celei pe care tocmai am 

amintit-o. Sunt calificativele ce desemnează fizicul ducelui. După cum scrie Daniel Loayza, 

consilierul artistic al Teatrului Odeon, „Gloucester este cocoşat şi şchiop, pe cât de sangvinar 

pe atât de respingător, fiind comparat rând pe rând cu un câine, un lup, un tigru, un mistreţ 

sau cu un păianjen, un arici, un porc, o broască-râioasă...” Diformitatea sau diformităţile 
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corpului său fascinează, atingând un fel de stare de graţie. Graţia sa e în diformitate. Cum să 

joci personajul, ce să faci cu diformităţile sale care, de la o reprezentaţie la alta ajung să 

dispară şi să fie uitate de actorul din rolul principal, ceea ce nu era desigur cazul lui Carmelo 

Bene care, dimpotrivă, elaborase un întreg joc cu proteze, cu „toate monstruozităţile corpului 

omenesc”? 

Aşadar, multe întrebări la care cele trei montări pe care le-am văzut în Franţa aduc, 

chiar dacă pe negativ, câteva elemente de răspuns. Să revenim la aceste montări cu o primă 

constatare: ele sunt opera a trei regizori din generaţii diferite. Belgianul de origine flamandă, 

Ivo van Hove, cel mai reputat dintre ei, pe cale de a rivaliza cu Ostermeier în privinţa 

„starizării”, merge pe 60 de ani, Jean Lambert-wild, directorul Centrului Dramatic Naţional 

din Limousin (spectacolul său urmând să fie prezentat la Paris în stagiunea viitoare), are 44 

de ani, iar cel mai mic dintre ei, Thomas Jolly, noua vedetă a teatrului francez, este cu zece 

ani mai tânăr decât Lambert-wild. Trei generaţii prin urmare şi trei feluri de a aborda piesa 

shakespeariană care, reamintesc, e o operă de tinereţe, dar poate şi trei feluri de a vedea actul 

teatral şi de a percepe lumea. Trei feluri de a întruchipa personajul principal al piesei, de 

vreme ce Thomas Jolly joacă în propria-i creaţie scenică, după cum Jean Lambert-wild joacă 

şi el în a sa, iar în ceea ce îl priveşte pe actorul care interpretează rolul în spectacolul lui Ivo 

van Hove, Hans Kesting, acesta se apropie, la cei 55 de ani, de vârsta regizorului său... 

Să continuăm cu faptele în ordinea lor firească: Thomas Jolly, încă necunoscut de 

publicul internaţional (oare ar trebui să ne felicităm pentru asta?) este, după cum am spus, 

noua vedetă a teatrului francez şi, ca atare, propulsat spre internaţional pe cele mai mari 

scene din Franţa, în cazul de faţă Teatrul Naţional Odeon. Invitat anul trecut la Festivalul de la 

Avignon cu integrala Henric al VI-lea de Shakespeare (deja), el s-a bucurat de un succes 

supradimensionat. Succes datorat atât duratei spectacolului (18 ore) cât şi calităţilor sale 

intrinsece. Stimulat de acest succes, tânărul regizor şi compania sa au hotărât să continue 

aventura prezentând – şi de această dată – integrala Richard al III-lea, care nu dura „decât” 4 

ore şi 20 de minute. Continuare, în concepţia regizorului şi în cronologia istoriei, logic 

irefutabilă. Odată ajunşi în acest punct, ne vine în minte următoarea întrebare: e neapărat 

necesar să joci textele integral (vorbesc doar de cele shakespeariene) pentru a nu le trăda în 

niciun fel şi a rămâne fidel autorului ? În ceea ce priveşte spectacolul propus de Thomas 

Jolly, am fi înclinaţi să dăm mai degrabă un răspuns negativ. Şi ceea ce reiese cât se poate de 

clar din această alegere este derularea istoriei tratate aici, precum în Henric al VI-lea, ca unul 

din acele seriale de televiziune atât de prizate de tinerii noilor generaţii, seriale în care 

seriozitatea evenimentelor e amestecată cu glume de licean, cu băşcălia mai mult sau mai 

puţin vulgară sau „trash” (Ioana d’Arc, în Henric al VI-lea, cu părul vopsit ţipător şi 

fluorescent, îşi arată fesele publicului...): eşti tânăr şi atunci e musai să arăţi acest lucru, să ai 

tupeu... Dacă povestirea ca atare e bine urmărită, fiind o povestire cu reveniri frecvente, în 

schimb marea, adevărata Istorie, nici vorbă să fie reconstituită, măcar şi în fragmente oricât 
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de mici. În scenografia care amintea în multe privinţe de cea lui Jan Pappelbaum pentru 

regia lui Ostermeier, Richard al III-lea, interpretat mai curând fără nerv, adică fără forţă 

autentică, de regizor în persoană, era un fel de rock star deopotrivă gotic şi punk, neezitând 

să cânte mai mult cu răgete sub luminile numeroaselor mici proiectoare „led” împrumutate 

de la spectacolele de music-hall... Atunci ce se poate reţine din acest Richard al III-lea de 

Shakespeare dacă nu faptul că a fost un adevărat monstru – lucru spus pe toate tonurile şi în 

mai multe rânduri pe parcursul piesei, dar fără a fi suficient ca noi să subscriem la această 

propunere atât de ternă şi incoerentă ? 

Richard al III-lea în regia lui Jean Lambert-wild, care a adăugat la titlu deviza regelui 

în franceză, Loyaulté me lie (Loialitatea mă obligă), se află, prin chiar proiectul său, la antipozii 

montării lui Thomas Jolly. Nici vorbă ca piesa să fie jucată în integralitate – în acest sens, un 

studiu atent al tăieturilor, adăugirilor, condensării, fuziunii diferitelor personaje secundare 

în unul singur etc. ar fi foarte util –, mai mult decât atât, pe scenă evoluează o singură actriţă, 

superba Élodie Bordas, care joacă toate rolurile, masculine şi feminine la un loc, în faţa unui 

singur şi unic Richard al III-lea interpretat de Jean Lambert-wild. Ambii actori sunt nişte 

clovni ce evoluează într-o scenografie barocă cel puţin surprinzătoare, semnată de Stéphane 

Blanquet, artist cunoscut în mediul artelor plastice şi al benzii desenate. Decorul este cel al 

unui mare teatru de marionete, cu puneri în perspectivă obligatoriu infinite, un mic teatru în 

marele teatru, cu cortine roşii ce se deschid şi se închid ca în teatrul Guignol, cu etaj, cu 

numeroase şi variate standuri laterale pentru jocuri (de masacru) etc. În mijlocul a ceea ce ar 

părea doar un bazar de zile mari, dar care este de fapt o mecanică de precizie, răsună limba 

lui Shakespeare, cu asonanţele şi ritmica ei recuperate în franceză şi redate purităţii lor de 

origine prin splendidul efort depus de Gérald Garutti şi Jean Lambert-wild. Metafora, dacă 

există o metaforă, este simplă: lumea e un circ sau un spectacol de bâlci. Paradoxul cere ca 

tocmai în acest univers să apară deodată, cu toată intensitatea, aspectul tragic al piesei 

shakespeariene. Fiindcă aici există tragic (spre deosebire de epopee, care în cazul de faţă ar fi 

epopeea unei părţi din istoria Angliei). La această constatare se cuvine să mai adăugăm una 

care priveşte, după cum observă şi subliniază filosoful britanic Raymond Geuss, care a 

urmărit montarea lui Lambert-wild şi a scris micul eseu Richard al III-lea: tragică sfâşiere şi vis 

de perfecţiune, dimensiunea comică a piesei: „Richard nu e doar îndrăzneţ şi iute, el este şi 

irezistibil de comic”. Raymond Geuss scrie pe aceeaşi temă: „Richard este deopotrivă, într-o 

singură şi aceeaşi persoană, un erou tragic şi un clovn”, afirmând în continuare că „Richard 

este [...] propriul său bufon: el este Lear şi Nebunul în una şi aceeaşi persoană [...] în prima 

parte din Richard al III-lea, e ca şi cum am privi o piesă scrisă şi regizată de Richard”... Este 

exact ceea ce Jean Lambert-wild redă de minune pe scenă. Trebuie să precizez totuşi că 

atunci când apare în chip de clovn în alb, cu o mască lividă şi în pijama, nu o face neapărat şi 

doar pentru Richard al III-lea; aşa apare el de obicei în spectacole, iar intrarea sa în scenă, cu 

valiza în mână, se înscrie într-o perfectă continuitate cu rolul pe care îl avea în spectacolul 
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precedent, Aşteptându-l pe Godot. Ceea ce face ca epura tragică să se contureze cu o şi mai 

mare acuitate. Evocând montarea lui Carmelo Bene şi păşind pe urmele lui Gilles Deleuze, 

Daniel Loayza spunea că „«Richard» este numele unei maşini de produs posibilităţi teatrale 

neînchipuite, pur şi simplu de neconceput”. Exact ce este Richard al III-lea de Lambert-wild, 

care aduce astfel un just omagiu lui Shakespeare. 

În lumina acesteor două prime spectacole, dacă se pune problema fidelităţii faţă de 

textul original trebuie să constatăm că cel mai fidel nu e poate cel pe care-l credem noi, ceea 

ce, într-un fel, ne aduce şi în situaţia de a ne întreba ce înseamnă fidelitate faţă de un text, 

ştiind că, în cazul spectacolelor regizate de Thomas Jolly şi Jean Lambert-wild a fost nevoie 

să se treacă printr-o traducere, ba chiar printr-o adaptare. Regizorul belgian joacă cu cărţile 

pe masă de vreme ce vorbeşte de la bun început de o realizare scenică după Shakespeare. 

Mai exact, după Henric al V-lea, Henri al VI-lea şi Richard al III-lea. Spectacolul se intitulează 

Kings of war, dând astfel şi cheia mizei sale: e vorba, nici mai mult nici mai puţin – chiar dacă 

asta se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din moment ce ne aflăm la 

început într-un Cartier General, acea war room a lui Churchill – de a face portretul încrucişat 

a trei mari lideri politici; în cazul în care am putea uita acest lucru, Ivo van Hove ni-l 

aminteşte insistent prin imagini cu ceea ce se joacă pe platoul filmat în gros-plan, la acestea 

adăugându-se şi alte imagini-comentarii, ca şi cum jocul teatral ca atare nu ar fi suficient 

pentru demonstraţie. Descărnate astfel, din piesele lui Shakespeare nu mai rămâne decât o 

coloană vertebrală, o linie directoare curăţată de orice scorie. De fapt, unde ne aflăm? Suntem 

în Shakespeare cu adevărat? Sau cumva într-un discurs ce se vrea cu bună ştiinţă actual? De 

altminteri, să observăm că modelul foiletonului funcţionează şi de această dată din plin. Într-

un anumit sens, Ivo van Hove l-ar întâlni în felul său pe Thomas Jolly. Ciudat paradox, de 

vreme ce calitatea creaţiei unuia, a primului amintit, îl opune celui de-al doilea... Spectatorul, 

în schimb, rămâne în afara jocului, încercând un adevărat sentiment de frustrare.  

În definitiv, „cazul” Richard al III-lea pare departe de a fi declarat închis. 
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fostul preşedinte al Sindicatului Criticilor de Teatru. Vicepreşedinte al AICT/IATC. Director al 

seminariilor pentru tinerii critici. Cartea sa, Derniers feux, a câştigat premiul pentru cea mai bună 

carte de teatru acordată de Sindicatului Criticilor de Teatru (2009). 

Jean-Pierre Han is a literary and theatre journalist and critic. He is the founder of the „Frictions – 
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Expoziţia Costume Elisabetane 
 

 

 Domnul Emil Boroghină, Directorul fondator 

al Festivalului Internaţional Shakespeare mă invită 

de cu studenţii mei la o ediţie cu totul specială – 

Shakespeare pe scenă de 400 de ani. 

 Încercăm să facem un exerciţiu de imaginaţie 

să vedem personajele din spectacolele sale în 

costume fastuoase, greoaie, care îi solicitau pe actori. 

Un costum putea ocupa un întreg dulap! 

Expoziţia Costume Elisabetane a fost un 

pretext plin de savoare, redescoperirea tiparelor 

autentice din epocă după care studenţii pasionaţi de 

scenografie creează. E de fapt bucuria de a lucra cu 

propriile mâini 

costume, cu 

gândul la 

Shakespeare şi 

regina în faţa 

căreia juca. Studenţii aşteptau cu emoţie să intre în 

atmosfera plină de surprize a festivalului care îi va 

conecta la evenimente culturale memorabile. 

În calitate de curator al expoziţiei Costume 

Elisabetane am invitat studenţii: Andreea Tecla, 

Mădălina Sandu, Maria Mădălina Niculae, Clara Pop, 

Alina Grecu, Florentina Burcea, Raluca Ilie, Elodie 

Chiper, Maria Ivan, drd. Mihaela Popescu şi 

scenografa Maria Dore.  
 

prof. univ. dr. Ştefania CENEAN 

 

 

 

 

 

Mădălina Sandu 
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Clara Pop, Alina Grecu, Florentina Burcea 

 

 

Maria Ivan, Elodie Chiper, Raluca Ilie 
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drd. Mihaela Popescu 

Maria Dore (scenograf) 

Maria Mădălina Niculae 
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Shakespeare în pedagogia Artei Actorului   
 

UNATC „I.L. Caragiale”, 4-6 mai 2016 
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SHAKESPEARE ÎN RAPORT CU PEDAGOGIA 

 

 

Nicolae Mandea  
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti  

nicumandea@gmail.com 

  

Abstract: We commemorate 400 years since Shakespeare's 

death to highlight what is obvious anyway, namely that 

Shakespeare is an author of interest in the contemporary 

world. It must not necessarily be 399, 400 or 401 years to 

observe this aspect. Typically, this kind of commemoration 

is useful to those forgotten who are brought to attention 

from time to time. This is not the case with Shakespeare. 

Keywords: Shakespeare, actuality, artistic education, 

theatre pedagogy. 

  

Aţi observat cu toţii aglomeraţia de evenimente Shakespeare din anul acesta şi de fapt 

chiar acesta e un subiect de discuţie. Am adus cu mine o ediţie completă Shakespeare şi o să 

vă explic imediat de ce. Arată ca machete unui monument sau o cutie cu comori, ceea ce într-

un fel şi este. Se comemorează 400 de ani de la moartea lui Shakespeare pentru a scoate în 

evidenţă ceea ce oricum este evident şi anume faptul că Shakespeare este un autor de interes 

în lumea contemporană. Nu trebuie să fie neapărat 399, 400 sau 401 ani pentru a observa 

aceast aspect. De obicei, tipul acesta de comemorare este utilă pentru cei uitaţi care din când 

în când sunt aduşi în atenţie. Nu este cazul lui Shakespeare. 

Totuşi, întrebarea care se ridică este mult mai importantă şi anume: Care ar fi 

interesul pentru un autor de acum 400 şi ceva de ani? Care este de fapt scopul şi în ce fel 

poate fi adus în discuţie? Pentru că altfel e neinteresant. Care e locul lui în cultura europeană 

şi în cultura universală? Scriitorii care nu mai sunt aduşi în discuţie, după părerea mea, au o 

problemă cu posteritatea. Actualitatea se hrăneşte din faptul că pot fi mereu aduşi în 

discuţie, nu negaţi la modul barbar, ci, pur şi simplu, rediscutaţi. Istoria receptării lui 

Shakespeare în aceşti 400 de ani este exemplară. Avem nenumăraţi Shakespeare pe care 

nimeni din perioada elisabetană nu avea cum să-i prevadă sau măcar să-i presimtă. De ce? 

Fiindcă e o foarte mare diferenţă între autorul din epocă şi autorul-produs cultural la care 

lucrează generaţii după generaţii. Shakespeare-ul actual este produsul unui efort cultural, în 

special al culturilor de tip european, dar să nu uităm că aici, într-un fel, intră şi japonezii. 
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Pentru a construi conceptul cultural numit Shakespeare cultura europeană lucrează de 400 

de ani. Trebuie să fim foarte conştienţi de acest lucru, de faptul că Shakespeare este produsul 

acestor 400 de ani, nu aceşti 400 de ani sunt produsul lui Shakespeare. Poate că am fost prea 

radical în enunţ, dar aceasta este direcţia pe care încerc să o îmbrăţişez, Shakespeare autorul, 

cel care a scris, greu de spus a semnat, aici sunt destul de multe controverse, dar este cel care 

a contribuit esenţial la producţia acestor texte pe care noi le numim piesele lui Shakespeare, 

dar care de fapt sunt urmele procesului de creaţie de la Teatrul Globe în care, alături de 

întreaga echipă, Shakespeare era implicat. Shakespere autorul de literatură în sensul propriu 

al cuvântului nu-l găsim decât în sonete. Piesele lui Shakespeare sunt urmele unui proces de 

creaţie la Teatrul Globe, unde acesta accepta cu toată seninătatea şi fără niciun fel de 

prejudecată culturală ideea că observaţiile care se fac în repetiţia de azi duc la refacerea 

textului pentru repetiţia de mâine. Mai mult decât atât, nici nu avea nevoie întotdeauna de 

aceste indicaţii sau cerinţe pentru că el însuşi participa la proces, observa singur ce se 

întâmplă, înţelegea singur şi avea busola artistică a unui creator pentru a corecta într-un fel 

sau altul, pentru a rescrie, pentru a reelabora părţi ale fragmentului sau actului. Ceea ce se 

ştie acum sigur e că e greu de refăcut acest tip de creaţie sau practic imposibil, dar ce se ştie 

sigur e că de fiecare dată textul cu care Shakespeare a venit de acasă la prima repetiţie este 

extrem de diferit de cel care fost jucat în cele din urmă de Teatrul Globe, cel care a fost 

păstrat. Desigur, amprenta stilistică, ultima elaborare aparţine unui singur om şi acesta este 

Shakespeare însuşi. Dar ceea ce trebuie să înţelegem cu foarte mare fineţe şi cu tot 

relativismul necesar este această idee, faptul că autorul Shakespeare despre care vorbim azi 

este produsul a două procese de creaţie: unul foarte concentrat temporal, în Teatrul Globe, cu 

echipa teatrului, iar al doilea extins pe durata a 400 de ani de evoluţie culturală a Europei. 

Foarte multe dintre teoriile lecturii, teoriile interpretării textului – însăşi noţiunea de text e 

una care s-a dezvoltat în aceşti 400 de ani - sunt revoluţii succesive. Din acest punct de 

vedere subiectul este extrem de complex, dar încă nu am ieşit din problema raportului 

creaţiei teatrale cu textul şi a raportului între Shakespeare-autorulul real şi Shakespeare ca un 

construct cultural. 

Noi suntem aici pentru altceva şi anume tema care m-a bucurat foarte mult atunci 

când a fost propusă de organizatoarele acestei întâlniri: Shakespeare în raport cu pedagogia. 

Pentru că, în momentul când ne punem problema de a transforma tema Shakespeare într-un 

teren de cultivare a artistului de teatru – actorul în principal, dar nu numai, ea fiind foarte 

importantă şi pentru regizor şi pentru scenograf – în acel moment păşim pe un teritoriu care 

trebuie definit altfel. În acel moment Shakespeare devine un material de lucru. Este mai 

sănătos să-l privim cu mai puţin respect, dar recunoscându-i o calitate extraordinară şi 

anume aceea de loc de unde se poate învăţa. Pentru asta, desigur, facem piesele bucăţi. 

Putem să adâncim studiul unei scene în detrimentul unei piese întregi. Dar de ce facem 

această chestiune? Pentru că studiul teatrului, în ultimă instanţă s-ar putea reduce şi la 
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studiul unui autor. Adică se poate descoperi teatrul în totalitatea temelor sale pornind de la 

câţiva mari autori. Nu e neapărat vorba de Shakespeare, Cehov e în aceeaşi situaţie. Toate 

temele fundamentale, de la tema autorului la tema actorului, de la tema spaţiului la tema 

costumului, tema conflictului, a situaţiei teatrale, tot ce este necesar a se studia pentru un act 

de teatru se poate studia folosind ca şantier de lucru opera unui singur mare autor, dar 

probabil că niciun caz nu este mai complet decât Shakespeare. Se poate descoperi, folosind 

material shakespearian, enorm de mult din temele artei teatrului şi se poate descoperi nu 

numai morfologia teatrului într-un sens abstract, dar şi morfologia teatrului din toate 

timpurile. Inclusiv teatrul contemporan, care poate fi foarte bine studiat folosind tema 

Shakespeare cu condiţia să avem gândul şi acolo. În sensul acesta e un foarte bun material de 

lucru. Cumva suntem în situaţia celor de la Sarmisegetuza care au fost cât pe ce să fie băgaţi 

la puşcărie fiindcă şi-au făcut case din zidurile cetăţii. E ceva firesc, nu e chiar o hoţie. E un 

lucru firesc fiindcă aşa lucrăm, din cărămizile trecutului facem case noi. 

Revin la această temă a pedagogiei teatrale pornind de la Shakespeare. Există un vers 

în Shakespeare care ne dă o cheie extrem de importantă: „Toată lumea este o scenă.” Această 

metaforă care nu a fost inventată de Shakespeare e veche, din Antichitate, o regăsim la 

diverşi autori şi în diverse forme de artă este totuşi, cumva, cu mare acurateţe şi precizie, 

reinventată în piesele lui Shakespeare. Iar de acolo devine o cheie pentru înţelegerea lumii. Şi 

atunci această carte pe care am adus-o pentru frumuseţea obiectului, de fapt este o carte în 

care se poate citi mult mai mult decât piesele care sunt scrise în ea şi anume se poate înţelege 

lumea. De ce? Fiindcă dacă toată lumea este o scenă, iar aici avem atât de bine prinse toate 

formele de manifestare şi gândire teatrală, înseamnă că ne putem construi mental metafora 

lumii ca o scenă ca un instrument de cunoaştere. Prin această idee facem un alt pas foarte 

important şi anume faptul că teatrul este mult mai mult decât pare la prima vedere, adică 

doar una dintre profesii (orice artă poate fi privită ca o profesie, numai că în acel moment se 

pierde ceva esenţial), teatrul este de fapt o formă de a cunoaşte lumea, iar metafora este una 

cognitivă de foarte mare utilitate în lumea contemporană. Există autori care spun că este 

metafora cognitivă numărul 1 sau de maximă productivitate a secolului al XX-lea şi până azi. 

Secolul al XX-lea este marcat, din toate ştiinţele şi din diverse forme de artă, de această 

metaforă a lumii ca teatru care a ajutat diverse ştiinţe să facă mari progrese, în special în 

psihologie, dar şi în sociologie, în ştiinţe economice în care se folosesc elemente care vin din 

această formă de cunoaştere a lumii teatrului. Inclusiv în strategiile militare ş.a.m.d. A socoti 

teatrul ca un teren al cunoaşterii este un lucru extrem de important la ora actuală. Nu este o 

strategie de a justifica implicarea teatrului în diverse zone de cercetare artistică, e pur şi 

simplu un lucru real care face ca oamenii din afara teatrului să caute ajutor în lumea teatrului 

pentru a înţelege şi a construi diverse teorii şi practici ale lumii contemporane.  

Din acest punct de vedere pedagogia teatrului este de fapt mult mai importantă decât 

pare la prima vedere, se adresează întregii societăţi şi este o contribuţie extrem de 
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importantă pe care universităţile de teatru o pot aduce în lumea contemporană şi care chiar 

fac acest lucru. Sigur că există zone în care componenta teatrală a pedagogiei este foarte 

dezvoltată deja, sunt altele care au o tradiţie ceva mai scurtă, există popoare care au o atenţie 

deosebită pentru comportamentul teatral şi altele care învaţă mai greu. Noi suntem în 

categoria celor care au un talent nativ pentru teatru, dar care nu au reuşit încă să introducă în 

sistemul de educaţie cu adevărat elementele care provin din cunoaşterea teatrală. În 

consecinţă, a discuta despre Shakespeare în raport cu pedagogia teatrală înseamnă a discuta 

despre cunoaştere şi despre strategii de formare. Aceste strategii de formare sunt de două 

tipuri. Cele de formare a artistului performant, ceea ce se practică în universitatea noastră cu 

deosebire, şi strategiile de formare adresate unui mediu al omului obişnuit, ca să-i spunem 

aşa, şi care pot avea un deosebit aport pentru dezvoltarea ca fiinţă integrală, puternică şi pe 

de altă parte ca un om dedicat comunicării şi relaţionării cu ceilalţi. Până la urmă, o lecţie 

extraordinară pe care o învaţă omul obişnuit studiind mai adânc sau mai superficial 

Shakespeare ca text sau ca formă de spectacol este cum poate fi, cum poate exista el în lume, 

cum poate relaţiona cu ceilalţi. Poate înţelege noţiunea de situaţie, una fundamentală nu 

numai pentru teatru, dar şi pentru viaţa cotidiană, poate să-şi construiască propriile strategii 

de supravieţuire într-un caz sau de afirmare în societatea contemporană. Trebuie să vă spun 

că întotdeauna mi s-a părut foarte interesant felul în care este tratată această temă la noi în 

şcoală şi ştiu situaţia şi din punctul de vedere al specializării regie şi din punctul de vedere al 

specializării actorie, doar dintr-o anumită măsură şi felul în care se tratează această temă la 

scenografie şi realmente sunt convins de faptul că e un lucru foarte important şi care dă 

rezultate extraordinare în direcţia dezvoltării şi descoperirii mijloacelor de exprimare 

specifice, fie că vorbim de actor sau de regizor, dar şi din punctul de vedere al înţelegerii 

complexităţii noţiunii de arhitectură teatrală în sens dramatic. E de gândit cum va trebui să 

relaţionăm în privinţa utilizării temei Shakespeare în modulul de pedagogie teatrală, cel 

dedicat lucrului cu adolescenţi şi copii sau chiar cu oameni maturi. E un teren de cercetare 

care e abia la început. Cred că trebuie găsită o cale mijlocie. Omul trebuie educat pentru a-şi 

menţine comportamentul între limitele acceptate de ceilalţi, nu putem în viaţa cotidiană să 

fim nici Othello, nici Richard al III-lea decât cu consecinţe reale, dar, în acelaşi timp sunt de 

învăţat multe alte lucruri privind înţelegerea fiinţei umane, înţelegerea comportamentului 

uman şi a strategiilor specifice şi nu trebuie să ne ferim de acest cuvântul teatral în 

prezentarea şi dezvoltarea personalităţii noastre în societate. Pentru asta o să muncim într-o 

temă de cercetare vastă, mai mult cei tineri decăt voi decât putea eu şi mă întrerup aici. Am 

spus ce am vrut, poate puţin grăbit în sensul de a fi concis, dar sper că ideile principale am 

reuşit să le transmit. 

Vă mulţumesc foarte mult! 
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Abstract: Not only Shakespeare, but all theatre must be 

treated as a collective dream. A room full of people is in the 

situation of seeing what is not real, theatre being another 

reality, in order to finally cause that state of catharsis: It 

was just theatre! Just as we say in the morning, after a 

nightmare: Thank God it was just a dream! 

Keywords: Shakespeare, dream, A Midsummer Night’s 

Dream, theatre pedagogy 

  

   

 Despre Shakespeare se pot spune încă foarte multe lucruri pentru că acest univers 

Shakespeare este inepuizabil. S-au scris tomuri întregi, se vor scrie în continuare şi 

Shakespeare poate fi „atacat” din multe părţi, în sensul bun al cuvântului. Poate fi penetrat 

din foarte multe direcţii. O face extraordinar Jan Kott cu nişte analize pertinente şi uneori 

geniale în volumul său Shakespeare, contemporanul nostru. Al cui al nostru? Al nostru cei care 

existăm astăzi şi al celor care vor exista în continuare şi al celor care au existat în perioada lui 

Jan Kott, puţin anterioară nouă. De ce nu poate fi în opinia mea depăşit Shakespeare? A fost 

o perioadă de graţie această perioadă a Renaşterii în care a ţâşnit Shakespeare. El şi foarte 

multe persoane din jurul său, cum spune şi domnul rector, care au contribuit la această operă 

monumentală care ne reprezintă şi care se referă la noi oamenii. Aş pune lângă Shakespeare 

un alt mare creator de teatru, Cehov şi cred că, dacă teatru nu s-ar mai scrie de aici încolo şi 

nu s-ar fi scris nimic până acum în afară de cei doi, ne-ar fi fost de ajuns.  

 Revin la Shakespeare spunând că bogăţia operei sale este atât de mare încât poate fi 

atacată sau interpretată din diferite unghiuri. Shakespeare poate fi tratat, aşa cum spune şi 

Jan Kott, ca un autor de poveşti de-a dreptul poliţiste. Există o viziune cu privire la Hamlet – 

v-o spun pe scurt – cum că Danemarca era în acea perioadă ameninţată de Fortinbras, regele 

Hamlet cel bătrân era un rege slab, trebuia eliminat prin otravă. Pe tron trebuia să vină un alt 

rege care nu ar fi avut drept de urmaş decât însurându-se cu Gertrude, fiindcă nu e vorba de 

nicio iubire acolo. Vine Claudius, se căsătoreşte cu Gertrude, jocul e stricat de un fiu destul 

176



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                      Events 

 

 

de bizar, Hamlet, care nu înţelege nimic şi demolează tot proiectul de apărare a ţării 

omorându-l pe Claudius la mişculaţiile acelui Fortinbras care îl ajută să-l vadă pe taică-su, îi 

dictează ce să facă astfel încât la final Fortinbras devine biruitor. E o lectură a piesei. Sigur că 

ar sărăci-o în totalitate, ea a şi picat ca spectacol. Sunt foarte multe posibilităţi de a fi atacate 

toate piesele lui Shakespeare în aşa fel încât ele devin mai lămurite, mai clare, dar nu ştiu 

dacă nu cumva mai sărace şi spun asta pentru că noi suntem tentaţi, ca oameni care lucrăm 

pe scenă şi studenţii noştri - viitori actori care vor lucra pe scenă vor fi tentaţi de diferite 

viziuni care de care mai năstruşnice şi mai logice. Întrebarea pe care orice creator, orice 

regizor şi orice actor care trebuie să şi-o pună când ar ataca – folosesc cuvântul acesta pentru 

că îmi place ideea de a ataca un text – Regele Lear nu se poate face decât dacă pui întrebarea 

De ce împarte Lear regatul? De ce? Sigur, el şi spune, am obosit, vreau să-mi iau sarcina 

coroanei, să o împart celor trei fete şi bărbaţilor lor. Ce se întâmplă după împărţirea regatului 

care este o cortină de fier ce se naşte pe un teritoriu? Prima noastră cortină de fier cunoscută 

este despărţirea Imperiului Roman de Apus şi de Răsărit. A doua cortină de fier este cea 

binecunsocută nouă între comunism şi capitalism, lucru prefigurat de Shakespeare. Ce se 

întâmplă, ce tragedii se declanşează odată cu despărţirea? Întrebarea principală este de ce 

face Iago ce face? Până nu dăm un răspuns la această întrebare Othello se poate monta simplu 

şi simplist. Sunt variante. Iago e nebun şi atunci de asta face ce face. Există şi alte răspunsuri 

şi niciunul nu este de natură să ne liniştească. Iago îl iubeşte pe Othello şi e gelos pe 

Desdemona. Există posibilitatea asta. Iago este gelos pe Othello pentru că acesta ar fi fost 

cândva în patul lui cu Emilia. O spune chiar el. Nu trebuie să luăm personajul pe cuvânt, dar 

există şi această variantă. Fiecare creator este obligat să-şi caute propriul răspuns ca să-l 

descifreze pe acest enigmatic dramaturg care, precum un demiurg (nu mi se pare exagerată 

comparaţia), creează o lume, dispare şi ne lasă să ne zbatem în necunoscut, să aflăm un 

răspuns. Cine suntem, de unde venim şi unde ne ducem? Cine suntem noi oamenii, cine ne-a 

creat? Darwin răspunde într-un fel, credinţele mai mult sau mai puţin acceptabile spun în alt 

fel şi căutarea asta a adevărului este un lucru infim. Noi mergem pe o cale căutând un 

adevăr în care unii credem, alţii nu credem şi nu ştim de ce. Shakespeare este ca un demiurg 

care a creat o lume şi a lăsat-o să-şi caute răspunsurile.  

 Shakespeare a mai făcut un lucru absolut senzaţional. O amintesc acum pe cea care a 

dat numele acestei săli, doamna Ileana Berlogea, care atunci când eram studenţi ne-a lămurit 

că Shakespeare, prin sintagma „a fi sau a nu fi, aceasta e întrebarea” a pus o barieră între 

tragedia veche şi tragedia modernă. Tragedia antică consta în dispariţia eroului. Eroul plin 

de calităţi era înfrânt, murea, iar spectatorul simţea această nedreptate şi suferea. De la 

replica a fi sau a nu fi Shakespeare instaurează tragedia modernă care înseamnă îndoială, care 

este mai chinuitoare decât moartea pentru că a te îndoi de un adevăr, a nu putea afla un 

răspuns la o problemă care te frământă, este chinul de o viaţă. Moartea este chinul de o clipă. 
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Din acest motiv, această replică este o replică hotar: „a fi sau a nu fi, aceasta e întrebarea” 

exprimată atât de genial de simplu de Shakespeare.  

 De-a lungul vieţii mele am jucat şi prin natura meseriei de dascăl am lucrat foarte 

mult Shakespeare. Nu are rost să enumăr spectacolele în care am jucat. Nu sunt foarte multe, 

sunt însă destule. Pentru mine Shakespeare a fost permanent nu o carte deschisă, ci un rebus. 

Nu am putut să trec niciodată peste un vers sau replică shakespeariană cu uşurinţă, tratând-

o ca pe nişte vorbe. Toate replicile sale conţin o profunzime, fapt care mă face să cred că e 

adevărat misterul acela care planează asupra piesei Macbeth cu privire la blestemul care se 

abate asupra celor care lucrează acest spectacol. Nu ştiu dacă peste tot în lume funcţionează 

această teamă. În România există acest principiu că dacă un teatru hotărăşte să pună în scenă 

piesa Macbeth trebuie să pună în devizul de decor şi un sicriu pentru că cineva va muri de-a 

lungul repetiţiilor până la premiera acestui spectacol, cineva din colectiv, poate chiar un 

tehnician, director, regizor. Pentru că în Macbeth se ascund nişte fraze, indiferent de 

traducere, cu o forţă distructivă. Nu ştiu dacă este doar un misticism. Sfatul meu ar fi să nu 

vă apropiaţi niciodată de Shakespeare prea relaxaţi pentru că intraţi într-o lume, cea 

adevărată, lumea forţelor. Trebuie să vă fac o mărturisire. E un spectacol Shakespeare pe care 

l-am montat graţie relaţiei cu şcoala. Piesa e tradusă la noi Visul unei nopţi de vară, dar noi am 

numit-o Un vis în noaptea miezului de vară. Bănuiesc că toată lumea ştie piesa. Lucram intens 

la Casandra înainte de premieră şi la un moment dat, în timpul repetiţiilor, probabil pentru a 

monta colectivul să fie mai concentrat, să lucreze mai atent, le-am spus mai în glumă, mai în 

serios: Dragii mei, spiritele de care vorbim în piesă, zâne, spiriduşi şi alte entităţi, elfi, 

spiritele astea există. Iar acum au venit ciorchin-ciorchin în tavanul sălii de la Casandra şi 

stau agăţaţi ca strugurii şi se uită la noi să ne vadă cum îi reprezentăm noi pe ei. Am simţit în 

colectivul de studenţi un fel de fior şi de a doua zi una dintre actriţe a venit şi mi-a zis: „ Să 

nu ne mai spuneţi aşa ceva pentru că eu n-am dormit toată noaptea şi au început să mă 

cotropească tot soiul de imagini, tot soiul de spirite, de spiriduşi şi eu cred că e adevărat ce 

ne-aţi spus”. I-am răspuns că şi eu cred că e adevărat şi să nu ne batem joc de spiriduşii ăştia. 

Îi vedem cum putem noi, dar să-i luăm în serios. Am avut norocul, şansa să încep lucrul meu 

ca regizor cu această piesă, Un vis în noaptea miezului de vară. Există aici de faţă o persoană 

care cunoaşte bine spectacolul pentru că a şi jucat, fiind student la regie, actualul nostru 

rector Nicolae Mandea. Piesa există şi pe un CD, dar filmată cum se filma pe vremea aceea. 

De ce spun că am avut norocul? Pentru că toţi căutăm o cheie prin care putem să intrăm în 

universul shakespearian. Sigur, nu există doar o singură cheie. Sunt infinite chei. Personal, 

dacă am găsit această cheie nu mă mai pot despărţi de ea şi socotesc că drumul meu, modul 

meu de a pătrunde în Shakespeare este această cheie, drept pentru care îmi permit să v-o 

expun.  

 Fac o paralelă şi spun că în cărţile de psihiatrie se spune şi se demonstrează că visul 

este ceva, un dat al omului fără de care acesta nu poate exista. Încercaţi să opriţi un om de la 
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a visa, chiar dacă el nu-şi aminteşte a doua zi visul, chiar dacă sunt oameni care spun că nu 

visează niciodată. El nu ţine minte că visează, dar nu există om care să nu viseze. Medicii 

spun că dacă opreşti un om de la a visa – şi se poate asta, globii oculari se mişcă sub ploape 

într-un anumit fel ca şi cum te-ai uita în mai multe părţi, există aparate care pot să-l oprească 

pe om de a visa – omul acela înnebuneşte. Acum avem calculatoare, acum 30 de ani nu 

existau. Azi, comparaţia creierului cu calculatorul ne ajută foarte mult, creierul fiind totuşi 

mult mai sofisticat. Dar ştim că la un calculator se face defragmentare, din când în când 

trebuie curăţat. Aşa şi creierul nostru, în mod natural prin vis se decompensează de 

evenimentele de peste zi sau chiar de mai mult timp care se acumulează şi pentru a ne putea 

curăţa visăm. Este un fel de defulare care se petrece în vis. Mă opresc aici cu această teorie pe 

care nu o cunosc foarte bine, doar ca să înţelegeţi şi să vă fac să fiţi de acord că teatrul a 

apărut ca o necesitate şi ca un vis colectiv. Din acest motiv fac parte din oamenii care spun că 

teatrul nu va dispărea niciodată, atâta vreme cât pe pământ sau în alte părţi există fiinţa 

umană. Teatrul este absolut legat de fiinţa umană şi nu poate dispărea decât atunci când 

omul, prin absurd, ar deveni perfect, adică robot. Atunci nu mai are nevoie de visare, e un 

robot care operează în parametrii lui. Dar mai avem până acolo şi sper să nu ajungem 

niciodată, cum n-ajungem niciodată la infinit. Teatrul a apărut pe o treaptă a evoluţiei 

civilizaţiei umane ca o necesitate de visare colectivă. Legile visului sunt în mare parte 

necunoscute nouă. Medicii cunosc o parte din ele. Dar ştiu foarte bine că au un mod de a 

funcţiona care nu ţine neapărat de logica noastră cotidiană. În vis se pot întâmpla mult mai 

multe lucruri şi altfel decât în viaţa de toate zilele. În vis eşti undeva şi nu ştiu cum ajungi 

altundeva. Şi acolo întâlneşti pe cineva pe care îl cunoşti sau nu şi apoi apari în altă parte 

unde nu ştii cum ai ajuns. Nu se respectă logica aceasta omenească în care suntem în această 

cameră şi după aia ieşim pe acel hol. În vis putem fi în această cameră şi apoi de-a dreptul pe 

acoperiş. Nu ştim cum am ajuns acolo, dar nu ne mirăm, continuăm şi ne desfăşurăm 

existenţa în condiţiile oferite de vis. Cam astea ar fi legile visului, uneori absurde, alteori 

ilogice, dar legate între ele în mod bizar.  

 Spuneam că întâmplarea mea a fost fericită, să lucrez Un vis în noaptea miezului de vară 

şi să înţeleg despre această piesă despre care nu ştiu ce computer a fost întrebat unde se 

poate petrece acţiunea. Pentru că e vorba de ducele Atenei, meşteşugari, de un almanah... 

Ştiţi piesa şi datele din ea sunt de-a dreptul contradictorii. Nu respectă o anumită perioadă 

istorică în care nu exista almanah, nu existau meşteşugari când Tezeu unifica Atenele. 

Shakespeare le pune toate la un loc. Răspunsul computerului a fost că acest lucru se poate 

produce la teatru. Eu aş răspunde altceva: această piesă se poate produce în vis. Şi atunci eu 

am ales această cale, am păstrat această cheie, am înţeles că Shakespeare trebuie atacat cu 

instrumentele visului. Ştim din istoria Angliei că Richard al III-lea a fost un rege victorios, 

câştigător, la sfârşit perdant, ucis, dar care n-avea nici o legătură cu un rege criminal. Nu 

avea nici o legătură cu să zicem Vlad Ţepeş, era un fel de Mircea cel Bătrân. Dar Shakespeare 
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a ales să ia un personaj real şi să facă cu el ce vrea. Şi a făcut arhetipul răului prin Richard al 

III-lea. Nu a respectat istoria şi nici nu a fost acuzat pentru asta. Noi românii suntem mult 

prea subordonaţi unor obligaţii pe care le avem când studiem sau facem un film despre un 

personaj istoric. Shakespeare ne învaţă că am putea fi mult mai liberi. Putem imagina sau 

putem visa. Este o lege în teatrul shakespearian care respectă în totalitate legea visului. De 

aceea cred că Un vis în noaptea miezului de vară – nu înţeleg traducerea Visul unei nopţi de vară, 

personifică noaptea, noaptea de vară visează. Corect e Un vis în noaptea miezului de vară, ceea 

ce se petrecea în spectacolul pe care l-am montat şi se trecea din vis în vis în vis, după care 

urmau trezirile treptate până când actorii îşi dădeau seama că nunta are loc curând şi ei nu 

au apucat să repete piesa şi era o mare tristeţe. Aş avea multe de spus, dar trebuie să mă 

cenzurez pentru că ceea ce facem noi aici nu e o prelegere, ci mai degrabă un discurs. 

 Închei prin a vă spune insistent că nu numai Shakespeare, ci tot teatrul trebuie tratat 

ca un vis colectiv. O sală de oameni sunt duşi în situaţia de a vedea ceea ce nu e real, teatrul 

fiind o altă realitate, pentru a se putea stârni într-un final starea aceea de catharsis: Bine că a 

fost doar la teatru! Aşa cum spunem dimineaţa, după vreun coşmar: Bine că a fost doar un vis! 

 Vă mulţumesc! 

  

Florin Zamfirescu este profesor universitar doctor cu o îndelungă experienţă pedagogică în cadrul 

UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti; a predat, de asemenea, la Facultatea de Teatru din cadrul 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Rector al UNATC între 2000 şi 2008, Florin Zamfirescu este 

renumit ca actor de teatru – a jucat la Teatrul de Stat din Târgu-Mureş şi apoi în Bucureşti la Teatrul 

Giuleşti devenit Odeon (unde a fost şi director artistic adjunct). Are o însemnată carieră 

cinematografică (peste 30 de filme româneşti în regia unor mari regizori), de radio şi de televiziune. 

De asemenea, este regizor de teatru, autor de carte (teza de doctorat „Actorie şi magie” – 2002 şi 

„Catifea” – 2005) şi fondator al taberei artistice pentru tineret de la Călimăneşti. 
 

Florin Zamfirescu is a professor PhD with a long pedagogical experience at UNATC „I.L. 

Caragiale” of Bucharest; he also taught at the Theatre Faculty of the „Lucian Blaga” University of 

Sibiu. Rector of UNATC between 2000 and 2008, Florin Zamfirescu is a renowned theatre actor - he 

played at the State Theatre in Târgu-Mureş and then in Bucharest at the Giuleşti Theatre, later the 

Odeon Theatre (where he was Deputy Artistic Director). He has an important cinematographic (over 

30 Romanian films directed by major directors), radio and television career. He is also a theatre 

director, author of books (doctoral thesis „Acting and Magic” – 2002 and „Velvet” – 2005) and 

founder of the youth camp of Călimăneşti. 
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Abstract: I believe that theatre pedagogy must include 

Shakespeare and this requires finding certain moments 

that we as teachers, trainers and pedagogues can offer 

those who have to be trained. Shakespeare offers a lot of 

truth of life. 

Keywords: Shakespeare, Hamlet, example, theatre 

pedagogy.  

  

Nu ţin nici o prelegere, nici o lecţie. Toată 

luna aprilie n-am făcut altceva decât să merg prin ţară să ţin lecţii despre Shakespeare. Vreau 

să vă prezint astăzi un personaj pe care presupun că îl cunoaşteţi, cred că îl ştiţi, cred că vi-l 

imaginaţi, cred că îl visaţi.  

Superb speech ne-a oferit profesorul Florin Zamfirescu. Până acum nu am mai auzit o 

astfel de opinie privitoare la Shakespeare. De acum îl voi aminti şi voi spune: Profesorul 

Zamfirescu s-a referit la cheia shakespeariană a visului.  

Şi, dacă vorbim de vise, astă noapte am avut un vis şi m-am întâlnit cu Shakespeare. 

Uitaţi-l, el e Shakespeare (arată spre foaia albă a flipchart-ului).  

Domnule rector, vă mulţumesc foarte mult, asta arată ca un sarcofag (aratând spre un 

volum de opere complete ale lui Shakespeare). Şi ştiţi de ce? Fiindcă noi suntem foarte veseli la un 

parastas. 400 de ani de la moartea lui Shakespeare. Ce fac românii la parastas? Se bucură! 

Mai ales astăzi când românii sunt deja pe tot globul. Şi astfel, tot globul se bucură de săracul 

Shakespeare care nu mai ştie unde să se ascundă (arată spre foaia albă a flipchart-ului).  

Cum a fost visul meu? Eu stau la bloc. Am visat că vizavi de uşa mea se află o uşă 

care nu mai are numărul „n” cu yala, cu vizorul şi cu lanţul de protecţie obişnuite. Iată, aici, 

apartamentul (desenează uşa unui apartament de bloc). Ce scria azi dimineaţă pe uşă? 

Apartamentul 400! Ori am visat ceva ce nu trebuie, ori ceva ciudat s-a întâmplat mai ales că 

urma să vin aici, în a treia zi de Paşte, să vorbesc despre Shakespeare, şi să prezint ceva tonic, 

bun, frumos şi internaţional despre el.  
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Am bătut la uşă, n-avea sonerie. Englezii au inele de bătut la uşă. Era cam devreme, 

ora 6 dimineaţa. Scârţ, se deschide uşa şi cine apare? Vecinul Shakespeare. Numai că nu avea 

faţă.  

Ce faţă poate să aibă Shakespeare din punct de vedere al pedagogiei teatrale?  

Aici e cazul să ne ducem la ce spunea domnul profesor Florin Zamfirescu: în ce 

situaţie suntem? Tragedie antică sau tragedie modernă? Shakespeare râde sau plânge? Este 

om de teatru? Este. Deci şi râde, şi plânge. Era supărat că l-am trezit dimineaţa, după care i-

am explicat de ce. Pentru că vreau să-l cunosc. Şi a zâmbit.  

Cred că el mi-a dat ideea pentru prezentarea de faţă. 

Pentru că m-a lăsat să-i fur o idee. Respectiv, o carte. O am aici, în buzunar. Vi se face 

pielea creaţă când vă spun ce carte am în buzunar. Iată cartea lui Prospero! (scoate din 

buzunar un post-it colorat). 

Ştiţi, Prospero are o problemă. Se supără pe cărţi, nu mai vrea carte, povestea a fost 

stabilizată, visul a fost stabilizat, insula merge înainte şi insula va fi prosperă. Nu e 

întâmplător numele acesta, Prospero... 

Ce are personajul Shakespeare cu pedagogia?  

Înainte de a veni aici m-am dus într-o cămăruţă şi am deschis Hamlet. Am recitit 

paragrafele, căci nu pot să le spun replici, despre recomandările sale adresate actorilor. Ceva 

ce ar putea fi rezumat ca o atenţionare severă: „Mă supăr rău dacă zbieraţi, urlaţi, nu spuneţi 

adevărul, nu faceţi bine ce aveţi de interpretat. Ce spuneţi trebuie să fie echilibrat, să fie aşa 

şi pe dincolo!” Dacă iei literar şi matematic sfaturile respective observi că nu sunt chiar 

simple îndrumări. Nu e nici multă psihologie, nici multă pedagogie, nici metoda 

Stanislavski. Este vorba despre mult bun simţ scenic.  

L-am auzit pe Ion Caramitru când interpreta foarte frumos acel moment, public. O 

spunea cu bună ştiinţă, el fiind un actor care a avut o problemă cu ceva guverne înainte şi 

după anul 89. Când prezenta acest moment pe scenă, îngheţa sala, zâmbind cu subînţeles 

(trimitere la modul în care se făcea propagandă politică înainte de 89).  

În cartea lui Prospero sunt 2 amintiri (arată post-it-ul). Amintirile mele despre 

Hamletul lui Shakespeare dar şi despre Shakespeare. Despre asta am vorbit la Festivalul de la 

Craiova în ultima zi a seminarului de shakespearologie de faţă cu toată lumea teatrologiei la 

zi. Am vrut să accentuez două aspecte, de faţă cu Ion Caramitru, privitoare la cele două 

roluri Hamlet pe care le-a jucat. Am avut privilegiul să-l văd pe primul în 1964, în aprilie. Ce 

era frapant? Primul spectacol Hamlet, de la Cassandra, cotat ca un eveniment Shakespeare în 

anul aniversării a 350 de ani de la naşterea sa. Spectacolul nu avea continuitate. Într-adevăr, 

din punct de vedere dramaturgic, observăm că Shakespeare e atipic pentru scrierea 

dramatică în general. Erau numai câteva scene din Hamlet şi nu întreg Hamlet-ul. Explicaţie: 

am constatat, acum după jumătate de secol, că au lipsit secvenţe pentru că atunci nu aveai 

voie să ai rude în străinătate sau să mergi la studii în străinătate. Ori Hamlet de acolo venea. 
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Din străinătate. Cine îl întreabă pe Hamlet cum a fost cu străinătatea? Sunt doi oameni care 

umblă aproape mereu împreună, Rosencrantz şi Guildenstern. Ei nu mai erau în spectacol. 

Deci s-a rezolvat problema cu străinătatea.  

Ce vreau să remarcăm împreună? Shakespeare ne este contemporan fiindcă e foarte 

politic în esenţa gândirii sale. Dacă, pe scena de la Cassandra, într-un mare eveniment teatral 

al anului 1964, se întâmpla să lipsească personaje şi să lipsească tematici din Hamlet 

chestiunea era gravă. Spectacolul ciuntit a avut totuşi succes fiindcă Ion Caramitru era foarte 

tânăr. Era tot o energie vie pe scenă şi era exact simbolul momentului politic global. Ce ni se 

întâmpla nouă, în 1963, când a fost începută repetiţia cu Hamlet? Era asasinat JFK. Tot cam pe 

atunci, în 63-64, a avut loc una dintre cele mai mari demonstraţii de forţă pentru exprimarea 

identităţi civice şi identităţi umane în America. Este vorba de marşul negrilor americani la 

Washington, la Capitoliu, în frunte cu Martin Luther King. Acesta a apărut rostind un 

discurs senzţional către milioanele de manifestanţi şi către miliardele de locuitori ai lumii. 

Începea aşa: „I have a dream...”. Deci este vorba de un soi de Hamlet rebel în ultimă 

instanţă. Pe acest fond, acel Ion Caramitru pe scena de la Cassandra (pe care astăzi nu-l mai 

regăsim noi şi n-avem cum să-l ghicim pentru că nici n-a fost filmat; există doar câteva poze) 

întruchipa însăşi forţa vie a revoltei. Avea ochii vii, avea energia tinereţii, duela bine şi 

motivat. Luptele scenice erau măiestrit predate de Pellegrini, antrenor de floretă şi de scrimă. 

Un domn deosebit care te învăţa nu cum să ţii floreta, ci care este eleganţa gestului, care e 

ritmul, care e frumuseţea şi istoria duelului. Nişte lecţii foarte frumoase. Caramitrul acesta, 

Hamlet-ul acesta a fost absolut uluitor.  

Trec anii. Nu întâmplător, în 1963-64, cu finalizare în 1965, în România s-a petrecut un 

vis al românilor care nu au suportat niciodată invazia ideologică, economică şi politică 

sovietică. O ideologie pusă în practică de un tiran, un dictator care se numea Stalin. Acesta a 

exportat sistemul cu forţa în ţările vecine, ţările foste comuniste europene, în România 

inclusiv. În anii aceia s-a întâmplat ceva foarte interesant la conducerea României. Nişte 

persoane au zis noi ne-am săturat de tutela Moscovei. Vrem să ieşim din asta. Se lucra la 

aceast proiect în 63-64, mai complot, mai ne-complot. Ce se întâmplă în Danemarca? Vrem să 

scăpăm de tutela Norvegiei şi vrem în acelaşi timp să schimbăm structura politică. În acest 

context anume a fost posibil să fie jucat Hamlet cu o forţă expresivă deosebită, să debordeze 

de noutate într-o Românie care era sovietizată. Fiecare instituţie avea un consilier sovietic, iar 

jumătate din produsele României plecau la Moscova. Deci, o ţară sărăcită, călcată în picioare, 

ideologizată şi depersonalizată. Ce face Hamlet-ul acela la Cassandra? E personal, e viaţa 

însăşi. E dreptul la viaţă, dreptul la expresie. „A fi sau a nu fi.” Suntem sau nu suntem 

români în faţa Moscovei? Mesajul a fost extraordinar. 

Suntem în 1985, în luna noiembrie. Teatrul Bulandra a dat o premieră uluitoare, 

Hamlet cu Ion Caramitru. Păi nu l-a mai jucat o dată, când era tânăr? Ba da, dar să vezi că e 

necesar şi el este încă tânăr. Un an şi jumătate au durat repetiţiile. Am făcut un studiu cam 2-
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3 săptămâni împreună cu studenţi de la teatrologie. A fost o etapă de cercetare ştiinţifică 

reală consumată în universitatea noastră. Am aflat următoarele: Odată ca niciodată, prin anii 

70, Teatrul Bulandra a participat la Festivalul de la Edinburgh unde a uimit lumea cu 

spectacolul Leonce şi Lena. Tot în acea perioadă a mai fost cineva la Edinburgh şi a uimit 

lumea la fel de mult. Este vorba de Romeo şi Julieta spectacol regizat de Cătălina Buzoianu la 

Cassandra, cu Adi Pintea în rolul lui Romeo şi Mariana Buruiană în rolul Ofeliei. S-au întors 

cu un succes şi cu nişte lauri, lumea aflase de teatrul românesc, de energii, de glasuri noi, de 

priviri noi, de prospeţime. Cine a observat asta? Richard Eyre care era şi directorul teatrului 

din Glasgow. El a ţinut legătura cu Teatrul Bulandra, dar cu IATC-ul nu s-a reuşit. Richard 

Eyre vine personal la Bucureşti şi vede spectacolele minunate de la Bulandra, spectacolele lui 

Esrig, rămâne mirat şi spune „Da!” Iată o trupă, iată actori mari, iată teatrul viu! Merită să fie 

promovat.  

Prin 1982-83, la Bulandra, directorul-personalitate, guru, mentor al tuturor din trupa 

respectivă, Liviu Ciulei, e demis în urma unui scandal cu un spectacol care se numea 

Revizorul, de Gogol. Era un scandal politico-diplomatic în sensul că ambasadorul Uniunii 

Sovietice a ieşit de la premieră trântind uşa. A doua zi, Ceauşescu, care nu auzise în viaţa lui 

de teatru şi de Gogol, a zbierat că directorul teatrului împricinat să fie dat afară. Aşa se 

judeca în comunism. Dar şi astăzi se mai poartă acest tip de decizii. Pe acest fundal era destul 

de dificil să ai o colaboare cu un străin. De ce spun asta? Fiindcă s-a înfiripat o idee. Ion 

Besoiu, care era şi secretar de partid şi mai apoi şi director al Teatrului Bulandra (excelent 

conducător în acea perioadă cu toate hibele care i se găsesc astăzi) a căzut de acord cu Ion 

Caramitru, prin 1983-84, să aducă un regizor străin de renume internaţional în România. 

Respectiv, pe Richard Eyre pentru o producţie teatrală majoră demnă de turneu în lume. Era 

nerealist în anii aceia când nu aveai voie să pleci în străinătate, nu aveai voie să ai rude în 

străinătate, nu aveai voie să citeşti literatură străină. Richard Eyre vine şi face distribuţia la 

Bulandra. Suntem în 1983. Octavian Cotescu – Claudius, Ion Caramitru – Hamlet, o 

distribuţie de lux cu actorii star de la Bulandra. Încep repetiţiile, Eyre vine, o săptămână da, 

una ba, pe banii lui fiindcă noi nu puteam să-l plătim. La un moment dat Richard Eyre 

primeşte un contract pentru un film pe care l-a şi făcut şi, mai mult, devine şi noul manager 

general al Teatrului Regal din Londra. Aşa că a zis „Sunteţi extraordinari, dar nu pot să 

regizez Hamlet. Pot să fac însă o co-regie.” Ai noştri s-au gândit la Alexandru Tocilescu. De 

ce? Era un erou teatral al provinciei, cum au fost Mălăele şi Caragiu. Se ştia despre el că e 

rebel, are plete, e hippie, gândeşte altfel decât trebuie. Deci cum să-l pui tocmai pe el alaturi 

de un star englez să facă regie la Bulandra unde s-a consumat un imens scandal politico-

diplomatic? Şi de ce neapărat Hamlet întrebau unii şi alţii. Păi a fi sau a nu fi. A fi sau a nu fi 

ce? Dacă aşa se punea problema Richard Eyre a zis că nu vrea să-i încurce, să le facă 

probleme şi a ieşit din joc. A rămas Tocilescu. Dar Toca avea o problemă majoră. Spunea 

ceva ce zice şi domnul Mandea, rectorul nostru: ne trebuie un text. Ce Hamlet facem noi? Era 
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şi este o problemă de interpretare dramaturgică, dar, mai ales, de interpretare şi de 

comunicare în cheie contemporană.  

De exemplu, ce ne învaţă pe noi Shakespeare ca să facem acum un spectacol bun?  

„Învăţătura” acea a durat 9 luni, mi-a relatat Ion Caramitru. S-au luat absolut toate 

traducerile după Hamlet din România, s-a luat, evident, textul elisabetan, s-au luat traduceri 

din italiană, franceză şi spaniolă iar o poetesă contestată, dar genială, Nina Cassian, a dirijat 

un colectiv de traducători sui-generis. Numai traducători şi filologi nu erau. Erau chiar 

actorii care vor juca în Hamlet. Asta mărturiseşte Ion Caramitru şi a şi spus-o verde în faţă, la 

microfon, în faţa lumii. Ce a ieşit? Păi, în primul rând, Tocilescu care asista la aceste şedinţe 

şi care era un om dur şi direct în dialog, avea un umor extraordinar. Era ironic, acid, te 

desfiinţa scurt, din două mişcări, fluturându-şi pletele spunea: „Această traducere nu e bună.” 

Ca să înţelegeţi contextul vremii şi cum era traducerea: Rosencrantz şi Guildenstein în 

viziunea lui Toca erau securiştii cu creier care dirijează totul, ştiu totul şi au grijă de tot. În  

traducere erau numiţi „cadre de nădejde”. Mai mult, Rosencrantz şi Guildenstern apar în 

final, la stânga şi la dreapta lui Fortinbras. Mesajul consta în faptul că povestea cu securiştii 

continuă la infinit. Un astfel de spectacol antisistem, anticomunist, antitotalitarism creştea ca 

un bulgăre de zăpadă. Un astfel de spectacol era foarte greu de pregătit, iar lumea devenise 

foarte nerăbdătoare să-l vadă. 

La un moment dat Dina Cocea, preşedinta Asociaţiei Oamenilor de Teatru şi de 

Muzică (UNITER-ul de acum) îl întreabă pe Toca: „Când mai dai spectacolul ăla? Lucrezi la 

el de doi ani.” Iar Toca îi răspunde „Ei, doamna Dina, nu o să apucaţi dumneavoastră 

spectacolul ăsta.” Ce se ştia despre Toca şi ce trebuie să aflaţi şi voi, dar să nu afle rectorul şi 

corpul profesoral de astăzi, profesorul de clasă, David Esrig i-ar fi spus „Măi, Toca, tu nu eşti 

copt. Mai rămâi repetent şi tu un an, doi, trei, patru ca să devii şi tu regizor”. Ceea ce s-a şi 

întâmplat. Eu am intrat în şcoală în 1974 şi îi prinsesem încă urma. Oricum îl ştiam, aveam 

un mare cult pentru el, avea pletele mai lungi ca ale noastre. Deci Tocilescu s-a copt, însă a 

făcut-o atât de tare încât a devenit un pericol social şi politic. Cert este că nu se mai terminau 

repetiţiile. Exista ceva ceea ce voi nu ştiţi, în măsura în care spectacolul se apropia. Vă spun 

din postura de producător. Adică cel care se ocupă de lucrurile nu chiar atât de vesele. La 

„generale” încep problemele: „Astea sunt costume?”, „Ăştia sunt pantofi?”, „Unde e coroana 

regelui?” „Unde e decorul?”, „Dar ce e asta?”, „Nenorocire, să vină directorul!” etc. În 

„generale”, atunci, nu acestea erau problemele.  

Problema consta în corpul de cenzori care trebuia să vizioneze spectacolul şi să-i dea 

girul. Da sau nu. Sau tăiaţi de aici, scoateţi de acolo. Vin mai multe suite de vizionări. Sigur, 

impresiile sunt diferite, Besoiu spune într-un fel, Caramitru în altfel. Dar de bază lucrurile 

stăteau aşa: Acest spectacol nu are cum să iasă!  

Ce se întâmplă în Hamlet? Există Claudius, Polonius, Gertrude. Păi, în optica 

ideologică a vremii, nu e bine fiindcă, în 1985, a avut loc una dintre cele mai lungi plenare ale 
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Partidului Comunist, în aprilie, înainte de premiera cu Hamlet, care a durat o săptămână 

(plenarele durau o zi, două). S-a discutat că Securitatea observase şi raportase la partid că 

sunt nemulţumiri în ţară. Se consumase marea revoltă ideologică şi de identitate 

cetăţenească, patriotică şi religioasă din Polonia, condusă de Solidaritatea. În 1983-84-85 

Solidaritatea fusese pusă pe butuci şi se proclamase, într-o ţară socialistă, dictatură militară. 

Noi nu ştim asta sau am uitat. Era un context foarte agitat, foarte tensionat în lumea 

comunistă. Se discuta de dictatură, de nemulţumiri, tinerii oricând puteau să iasă în stradă şi 

România lui Ceauşescu nu vroia aşa ceva. Plenara aceea a discutat două lucruri: unu, există 

nemulţumiri în rândul tineretului, deci tineretul trebuie cumva servit, lăsat să se exprime cât 

de cât şi doi, femeile trebuie promovate în viaţa obştească şi politică. În consecinţă, nu o să 

iasă lumea în stradă ca să ne dea jos pe noi, comuniştii, ca în Polonia.  

Subtextul, pentru că ştiţi că există şi subtext, era următorul: ţara nu era condusă de 

Ceauşescu, ţara era condusă de familia Ceauşescu: Nicolae Ceauşescu, nevasta sa, Elena şi 

beizadeaua, Nicu Ceauşescu, cel care era menit să urmeze la putere, ca în Coreea de Nord. 

Noroc că nu s-a reuşit la noi aşa ceva. În acest context s-a pus problema dacă e sau nu 

necesar Hamlet. Piesa se referă la o nevastă care are puterea, la un rege criminal care are 

puterea şi la un copil care vine de la studii, deştept, care are dreptul, şi el, la putere. 

În acest context, vizionările sunt una după alta, tensiunea la Bulandra creşte pe zi ce 

trece, lumea este înnebunită. Publicul bucureştean aştepta premiera. Ţara aştepta premiera: 

Hamlet cu Ion Caramitru. E rost de un mare eveniment. Perfect! Lumea aştepta, străinătatea 

la fel, Richard Eyre aştepta, Anglia aştepta.  

Încep problemele. Alte probleme. Legături cu „Europa Liberă”. „Europa Liberă” era 

un post pentru românii liberi din străinătate. Străinătatea află de scandalul de la Bucureşti, 

află că se produce un mare spectacol Hamlet cu probleme antisistem. Şi are loc ultima 

vizionare, înainte de premieră, în luna octombrie. Exista un tovarăş, Enache, care vine singur 

(de obicei veneau la vizionări 3-4 oameni supăraţi şi care căutau hibe) cu ordin de sus să zică 

da sau nu pe contul lui.  

Toca avea obiceiul să monteze spectacole lungi, un obicei pe care îl preluase cumva şi 

de la Esrig. Spectacolul dura 5 ore şi jumătate cu două pauze. Nimeni nu pleca la pauză. Au 

fost 200 de spectacole cu Hamlet-ul 2 al lui Caramitru şi nu a plecat nimeni din sală. Vine 

acest domn şi vă rog să înţelegeţi, să vă imaginaţi, o vizionare în faţa unui singur om, cu 

uşile închise, care decide soarta unui teatru şi destinul unei istorii a teatrului românesc. Cum 

arăta acel moment? Se lasă liniştea, se termină spectacolul şi în prezenţa întregii distribuţii, a 

lui Ion Besoiu care îl interpreta pe Claudius, Enache se ridică, tace, se uită pe rând la toţi şi 

spune un singur cuvânt: „Excelent!” Nu le venea să creadă, plângeau de bucurie, a trecut 

spectacolul aşa cum e, cu vorbele lui cu tot.  

Explicaţia, după 30 de ani, poate fi următoarea: Da, spectacolul era bun. Enache nu 

era prost şi a înţeles mesajul spectacolului. Ce ordine a avut Enache, de sus, de la clanul 
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Ceauşescu? Clanul Ceauşescu conducea el ţara, dar zona intermediară, aceea care includea 

Securitatea şi nivelul al doilea din ierarhia de partid, era cea în care erau puse în practică 

deciziile. Astfel, cei mai periculoşi oameni, de care ne temem şi acum în ţara asta, au hotărât: 

spectacolul în cauză este valabil. De ce? 

Pentru că Hamlet este asemeni lui Nicu Ceauşescu, proiectat într-o dimensiune etică 

perfectă.  

Pentru că Gertrude corespunde tovarăşei Ceauşescu. Este ea o femeie la putere? Da. 

Să fie acolo! În fond este şi o mamă bună.  

Polonius, omul care face matrapazlâcuri e ucis de cine? De eroul pozitiv, de Hamlet. 

Păi, este bine, tovarăşi. Şi spectacolul a mers mai departe. 

După această uşă (arată uşa desenată pe flipchart) există Shakespeare. Cel care rămâne 

mereu contemporan pentru că a analizat din perspectivă politică probleme ce ne dor, ne ard 

şi ne preocupă şi astăzi. Cu alte cuvinte, Shakespeare nu poate muri, e contemporan şi e mai 

pedagog decât trebuie.  

Ne spune cum se face politică. Am aici cartea lui Prospero, vorbeşte despre 

patriotism, despre politică, despre etică în mai toate piesele lui. Teatrul lui Shakespeare este 

lecţie de comportament etic. Putem lua episoade diferite, le punem cap la cap şi vedem ce 

iese. În orice caz nimic care să contrazică bunul simţ şi morala generală. 

Ne îndeamnă la filosofie. Numai dacă ne întrebăm a fi sau a nu fi... La Craiova, 

săptămâna trecută, s-a iscat o dezbatere excelentă despre „a fi sau a nu fi”. Ion Caramitru a 

ţinut să precizeze „pentru mine înseamnă la reflexiv a fiinţa sau a nu se fiinţa.” Plecând 

numai de la această premisă, putem discuta o viaţă întreagă şi tot nu vom termina. Şi când 

nu termini cu o concluzie clară, înseamnă că e multă filosofie. 

Cât despre teatru, da, Shakespeare se îngrijeşte să îl prezinte cu respectul şi cu 

umorul tolerant al profesionistului faţă de toţi ce practică această artă. Este un mic adevăr pe 

care vreau să-l pun la punct. Apropo de Visul unei nopţi de vară. Cine face teatru acolo? Nişte 

meseriaşi, actori amatori. Întrucât orice meserie serioasă îşi are epigonii săi, teatrul englez 

elisabetan număra şi trişori şi şarltani. Şi din aceste motive Shakespeare se arată a fi un bun 

pedagog şi oferă lecţii de actorie pentru a ne delimita de aceştia din urmă. 

Putem vorbi chiar de lecţii de filologie - şi aici domnul profesor din Marea Britanie ne 

va spune câte mii de cuvinte a inovat Shakespeare. Multe! Shakespeare este eroul formării 

limbii moderne engleze.  

Apoi, pedagogic, avem multe de discutat. De pildă, despre ierburi şi biologie, gândiţi-

vă numai la călugărul care îi căsătoreşte pe Romeo şi Julieta în secret şi umblă întotdeauna, 

în toate reprezentările, cu un coşuleţ cu ierburi. În textele lui Shakespeare abundă referinţele 

la flori şi ierburi ca într-o adevărată enciclopedie.  
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Adăugăm interesul pentru marinărit – sunt utilizaţi mulţi termeni de specialitate, 

inclusiv în Furtuna şi nu numai. Este epoca în care imperiul elisabetan prinde fiinţă şi începe 

aventura colonială. Iată Anglia cea puternică pe mare.  

Textele shakespeariene se referă la Istorie – o să veniţi toţi acum şi o să spuneţi că 

Shakespeare nu era tocmai instruit. A urmat cursuri speciale, a făcut el facultatea, masterate? 

A făcut numai o şcoală primară, dar ştia latina, ştia Seneca, ştia puţină franceză şi în 

consecinţă, ştia multă marinărie. Şi istorie, o ştie, dar o face exact ca în visul lui, dar şi ca în 

visul ideologic a lui John Dee, marele astrolog aflat, o vreme, în spatele reginei Elisabeta, şi, 

poate, şi în spatele lui Shakespeare. 

Despre educaţie. Observaţi relaţia superbă a lui Prospero cu Miranda. E îngrijorat, 

vrea să o protejeze. Observaţi legătura paternă superbă a lui Polonius cu Laertes şi cu Ofelia. 

Observaţi chiar şi relaţia lui Gertrude, incestuoasă sau nu, cu Hamlet. Iată lucruri sensibile 

care pot fi discutate şi care intră categoric într-un posibil compendiu de pedagogie.  

Sincer, cred că pedagogia teatrală include obligatoriu Shakespeare şi necesită 

depistarea unor momente care ne convin nouă ca profesori, formatori şi pedagogi să le 

oferim celor care trebuie instruiţi. Shakespeare oferă mult adevăr de viaţă. 

Închei cu o mică experienţă personală. Acum ceva ani în urmă, am avut bucuria să fac 

parte dintr-un grup de 45 de oameni de vârsta mea, din 45 de ţări, organizat de către English 

Speaking Union. Prin această asociaţie am ajuns la Teatrul Globe unde, timp de o 

săptămână, am fost supuşi unui program intensiv de formare. Ni s-a pus absolut tot la 

dispoziţie: spaţii, profesori, logistică; au venit maeştri de scrimă, de vorbire, maeştri de toate 

felurile. Am transpirat enorm şi am înţeles mult. Ce am înţeles de fapt? Pedagogia lui 

Shakespeare. 

Vă mulţumesc că aţi avut răbdare să urmăriţi un om care nu a făcut teorie astăzi şi 

nici măcar istorie. Istoria o descoperim cercetând împreună fascinantul potenţialul formativ 

al teatrului shakespearian. 
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Abstract: Shakespeare speaks of the forbidden, taboo, 

audacity and my constant effort as man to build and 

rebuild myself. Theatre pedagogy can reveal this. The 

theatre pedagogue can help those that deal with this art to 

understand that the life they are beginning to live can be 

changed through concentrated and conscious efforts as 

Shakespearean characters do in each of his plays. Or at 

least they deserve to try. Here, success and attempt are the 

same.  

Keywords: Shakespeare, theatre pedagogy, acting principles, method. 

  

 

 Am să încep abrupt, cu o întrebare: există personaj shakespearian? Cu siguranţă, nu. 

Pentru actor, există doar o sumedenie de probleme pe care acesta, odată cu studiul rolului, 

încearcă să le asume şi, prin urmare, să le rezolve. Există aşadar rol, nu personaj, vorbesc 

evident doar din perspectiva subiectivă a actorului. Personajul apare în mintea martorului, a 

spectatorului. Personajul devine, pe măsură ce spectatorul urmăreşte eforturile actorului de a 

rezolva problemele cu care acesta, sub noua identitate, se confruntă. 

Ce vreau să spun cu asta? Un lucru simplu. Acela că odată ce îţi asumi o problemă, 

cum ar fi să-mi spargi mie ochelarii fără să te mişti de la locul tău, începi să dezvolţi o serie 

de mijloace necesare atingerii scopului. Scopul şi mijloacele alese pentru atingerea lui 1. 

Vorbesc despre cine eşti tu şi 2. prin mijloacele alese devii un personaj. Pentru că omul care, în 

loc să mă urmărească pe mine vorbind, se uită numai la ochelari şi încearcă să-i spargă, este 

un personaj. La fel se întâmplă cu personajele lui Shakespeare. Cu alte cuvinte, ele îşi definesc 

foarte clar nişte scopuri şi apoi acţionează conform concepţiei, conceptelor, regulilor, 

principiilor de viaţă, alegându-şi mijloacele pentru a le atinge. Chestia asta odată lămurită 

simplifică foarte mult pedagogia artei actorului în abordarea lui Shakespeare. Desigur, o să 

spuneţi: foarte bine, dar cum faci chestia asta? Cum ajungi să defineşti atât de clar scopurile 

personajelor piesei încât cele de mai sus să funcţioneze?  
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O să aduc în discuţie aici câteva instrumente utile abordării tematicii shakespeariene 

pe care eu le utilizez în lucrul la clasa de arta actorului. 

Primul lucru pe care îl fac e să le cer studenţilor să îmi povestească piesa în trei 

propoziţii scurte. Şi aici începe nebunia. Faceţi exerciţiul ăsta cu studenţii cu care lucraţi. În 

timp, după o zi, două de lupte, furii şi glume reuşesc în cele din urmă să spună povestea. 

Care va suna cam aşa: e vorba de un student plecat la studii, căruia i-a murit tatăl etc, etc. 

Odată ce o povesteşte, povestea respectivă devine povestea lui. Studentul şi-o apropie, 

reformulând-o. O recompune cu vorbele lui, o priveşte din perspectivă proprie. Odată ce a 

reuşit să povestească pentru prima dată piesa cu cuvintele lui, a făcut primul pas spre 

înţelegerea ei. Asta e prima etapă pe care o propun.  

A doua etapă ar fi: te rog povesteşte-mi piesa, aceeaşi pe care acum ai înţeles-o, dar 

de data asta din perspectiva subiectivă a personajului pe care urmează să îl joci. Aşadar nu 

povestea la modul general, un student care se întoarce de la studii… Nu, povesteşte-mi piesa 

la persoana întâi, spune-mi ce ţi se întâmplă ţie în piesă, tie Hamlet, fiul lui Hamlet bătrânul, 

sau ţie Laertes, fiul lui Polonius, mâna dreaptă a regelui. Deodată, acea primă perspectivă 

simplă, obiectivă, clară se face ţăndări şi studentul îşi dă seama că ştie foarte puţin. Desigur, 

el ştie câte ceva, chiar multe, are un bagaj de cunoştinţe despre piesă, atmosferă, epocă şi 

altele asemenea, dar ăsta este numai tabloul general, privirea de ansamblu, insuficientă 

pentru a putea povesti totul prin ochii unui personaj anume. Cu alte cuvinte, când e nevoit 

să povestească piesa din perspectiva unui personaj anume, studentul realizează că îi lipseşte 

viziunea de ansamblu, ca personaj, şi că nici unul dintre personajele piesei nu are acces la 

puzzle-ul întreg. De acum va pricepe că piesa este o ţesătură complex de viziuni subiective 

ale diverselor personaje ale căror interese se ciocnesc, de cele mai multe ori antagonic.  

Următoarea etapă: după ce a reuşit să repovestească totul din perspectiva unui 

personaj anume, după chinuri lungi, după lupte cu ceilalţi colegi, care, având fiecare alt 

personaj, povestesc altceva despre piesă, apărând alte interese, studentul nostru începe să îşi 

asume adevărul său ca Hamlet, sau Laertes, etc, aparte de ceilalţi. Dacă toţi vor povesti 

acelaşi lucru înseamnă că n-au înţeles nimic. Sau că s-au pus de acord să spună o minciună. E 

la fel ca şi în viaţă. Când veţi povesti altora despre această conferinţă la care aţi participat, 

fiecare dintre voi va spune altceva. Iar diferenţele vor fi majore, şocante pentru unii, dacă ar 

fi să punem la cale o confruntare a versiunilor fiecăruia. Şi asta pentru că experienţa proprie 

diferă, filtrele prin care percepem realitatea sunt personale şi, deci, nu toţi vedem lumea la 

fel.  

 Următorul exerciţiu care e foarte util este acela de a-i ruga să-şi aleagă un moment 

scurt în care personajul lor face un lucru precis în piesă. De exemplu, încearcă să determine 

un alt personaj din piesă să fugă de acasă. Cum e de pildă în Cum vă place cu Rosalinda şi 

Celia. Două prietene, una dintre ele are probleme cu tatăl celeilalte şi se hotărăşte să fugă de 

acasă. Prietena ei, Celia, vrea să o însoţească. Alegem un mic fragment din piesă pe care îl 
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studiem cu ajutorul întregului colectiv al clasei şi ne punem întrebări: trăim rău aici? Da. 

Vrem să fugim? Da. Deci, cum facem asta? Două studente, prietenele din piesă, studiază 

textul acela scurt. Şi apoi le rog să facă un lucru. După ce l-au disecat în toate felurile, după 

ce au avut discuţii în colectiv, adâncindu-i nuanţele, le rog să simplifice lucrurile şi să spună 

cu cuvintele lor, dacă pot, ce au înţeles din fragmentul ales. Se va întâmpla un lucru foarte 

interesant. După ce au avut bucuria să descopere toate nuanţele acelor versuri, când e să 

spună cu vorbele lor mai simplu, nu reuşesc. Pentru că, încercând să exprime mai simplu ce 

spun versurile, scapă o mulţime de nuanţe, pierd o sumă de înţelesuri care existau în 

versurile cu pricina. După ce s-a bucurat de înţelegerea în adâncime a situaţiei, studentei 

respective nu-i mai vine sa spună un simplu Plec!, pentru că simte că se pierde restul pe care 

l-a descoperit singură. Rest care acum a devenit preţios pentru ea, ca urmare a descoperirilor 

personale. 

Revin la matricea Shakespeare, aşa cum am formulat-o în altă parte, referitor la matca 

creată de marele Will. Trăirile noastre, viaţa noastră are nevoie de nişte tipare după care să o 

trăim şi să recunoaştem c-am trăit-o, un soi de modele, de tipare în care să turnăm conţinutul 

fluid al vieţilor noastre în curgere. Cu alte cuvinte, eu pot să spun că am fost actor, profesor, 

scriitor, ce mai sunt eu, dar pentru ca să formulez lucrurile astea am nevoie de aceste 

denumiri pentru a şti cine sunt. E ca atunci când ne trezim mahmuri de dimineaţă, ne uităm 

cine e lângă noi şi ne amintim uşor-uşor cine suntem. Ai nevoie de o recunoaştere. Spune 

Platon că ne recunoaştem în forme existente. E vorba despre construcţia de sine care 

funcţionează în dublu sens, dinafară spre înăuntru şi invers. Cu alte cuvinte, pedagogia artei 

actorului pe materialul Shakespeare mi se pare o formă extraordinară de a antrena 

construcţia de sine a unor oameni tineri care vor să schimbe lumea, să găsească mijloacele de 

a o schimba, să utilizeze limbajul adecvat pentru a face asta şi să ştie să conlucreze (pentru că 

singur nu ajungi prea departe) pentru a-şi atinge scopurile. Shakespeare în pedagogia artei 

teatrale este un instrument fantastic de cunoaştere şi autocunoaştere.  

Mereu avem o grămadă de instrumente cu care acţionăm asupra vieţii noastre. Vrem 

să slăbim sau să ne îngrăşăm după modelul Beyonce sau Naomi Campbell, etc. Modelele 

culturale ale societăţii în care trăim, ca să poată fi recunoscute şi utilizate ca nişte 

instrumente, trebuie denumite. Shakespeare ne ajută să vedem cum e intrigantul, cum e 

prietenul care te trădează, ce se întâmplă cu tine când el te trădează şi ţie nu-ţi vine să crezi. 

Ce se întâmplă când ai atâta furie în tine încât îţi vine să dărâmi din temelii o cetate pe care ai 

iubit-o fără rezerve, precum păţeşte personajul principal din Timon din Atena. După ce tu ai 

fost Prietenul prin definiţie, realizezi că prietenii tăi te-au trădat. Cu toţii. Sau ce se întâmplă 

când vrei tronul cu orice preţ şi nu reuşeşti să-l ai? Şi când între tine şi tron sunt oameni care 

nu ştiu că eşti dispus să îi transformi în cadavre ca să ajungi la coroană. Ce se întâmplă când 

vrei lucruri care nu-ţi sunt îngăduite? Ce se întâmplă când ţi-e foame? Când ţi-e frig? Când 

eşti părăsit şi deznădăjduit? 
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Putem utiliza material din Shakespeare pentru a ne construi, în limite rezonabile şi 

înţelegându-ne modestia poziţiei pe care o avem în univers. Putem pleca aşadar la o 

construcţie de sine, a noastră, începând cu studiul lui Shakespeare, ca instrumentar şi reţetar 

uman. Shakespeare este metafizic, îndrăzneţ, insolent, incestuos, necuprins, lubric, 

incomplet, radios, genial. Ce îl „salvează”? Orice măgărie (apropo de Bottom din Visul unei 

nopţi de vară), orice măgărie spusă în versuri e mai dulce. Orice insolenţă e atenuată de 

limbajul poetic. De ce spun asta? Pentru că Shakespeare are capacitatea de a aduce oroarea 

pe scenă (sunt 10 omoruri în direct pe scenă şi 35 în general în Titus Andronicus, iar anul 

trecut la Londra se juca un spectacol unde făceau pe scenă toate omorurile) şi totuşi de a 

formula situaţiile în aşa fel încât spectatorii să stea până la capăt în sală. Ce reuşesc versurile 

lui să facă? Versurile spun întotdeauna mai mult decât cuvintele care le compun, luate 

separat. Poezia e polisemantică, face să ţâşnească înţelesuri din două cuvinte care se ciocnesc 

în noaptea dinaintea tuturor înţelesurilor. Cuvintele luate separat au anumite semnificaţii. 

Într-o alăturare poetică, aceleaşi cuvinte înseamnă mii de lucruri noi. Shakespeare înşiră 

eşecurile, putinţele şi neputinţele noastre şi le pune în rime, le înveşmântează în poezie, ca să 

pricepem că toate au un înţeles mai adânc decât ceea ce se arată la prima vedere. Şi atunci 

putem să omorâm, să strivim, să înşelăm, să facem orice în piesele lui pentru că toate astea 

vor însemna mai mult decât a fura, a strivi, a înşela sau a ucide. 

 Rezumând şi redefinind traseul, eu îl văd pe Shakespeare ca pe un soi de geograf al 

patimilor noastre. Un cercetător care ne poartă în teritorii necunoscute şi ne spune: uite, aici e 

o pădure. Şi oamenii care vedeau până atunci doar copaci strigă: Ah, într-adevăr, e o pădure! 

Asta e iubirea, strigă el iar. Ah, deci eu iubesc? Asta e iubirea? Uite trădătorul, iată trădarea! Iată 

laşul, îndrăgostitul, chefliul, misticul, egoistul, ratatul, mizantropul. Toţi sunt acolo. După 

Shakespeare, aş zice eu. Iubirea, trădarea, crima, gelozia după Shakespeare. Am putea 

împărţi istoria culturii în înainte şi după Will, aşa cum se face cu Cristos. Cu el, cu 

Shakespeare, datorită lui, luăm, într-o anumită măsură, în stăpânire ceea ce ni se întâmplă. 

Sau măcar luăm cunoştinţă de ce ni se întâmplă, numindu-ne trăirile cu numele lor luate de 

la el. Şi, odată ce cunoaştem ce trăim, putem, avea şansa să ne modificăm comportamentul 

conform scopurilor pe care ni le asumăm (scenic, fireşte). Asta pentru că personajele 

shakespeariene nu cedează. Ele luptă să-şi atingă scopurile până la capăt, cu orice preţ, în 

orice împrejurare. Şi chiar dacă uneori nu reuşesc, încercarea e deplină. Asta mă ajută pe 

mine, pedagog, să-mi asum o misiune în relaţia cu studenţii.. Eu încerc să le dezvălui acele 

mecanisme umane care sunt desenate, configurate în piesele lui Shakespeare şi să îi pun faţă 

în faţă cu ele.  

În încheiere aş spune aşa: Shakespeare vorbeşte despre neîngăduit, despre tabu-uri, 

despre îndrăzneală şi despre permanentul efort al meu ca om de a mă construi şi reconstrui. 

Pedagogia artei actorului poate să releveze asta. Pedagogul de teatru poate să-i ajute să 

înţeleagă pe cei care se ocupă cu această artă că viaţa pe care ei încep să o trăiască de aici 
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încolo poate fi schimbată prin eforturi concentrate şi conştiente aşa cum personajele 

shakespeariene fac în fiecare piesă a lui. Sau măcar merită să încerce să o facă. Aici, reuşita şi 

încercarea se confundă. 

 Vă mulţumesc! 

 
Liviu Lucaci este actor al Teatrului Naţional Bucureşti, scriitor, regizor şi profesor de arta actorului 

în cadrul departamentului de Master al UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti. A studiat în Japonia 

teatrul tradiţional Noh, kabuki şi kyogen, cu ocazia unei burse ITI. Şi-a susţinut doctoratul cu tema: 

„Actorul ca jucător”, a publicat un volum de proză – „Povestiri despre celălalt” (editura Curtea 

veche, 2006) şi două volume de dramaturgie – „Marusia” (editura Palimpsest, 2011) şi „Nostalgicii 

călători” (editura Unitext, 2013). „Nostalgicii călători” a câştigat premiul UNITER pentru „Cea mai 

bună piesă românească a anului 2012”, premiu decernat de Casa Regală a României, după ce Liviu 

Lucaci primise în 2011 şi 2012 nominalizări succesive la acelaşi premiu Uniter cu textele „Fraţi de 

Cruce” şi „O, lume nouă”. Ca regizor, Liviu Lucaci a montat Strindberg, Neil Simon, André Roussin 

şi a semnat o serie de spectacole realizate după texte proprii.  
 

Liviu Lucaci is playing at the National Theatre of Bucharest, also being a writer, playwriter, director 

and drama teacher at the Master’s Department of UNATC “I.L. Caragiale” Bucharest. He studied 

traditional Japanese Noh Theater, Kabuki and Kyogen, during an ITI Scholarship in Japan. The theme 

of his doctoral studies was “The Actor as a Player”; he published a book of prose – “Tales of the other” 

(Curtea Veche Publishing House, 2006) and two volumes of drama – “Marusia” (Palimpsest 

Publishing, 2011) and “Nostalgic trevelers” (Unitext, 2013). “Nostalgic travelers” won for “Best 

Romanian Play of 2012” UNITER award, presented by the Romanian Royal House, after Liviu Lucaci 

received successively the same Uniter award nominations in 2011 and 2012 for the plays: “Chums” 

and “A new World”. As a director, Liviu Lucaci staged Strindberg, Neil Simon, André Roussin and 

signed a number of performances made by his own texts. 
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Abstract: Mr. Rubin`s conference states that the main aspects 

regarding Shakespeare are: 1. He is still our contemporary and 

2. Today we can use Skakespeare as a pedagogical tool. Romeo 

and Juliet was used as a pedagogical tool – especially in 

America, in New York and Britain in a few very tough areas of 

youth as an exercise in teaching them something about what 

happens when it’s all conflict, what happens to conflict after 

conflict, revenge after revenge. A very good documentary 

about using it actually as a tool for social cohesion. Other 

problems approached in his speech were connected to the translation of Shakespeare in different 

languages, to the different styles of staging his plays, to the technological advance. 
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 Vorbeam cu unii dintre studenţii mei la actorie la şcoala mea din Londra şi lucram la 

un solilocviu. De fiecare dată când fac asta, le spun actorilor „În regulă, e destul de bine, dar 

cu cine vorbeşti?” Şi, aproape de fiecare dată, primesc acelaşi răspuns „Vorbesc cu mine.”, 

ceea ce nu e posibil la Shakespeare, deşi poate ar merge pe cameră. Încerc să explic că ideea 

analizelor psihologice explicite ale personajului şi analiza de sine sunt concepte post-

freudiene. În solilocviu ai, de asemenea, un personaj care vorbeşte cu publicul din 

Shakespeare şi cel mai bun mod de a demonstra asta este să-i ceri actorului să vorbească ca şi 

cum i s-ar adresa celui mai bun prieten al său. El trebuie să-i spună acelui prieten ce gândeşte 

şi ce simte şi de cele mai multe ori să-i ceară un sfat sau ajutorul. Prin urmare, întrebările 

retorice sunt cel mai bine jucate ca întrebări reale către un prieten. 

 Cu mulţi ani în urmă am fost frecvent invitat din postura de profesor la GITIS, în 

Moscova, aşa că am mers acolo foarte des în vremurile nefavorabile şi în timpul perioadei 

Uniunii Sovietice, am avut numeroase discuţii şi e ceva care mi-a atras atenţia. Unul dintre 
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lucrurile pe care le-au făcut când au venit la putere a fost să cenzureze totul în teatre. Veţi 

vedea că se întâmplă la fel peste tot în lume. Unul dintre primele acte ale unor regimuri 

fundamentaliste sau fasciste sau state totalitare (depinde de modul în care le definiţi) va fi 

închiderea teatrelor şi acest lucru s-a petrecut şi pe vremea lui Shakespeare. Deci, pentru 

aproximativ 13-15 ani, din 1592, nu a existat Shakespeare pe scena englezească. Teama de 

teatru este frica de un gând radical şi provocator. Deci, unul dintre lucrurile de reţinut este 

că, de fapt, nu ştim prea multe despre scena lui Shakespeare, avem fragmente, avem mici 

bucăţi de informaţii, dar cred că ne imaginăm că ştim mult mai mult decât ştim cu adevărat 

despre contextul istoric. Nu ştim prea multe, nici măcar dacă avem o reconstrucţie exactă a 

Teatrului Globe. Cel din Londra e construit pe baza celor mai bune dovezi, dar de fapt e un 

soi de muncă de detectiv, o presupunere pe baza a puţine dovezi. Există un singur desen din 

acea perioadă (de Johannes de Witt din 1596, al Teatrului Swan), unul care nici măcar nu e 

foarte bun, fără niciun detaliu cu exteriorul, nicio măsură, niciun interior detaliat şi aceasta 

este singura dovadă. Avem unul sau doi martori care au mers să vadă spectacole şi au scris 

câteva note, ştim asta. Teatrul Globe, când a fost reconstruit în Anglia destul de recent, s-a 

bazat pe dovezi arheologice. Au găsit o parte din fundaţie, astfel încât au început să înţeleagă 

raportul, mărimea şi au existat fragmente de informaţii, o factură, din care au aflat câte 

bucăţi de lemn fuseseră cumpărate de la o anumită companie şi apoi câte cărămizi au fost 

făcute. Cu alte cuvinte, a fost o muncă de detectiv care călătoreşte în timp şi cred că este 

foarte important să înţelegem acest aspect. 

 În al doilea rând, nu ştim prea multe despre viaţa lui William Shakespeare. Ştim 

unele părţi, cunoaştem chiar teorii conspiraţioniste cum că nici nu ar fi existat, deşi cred că 

putem să uităm partea asta. Să lucrăm cu dovezile pe care le avem: ştim că a fost actor, mare 

parte din ceea ce scrie o face din perspectiva unui actor. Nu ştim cum a lucrat, cum a lucrat 

cu alţi oameni (deşi ştim că a colaborat cu alţi dramaturgi, după cum era moda timpului), nu 

ştim cum a fost scrisă o piesă, dacă totul a fost scris într-o cameră la lumina lumânării sau... 

Pur şi simplu, nu ştim. Cunoaştem că el a colaborat puţin spre finalul carierei, avem unele 

dovezi despre asta, ştim că actorii îşi primeau doar partea lor de text şi didascaliile. Nu 

primeau toată piesa, îşi primeau doar propriile replici cu o intrare. Cunoaşteţi deja toate 

astea, sunt sigur. Ştiau doar prima replică a următorului actor şi ăsta poate fi un exerciţiu. 

Aţi încercat vreodată să faceţi asta la clasă? Este un exerciţiu foarte interesant, aveţi doar 

propriile replici şi prima replică a persoanei următoare sau anterioare, iar nivelul de 

concentrare creşte. Faptul că toată lumea trebuie să asculte şi să se concentreze în fiecare 

minut al producţiei, să nu cumva să fi scăpat ceva – e un exerciţiu foarte bun. Pentru că 

realizaţi că probabil erau nevoiţi să lucreze în acest fel. Aşadar, putem vorbi despre puţinele 

dovezi istorice, dar adevărul e că nu ştim prea multe. În al doilea rând, singurele dovezi 

reale, solide pe care le avem, se află chiar în piese. Deci, textul piesei ne spune destul de 
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multe despre situaţie, naraţiune, poveste, dar şi despre ceea ce se întâmplă pe scenă. De 

exemplu, Hamlet oferă sfaturi actorilor şi le spune cum să rostească versul: 

 Te rog, spune tirada răspicat şi curgător, aşa cum am rostit-o eu; dacă însă te-apuci să 

răcneşti, cum fac mulţi actori de-ai noştri, pun mai bine pe crainicul târgului să-mi strige stihurile. 

Nici să nu dai din mâini prea tare, aşa de pildă ca şi cum ai tăia aerul cu fierăstrăul. Fii cât mai 

potolit. Chiar în mijlocul noianului, al furtunii – ca să zic aşa – în vârtejul pasiunii, trebuie să cauţi 

să păstrezi o măsură care s-o mai astâmpere puţin. O! Mă doare sufletul când aud vreun vlăjgan cu 

căpăţâna vârâtă într-o perucă, sfâşiind o pasiune în bucăţi, făcând-o zdrenţe şi spărgând urechile 

spectatorilor de la parter, care, de cele mai multe ori, nu sunt în stare să preţuiască altceva decât 

pantomime de neînţeles şi gălăgia. Pe unul ca ăsta, ce se crede mai grozav decât Tergamant şi mai Irod 

decât Irod-Împărat, aş pune să-l bată cu biciul. Te rog, fereşte-te de astfel de lucruri. 

 Prin urmare, avem ceva indicii despre stilul de joc, dar restul trebuie să-l găsim, să-l 

cernem prin sita unui detectiv. Sfatul pare încă destul de bun! Cu toate acestea, şi acesta este 

un alt avertisment, nu vă încredeţi în majoritatea dovezilor istorice dacă nu ştiţi de unde 

provin, deoarece uneori vorbim fără să cunoaştem acest aspect. Şi eu fac asta, uneori trebuie 

să mă opresc singur. 

 De asemenea, hai să vorbim rapid despre text. Nu e sută la sută exact din punct de 

vedere istoric. Ştim că Shakespeare a folosit versiuni diferite. De unde ştim? Pentru că 

acestea încă mai există. Deci, aşa-numitele versiuni Quartos, credem că sunt versiunile 

neoficiale. Poate că au fost rescrise de actori care le-au recreat împreună apoi pentru a fura 

producţia, astfel încât să o poată face în altă parte şi să-i adauge un alt autor, lucru comun în 

acea perioadă. Sau se poate să fi existat echivalentul unui manager de scenă, cineva care să 

transcrie şi să înregistreze textul, deşi, dacă vă uitaţi şi comparaţi diferite versiuni, veţi vedea 

că se schimbă, probabil pentru altă circumstanţă, alt public, altă clădire, alt spectacol. Nu 

suntem siguri, dar probabil că ăsta e adevărul. Credem că cel mai bun text al lui Shakespeare 

este cel din First Folio, care a fost alcătuit de prietenii şi actorii lui Shakespeare, pentru a se 

asigura că nu se pierde. Totuşi, acesta a fost publicat în 1623, format din 36 de piese, la şapte 

ani după moartea sa. Deci vă puteţi imagina posibilele greşeli, erori, materiale pierdute. Nu 

toate piesele se regăsesc în Folio. Nu vreau să insist prea mult pe istorie, dar încerc doar să vă 

subliniez că nu trebuie să avem încredere oarbă în dovezile pe care considerăm că le 

deţinem. 

 Apoi, în Folio există schimbări de ortografie şi gramatică, punctuaţie care sunt 

importante. Nu e exact, deoarece vorbim de oameni diferiţi care au alcătuit bunul de tipar şi 

fiecare dintre ei avea propriul mod de a face lucrurile. Astfel, unii academicieni-detectivi au 

determinat existenţa unor compozitori, denumiţi generic A, B, C, D şi E, care folosesc metode 

uşor diferite. Deci, deşi dovezile din text sunt bune şi sunt cele mai bune pe care le avem, 

trebuie totuşi tratate cu neîncredere şi suspiciune. Prin urmare, când începeţi să repetaţi 
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Shakespeare, primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să uitaţi tot ce v-am învăţat noi, 

profesorii, şi să începeţi de la text. 

 Traducerea aduce cu sine alte provocări. Una dintre pasiunile mele este să vorbesc 

despre traducerea din Shakespeare. Trebuie să discutăm despre asta pentru că e imposibil să 

traduci totul, nu numai la Shakespeare, dar şi în cazul altor dramaturgi. Shakespeare 

prezintă, însă, dificultăţi deosebite. Traducătorul trebuie să opereze decizii şi alegeri şi, foarte 

des, alege între claritatea naraţiunii, a personajului şi a poeziei. Există şi alte aspecte, iar unul 

dintre ele este prezenţa sau absenţa umorului. Deoarece cea mai mare problemă cu 

traducerea, în experienţa mea, este că multe dintre glume dispar şi îşi pierd semnificaţia şi e 

foarte important să înţelegem asta la Shakespeare pentru că, în opinia mea, e o caracteristică 

importantă a lui Shakespeare, pe lângă tot ceea ce s-a spus deja astăzi. Toată lumea a vorbit 

deja despre toate substraturile şi elementele, de la poezie la filosofie, la subiecte importante 

despre dragoste, moarte şi război. Cu toate acestea, există încă un aspect şi anume - e foarte 

important să-l reţineţi - că nu există cu adevărat tragedie sau comedie la Shakespeare. Avem 

câteodată etichete convenabile, dar, de fapt, fiecare tragedie din Shakespeare este plină de 

glume, absolut plină. Adică multe şi multe glume, cuvinte care înseamnă două lucruri 

diferite. La începutul zilei de astăzi, unul dintre vorbitori, cineva a venit mai târziu şi a spus: 

„Get thee to the nunnery.”(Du-te la mănăstire.) De fapt, nimeni nu şi-a dat seama că, în 

Anglia, „nunnery” înseamnă bordel. Deci, imediat ai o înţelegere diferită a ceea ce îi spune. E 

mai groaznic decât să ajungi la o mănăstire. Ar fi în regulă sensul de mai sus, dar când îţi dai 

seama cât de teribil e ceea ce îi spune, de fapt, Opheliei: „Du-te la bordel”. Există câteva 

traduceri care încearcă să includă acest sens şi e atât de important. Dar, desigur, e dificil. În 

mijlocul Regelui Lear, în fierbinţeala confuziei, când încă nu e nebun, dar pe aproape, e plin 

de glume, iar Bufonul e acolo să-l zdruncine în realizarea consecinţelor acţiunilor sale. În 

Othello, chiar şi atunci când Desdemona e pe cale să fie ucisă, Iago îşi păstrează zâmbetul 

ironic şi umorul. Hamlet e plin de glume şi ne întrebăm de ce? În mod similar, comedia e 

mereu la marginea tragediei. Singura diferenţă e că nu se întâmplă, ei nu mor. Se rezolvă 

altfel în cele din urmă, dar într-o traducere sau o producţie, dacă porniţi de la ideea că 

tragedia e întotdeauna serioasă, din punctul meu de vedere aţi pierdut deja mult din original 

şi am văzut multe producţii unde se întâmplă asta. Shakespeare foloseşte umorul pentru a 

face durerea mai dureroasă, se răsuceşte şi se transformă într-un act, într-o singură scenă sau 

chiar într-un discurs sau o singură replică. Treci de la umor la ceva profund serios. Acest 

lucru încă există în teatrul englezesc. Aproape niciodată nu veţi găsi o piesă contemporană 

care să nu conţină aceste două elemente. E destul de adânc înrădăcinată în cultura Marii 

Britanii. Şi nu e valabil pentru tradiţia altor ţări. Graniţa neoclasică dintre tragedie şi comedie 

s-a separat în multe tradiţii culturale şi, deşi nu cunosc tradiţiile româneşti, le ştiu pe cele 

franceze şi germane, iar clasicul înseamnă seriozitate. Nu prea râzi în Racine. E rafinat, 

neobosit de serios. Molière e o excepţie care uneori se mişcă între cele două. Cehov a învăţat 
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asta şi a adus-o într-adevăr în tradiţia rusă. Cehov a recunoscut profunzimea lui 

Shakespeare, acel echilibru între umor şi seriozitate, dar în multe tradiţii nu există, este pur. 

Shakespeare nu e pur, ci foarte impur. Cineva de aici a spus că este imperfect şi sunt absolut 

de acord. Şi în asta constă frumuseţea, în imperfecţiune, impuritate şi asta afectează totul.  Vă 

voi da câteva exemple. 

 Profesia mea este cea de regizor, nu sunt un adevărat academician, sunt profesor şi 

predau, dar eu sunt regizor de teatru, astfel încât prejudecăţile mele provin de aici şi voi da 

câteva exemple pe care le-am învăţat din postura de practicant. Ştiţi cu toţii Romeo şi Julieta. 

Am regizat-o în Santiago, Chile, în America de Sud. A auzit vreunul dintre voi de Pablo 

Neruda? Un mare poet, cel mai important poet. Majoritatea ţărilor au dramaturg, poet 

celebru. Puşkin probabil în Rusia, – care, de asemenea, a îndrăgit Shakespeare. Neruda e un 

soi de Dumnezeu literar în Santiago, în Chile. Dar înainte de a muri, el a scris propria 

traducere din Romeo şi Julieta, care nu a fost niciodată produsă profesional şi am fost invitat 

să conduc premiera după moartea sa. Bineînţeles că e în spaniolă. Nu vorbesc limba, dar mi-

am făcut temele ajutat de prieteni vorbitori de spaniolă şi am încercat să mă pregătesc pentru 

asta. Dar, pe durata repetiţiilor, mi-am dat seama după prima săptămână, după vreo zece 

zile, că ceea ce aveam în faţă era o traducere plină de erori, plină de alegeri greşite. Uneori nu 

poţi spune corect sau greşit, sunt doar alegeri, dar în acest caz erau în mod clar greşeli; el a 

înţeles greşit tonul originalului, aşa că am sunat un foarte bun traducător specializat în 

lingvistică şi am identificat problemele, încercând să le ajustăm şi să le reparăm. Vă voi da un 

exemplu exact: în versiunea originală, care se pierde în unele traduceri, în limba engleză, 

Romeo nu are acelaşi nivel de limbaj ca şi Julieta. De fapt, până la jumătatea piesei, nivelul 

său de poezie e groaznic, tot ce spune el e un clişeu, tot ceea ce citează şi spune e de mâna a 

doua, oferind indicii publicului despre Romeo, deoarece la începutul piesei, de cine e el 

îndrăgostit? Nu de Julieta. E îndrăgostit de altcineva, aşa că toată scena în care ne este 

prezentat Romeo, acesta e îndrăgostit de altcineva şi, mai apoi, peste două minute se 

întâlneşte cu Julieta şi se îndrăgosteşte de ea. Deci, ce credem despre sinceritatea lui în acel 

moment din piesă? Cred că Shakespeare ne spune să fim foarte prudenţi şi cred că şi Julieta 

ne indică asta de multe ori. Să analizăm. Nu are încredere în el, ea simte ceva pentru el, 

desigur, dar nu are încredere în el, nici noi nu avem încredere în el, dar limbajul elisabetan 

ne spune şi mai mult. Ceea ce el îi recită e un soi de poezie de mâna a doua dintr-o carte pe 

care a cumpărat-o. Ce vrei să spui când vrei să ai o fată în pat? Îndrugi verzi şi uscate. Şi asta 

face el, limbajul lui reflectă asta. Pe de altă parte, limbajul Julietei e rafinat, frumos de la 

început, nivelul ei e elevat şi gândurile ei foarte originale, nu le găsim în altă parte. Dacă te 

uiţi la alte texte ale vremii, nu vei găsi acelaşi nivel al limbajului. La scena banchetului, când 

se întâlnesc cu adevărat, Julieta îl învaţă ce înseamnă să fii îndrăgostit. Despre asta e vorba în 

scenă. Nu e un cântec de dragoste, nu e un duet de dragoste cu doi parteneri egali vorbind 

după ce s-au îndrăgostit. Dar în multe traduceri pe care le-am întâlnit, nu toate, sunt trataţi 
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ca fiind egali în sinceritatea lor şi în folosirea limbajului, schimbând complet scena. Poate fi 

foarte frumos ca poem sau melodie, dar nu e ceea ce şi-a dorit să scrie Shakespeare. El a scris 

ceva plin de umor. Romeo face greşeală, după greşeală, după greşeală. E foarte stângaci, 

spune lucrurile greşite, lucruri chiar stupide când le analizezi. Julieta e amuzată de asta, dar 

e şi neliniştită, e speriată de asta, însă până la sfârşitul scenei balconului limbajul lui Romeo 

începe să crească. După scena balconului, nivelul limbajului său se ridică suficient, iar până 

la sfârşitul piesei vorbeşte, dacă doriţi, la nivelul poeziei Julietei. Cu alte cuvinte, ei se 

îndrăgostesc cu adevărat, dar nu în prima parte a piesei până la scena balconului. 

 În versiunea lui Pablo Neruda totul e atât de frumos tradus, încât am stat ore întregi 

să citesc. Era foarte frumos, dar ratase tot umorul şi toată duritatea din Romeo şi Julieta. 

Textul devenise moale, fapt evident şi în modul în care băieţii vorbesc unul cu celălalt, 

glumele lor, jocurile de cuvinte şi replicile foarte sexuale pe care le fac sunt pierdute. A fost 

îndulcit. Prin urmare, până la a doua săptămână de repetiţi ne-am confruntat cu o criză 

completă deoarece actorii cu care lucram, încercau să facă ceea ce le ceream, dar în inima lor 

erau ofensaţi că schimbam cuvintele lui Pablo Neruda. Doar la jumătatea distanţei am înţeles 

că nu regizam Romeo şi Julieta lui Shakespeare, ci Romeo şi Julieta lui Pablo Neruda şi, prin 

urmare, a trebuit să aduc limbajul la starea iniţială şi să accept că ceea ce cream era cu totul 

altceva. Şi a fost o mare etapă de învăţare pentru mine, realizând că, într-un fel, Shakespeare 

devine posedat de oamenii care lucrează la el, devine al lor, producţia nu mai e a mea sau, 

într-un anume sens, a lui şi nu mai e ce a fost şi cred că din acel punct, pentru mine, 

traducerea a devenit cu adevărat importantă.  

 Vă dau încă un exemplu. E important, nu doar personajul, nu doar povestea, ci 

altceva te duce către un alt nivel de înţelegere. Lucrând la GITIS, în Moscova – aţi auzit 

vreodată despre sonetele lui Shakespeare ca un instrument pedagogic? Le folosiţi ca discurs? 

Le transformaţi într-un discurs, ca un soi de discurs în discurs al actorului? E un exerciţiu 

minunat. Rosteşte-l ca pe un discurs, nu ca pe poezie şi devine într-adevăr foarte interesant.  

Studiam un sonet, Sonetul 29, şi am făcut un masterclass acolo (cu mulţi oameni despre care 

nu ştiam că vor fi acolo, distinşi profesori şi actori, public). Am lucrat acest atelier în detaliu, 

am lucrat la el din punct de vedere al actoriei, dar ştiam că ceva e în neregulă. Am simţit 

ceva în înţelegerea substratului, aşa că am discutat despre asta, ne-am uitat la traducerea lui 

Puşkin care, din nou, e la fel de venerat ca Neruda. Traducerile lui Puşkin sunt atât de 

importante pentru o mulţime de actori încât, pentru ei, acesta e Shakespeare-ul adevărat, nu 

Shakespeare-ul meu. Şi, din nou, problema consta în unul sau două cuvinte din acel sonet 

care sunt indiciul despre ce e cu adevărat vorba. În limba engleză originală se face referire la 

Poarta Raiului, el vorbeşte despre „imnuri către Rai” şi despre pământul întunecat şi una sau 

două referinţe care te fac să înţelegi că, probabil, vorbeşte despre cineva care a murit. Prin 

urmare, el nu se referă la o iubire pe care a pierdut-o în viaţa normală, ci, probabil, vorbeşte 

despre cineva care a murit şi dacă analizezi originalul vezi şi alte dovezi în acest sens; însă, în 
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traducerea lui Puşkin, acele cuvinte exacte dispăruseră, fiind scrise diferit, iar indicaţiile nu 

mai erau acolo. Nu mai există nicio sugestie că e vorba de cineva care a murit şi asta schimbă 

complet sentimentul şi presiunea care ţin de discurs, deoarece devine un poem normal 

despre dragostea pierdută. Actorii ruşi au fost cu adevărat surprinşi şi dezamăgiţi de faptul 

că Shakespeare cu care crescuseră nu era acelaşi cu sonetul pe care îl examinam. Există multe 

alte exemple şi nu critic traducătorii pentru că ei trebuie să aleagă, însă actorii şi regizorii 

cred că trebuie să investigheze, să analizeze textul în engleză. Chiar dacă engleza ta nu e 

grozavă, poţi citi notele, poţi să studiezi textul şi să încerci să înţelegi.  

 Cred că e un sentiment foarte complicat, dar să ne întoarcem înapoi la Shakespeare şi 

la principalele aspecte care sunt: 1. El e încă contemporanul nostru şi 2. Pedagogia ca instrument 

sau ca armă, aşa cum îmi place să mă gândesc la ea. Am menţionat Romeo şi Julieta şi e 

interesantă pentru că e vorba de dragostea tinerească şi putem uşor găsi exemple în viaţa 

noastră sau în viaţa copiilor noştri care vorbesc despre asta, dar uneori a fost folosită ca 

instrument pedagogic. A fost folosită în America, în New York şi în Marea Britanie în câteva 

zone dificile cu tineri cu probleme, ca un exerciţiu de a-i învăţa ceva despre ceea ce se 

întâmplă atunci când e vorba de un conflict, ce se întâmplă cu conflictul după conflict, 

răzbunarea după răzbunare, deci – foarte interesant –, un documentar foarte bun despre 

utilizarea piesei ca instrument de coeziune socială. E de mare succes, copiii se raportează la piesă 

foarte repede şi fiindcă le plac jocurile şi concurenţa între bandele rivale se pot raporta la ea. 

Avem această problemă în majoritatea oraşelor şi cred că aceasta e o temă a piesei, care nu e 

întotdeauna foarte importantă în producţie, dar e foarte importantă ca instrument, ca armă. 

De partea cealaltă, în afara spaţiului academic, în Henric al V-lea există un discurs deosebit 

înaintea marii bătălii în care el vorbeşte cu trupele şi le spune tuturor soldaţilor, îi face să fie 

încântaţi de luptă: „La zidul spart daţi iureş iar, băieţi...” Motivational speaking este o tehnică 

folosită frecvent în Marea Britanie pentru a forma directorii din marile companii. Mulţi actori 

îşi rotunjesc veniturile în Marea Britanie luând câteva exerciţii şi folosindu-le ca un 

instrument de formare a liderilor şi a celor ce lucrează în companii, fără legătură cu teatrul, 

din cauza motivaţiei şi calităţii limbajului şi gândirii, ca să câştige ceva bani în plus. Cu alte 

cuvinte, Shakespeare poate fi folosit în tot felul de moduri neaşteptate. În ceea ce priveşte 

pregătirea actorilor, multe dintre lucrurile pe care le-aş spune au fost spuse, dar permiteţi-mi 

să vă împărtăşesc câteva alte gânduri pe baza comentariilor anterioare, câteva gânduri care 

să vă provoace mai degrabă. Aş face o afirmaţie care e foarte importantă pentru mine: 

Shakespeare, după cum ştiţi, e scris uneori în versuri, alteori în proză, unele piese aproape în 

întregime în versuri, unele piese majoritar în proză şi înţelegerea diferenţei dintre ele e foarte 

importantă. 

 Proza e foarte flexibilă şi e, de fapt, minunată pentru detalii şi naraţiune şi, uneori o 

invitaţie de a improviza. E un gând radical acesta că, la Shakespeare, comedia în proză 

devine o invitaţie de a fi activ, de a adăuga propriile momente, eventual propriile cuvinte. O 
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parte din glumele din proza lui Shakespeare sunt groaznice, pentru că şi-au pierdut, în timp, 

impactul. Cunoaşteţi piesa Pericle? În Pericle există câteva scene de bordel şi glumele sunt 

foarte, foarte sexuale, despre boli venerice, glume foarte elisabetane. Majoritatea, din cauza 

limbajului, nu au niciun impact. Acum, dacă încercaţi să le spuneţi unui actor englez, nu e 

amuzant şi e groaznic de urmărit pe scenă, deoarece toţi actorii vor încerca să vă arate tenta 

sexuală. Vor începe să arate cu degetul... Ştiţi, să-ţi indice. Nu funcţionează. Nu are rost să le 

lăsaţi, astfel încât aveţi o alegere, puteţi să le tăiaţi, ceea ce se întâmplă în unele traduceri sau 

(ceea ce fac eu) să le rescrieţi împreună cu actorii. Le spun, bine, hai să înţelegem care a fost 

gluma, să ne documentăm, să ne uităm în dicţionare, să înţelegem de ce râdeau iniţial. Odată 

ce am înţeles gluma, petrecem timp împreună creând sau împrumutând glume 

contemporane care au acelaşi spirit sau acelaşi scop, apoi încercăm să le ascundem înapoi în 

limbajul elisabetan şi să le introducem înapoi în piesă, astfel încât acestea să nu fie evident 

diferite în limbaj şi textură. Şi funcţionează foarte bine. Deci e o posibilitate. Prin urmare, în 

ce mă priveşte legat de proză, e important să te simţi liber să improvizezi. Ţine minte că 

Shakespeare, acea carte frumoasă pe care o aveam aici, nu e Coranul, nu e Biblia. Dacă eşti 

ateu, nu contează oricum, dar dacă eşti credincios, ai încredere în acel limbaj. Cu 

Shakespeare eşti liber să îl schimbi, să-l tai, să îl traduci, pentru că e mai mare decât noi. 

După ce am făcut ce vrem, se va manifesta liber. Shakespeare întotdeauna scapă, devine liber 

şi e acolo să fie citit şi admirat de următoarea persoană. Cred că în Anglia avem un sentiment 

destul de puternic pentru Shakespeare. Cu siguranţă, legat de proză, cred că ar trebui să vă 

simţiţi puţin liberi să inventaţi.  

 Versul este cel mai dificil de tradus. Versul e foarte economic, poate părea foarte lung 

când urmăriţi Hamlet ore întregi, dar expresia emoţiei, gândirii, acţiunii, toate acestea sunt 

ambalate în vers foarte economic. Din nou, un exerciţiu de actorie bun e de a lua un discurs 

în vers şi a provoca pe toată lumea să încerce să scrie în proză modernă tot atât conţinut, cât 

în original. Cu alte cuvinte, păstrând toate valorile de acolo. Dar textul va fi mult mai lung, 

va fi întotdeauna de două ori mai lung. Versul e de fapt o modalitate economică de 

exprimare a gândirii înalte, a emoţiei înalte. Asta face versul. Nu poţi, în Shakespeare, să 

exprimi emoţii puternice, gânduri complexe, fără să faci trecerea către versuri. Dar singurul 

lucru despre vers, pe care îl cred şi mulţi regizori nu sunt de acord cu asta, e că atunci când 

lucraţi cu el nu există niciun subtext. Zero subtext ar fi declaraţia mea. Este ceva ce am 

dezbătut mult timp în Rusia, unde ei se gândesc la Shakespeare ca la Cehov şi, prin urmare, 

actorii încearcă în permanenţă să vă spună ce se întâmplă între replici: continuitatea 

gândurilor nerostite. Cred că actorul modern se luptă cu asta. Adică, amintiţi-vă că trăim 

după Freud. În lumea lui Shakespeare psihologia nu există, însă el este un psiholog uimitor, 

dar nu în termeni pe care el sau oricine din timpul lui să-i fi înţeles. Cu toate acestea, trăind 

în această lume post-freudiană, ca actori, ca regizori, trebuie să ne ocupăm de această 

problemă. Avem nevoie de emoţional, credibilitate, continuitate psihologică. Lui 
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Shakespeare nu-i pasă. El utilizează  necesitatea. Necesitatea de a face ceva şi felul în care se 

face. Dar când se vorbeşte în versuri, acesta e un lucru interesant, personajele vă spun ce vor 

face destul de des, dar şi altceva şi aceasta este partea pierdută a lui Shakespeare. Ei vă spun 

ceea ce simt. De fapt, personajele vă spun asta în cele mai multe situaţii. Vă spun ceea ce 

simt, ce gândesc. Aşa că între replici, în textul original, dacă vă uitaţi atent, personajele vă 

spun ce simt sau ce gândesc. Prin urmare, nu ai nevoie ca actor să începi să faci pauze lungi, 

nu trebuie să faci cu ochiul ca să ne prindem de ce vrei să spui cu adevărat. Aşadar, aş 

susţine că nu există subtext în versuri şi cred că e dificil pentru actorul modern. Prin urmare, 

cum îl joci pe Shakespeare? E o întrebare la care s-a răspuns deja.  
 

Public: Am o întrebare. În scena balconului unde vorbeşte Romeo, o face în sonet italian sau în sonet 

englezesc? 
 

Leon Rubin: Singura formă de sonet pe care o recunosc se regăseşte în scena de bal. Când se 

întâlnesc în sala de bal, ei împărtăşesc de fapt un sonet, fac rap împreună. Nu poţi fi mai 

intim decât atunci când împarţi un sonet. Să aruncăm o privire de un minut la scena 

balconului, pentru că e o scenă care cred că e adesea montată greşit. Dacă încerci să pui 

balconul în spate, îl vei aşeza pe Romeo cu spatele la public pentru cea mai mare parte a 

scenei. Unii actori încearcă în mod jenant să se întoarcă. Dar dacă priviţi cu atenţie, în mare 

parte din scena balconului, el nu vorbeşte cu Julieta. Vorbeşte cu noi: ne spune că e 

frumoasă. Oh, Doamne, e frumoasă ca soarele! El are de fapt o conversaţie foarte intimă cu 

noi, încât e clar că nu ar trebui să vorbească către balcon mare parte din scenă, ceea ridică 

semne de întrebare dacă balconul ar trebui să fie acolo sau nu. Cred că trebuie să refaci scena 

luând în considerare acest aspect. 
 

Public: Folosim tot mai multe dispozitive în teatru, iar tehnologia e tot mai prezentă în viaţa noastră. 

Sunt foarte curios cum vedeţi viitorul tehnologiei şi al teatrului.   
 

Leon Rubin: E o întrebare foarte bună deoarece, ca actori, ca regizori e şi viitorul nostru şi al 

publicului. Câteva precizări: Shakespeare în film a fost foarte interesant şi a evoluat. Cred că 

poate funcţiona, dar nu foarte des. Dar poate funcţiona. Cum să vă explic? E ca şi la Pablo 

Neruda. Trebuie să îl regândiţi. De fapt, trebuie să îl reimaginaţi. Cât e de autentic e o 

întrebare la care vom ajunge. Dar, de exemplu, Romeo şi Julieta cu Leonardo DiCaprio – sunt 

sigur că l-aţi văzut cu toţii – pentru o generaţie mai tânără, probabil nu a voastră, ci cea 

precedentă, a fost un film absolut important. A reaprins interesul pentru Shakespeare în 

mulţi, chiar şi în alţii care nu fuseseră interesaţi, în special în America, în Marea Britanie. A 

reuşit. Vorbeam cu studenţii despre asta, nu acum, în urmă cu 10 ani. I-a îndreptat către 

Shakespeare, faţă de care erau ostili înainte. De ce? Pentru că e atât de contemporan – arme şi 

droguri – şi totul se conectează. Din punct de vedere pur tehnic, ei rostesc versul groaznic, îl 

răsucesc, nu ştii ce vor să spună. E foarte prost rostit, dar în contextul acelui film, în acel 
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moment şi în acel loc, cred că e bine. Dacă vreţi, e la fel ca la Pablo Neruda. E versiunea 

DiCaprio şi cred că trebuie să o accepţi aşa. 

 Cu mult timp înainte, cred că prin 1968, a mai existat un alt Romeo şi Julieta de Franco 

Zeffirelli; pe vremea sa a avut exact acelaşi efect asupra generaţiei sale. L-au considerat 

emoţionant, frumos şi sexy, avea chiar şi trupuri goale. Versul era bine rostit, dar nu asta e 

important. Imaginarea sau reimaginarea a funcţionat şi era destul de puternică. Deci poate 

funcţiona. În Anglia, am învăţat mai mult din filmele străine decât din ale noastre despre 

Shakespeare. Ştiţi Tronul sângelui după Macbeth şi Ran după Regele Lear de Kurosawa? 

Versiunile Kurosawa ale acelor două piese au schimbat percepţia noastră despre ce ar putea 

fi Shakespeare. A fost un mod absolut diferit de a reimagina complet în alt context cultural. 

Regizorul de scenă japonez Ninagawa a făcut ceva similar printr-o modalitate vizuală de a-l 

privi pe Shakespeare care şochează şi o sensibilitate care provine dintr-o tradiţie diferită. 

Cred că, în general, filmul are deja un răspuns şi deja l-a îmbrăţişat pe Shakespeare. Alte 

versiuni sunt într-adevăr îngrozitoare. Să nu vă uitaţi niciodată la Shakespeare-ul produs de 

BBC. Dacă aveţi DVD-urile, ardeţi-le! Sunt groaznice. Cu toate acestea, în multe părţi ale 

lumii acestea au fost foarte importante pentru oamenii care studiază, citesc, îl joacă pe 

Shakespeare pentru prima dată. Au fost o poartă către lumea lui Shakespeare. Deci, din nou, 

în contextul lor, în timpul şi locul lor au fost foarte importante. Dacă vreţi, le puteţi considera 

prima schimbare de media. Versul este prost rostit, există unul sau doi actori individuali care 

sunt foarte buni, dar regia e îngrozitoare. Şi există un motiv întemeiat pentru asta, ei au decis 

dintr-un anumit motiv (cu mult înainte de vremea mea, aşa că nu ştiu de ce) să nu folosească 

niciunul dintre regizorii de teatru pe Shakespeare care erau foarte experimentaţi. Au folosit 

regizori de televiziune, cu o înţelegere minimă a lui Shakespeare, deoarece au considerat că e 

mai important ca aceştia să cunoască formatul decât conţinutul. Mulţi o consideră o alegere 

greşită. A doua alegere greşită a fost că le-au conceput un soi de jumătate studio, jumătate 

teatru, astfel încât rezultă aceste decoruri foarte artificiale ş.a.m.d. Cu toate acestea, 

călătoresc mult în lume, lucrez şi pentru multe persoane au fost importante în acel moment, 

în acel loc. Noile provocări se regăsesc deja în mass-media. De exemplu, Teatrul Naţional 

transmite acum prin livestream unele producţii. De fapt, ei le filmează în direct şi le prezintă 

în cinematografe autorizate. În unele privinţe, aceasta e o evoluie destul de interesantă şi, pe 

plan internaţional, a fost destul de importantă pentru oamenii care nu sunt expuşi la niciun 

spectacol Shakespeare de anvergură din Marea Britanie. Ceea ce e interesant e faptul că în 

Marea Britanie multe teatre spun că dăunează audienţei, că oamenii aleg să nu vină la 

spectacolele live din teatrele locale, de vreme ce pot urmări difuzarea spectacolelor din 

Londra în altă locaţie. E destul de interesant şi există o întreagă dezbatere în acest moment: 

pe de o parte, e un progres, dar, pe de altă parte şi o ameninţare şi, dacă se extinde această 

tendinţă, ar putea fi destul de periculos în ceea ce priveşte prezenţa publicului live. Progresul 

pe care îl aşteptăm cu toţii, cred că provine din realitatea virtuală şi 3D. Cred că acolo se va 
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naşte din nou Shakespeare şi va fi destul de interesant de experimentat. Nu ştiu ce se va 

întâmpla, nu s-a făcut încă, dar acesta trebuie să fie următorul avans digital. Unele lucruri 

sunt pozitive, altele negative, dar cred că toată lumea din această încăpere iubeşte teatrul 

live. Ar fi surprinzător, dacă nu aţi face-o. Cine ştie ce va exista în 30-40 de ani. Nu ştim. 

Multe teatre s-au închis în Anglia, am pierdut destul de multe teatre, încă avem multe altele, 

chiar dacă mai puţine decât acum 10 ani ... De fapt, chiar aici pe telefonul meu am o aplicaţie 

care conţine toate sonetele, iar când am o pauză de 20 de minute, mă mai uit la un sonet pe 

care nu l-am mai văzut până atunci. Îmi place asta, e un lucru pozitiv să am toate sonetele pe 

telefon. Mi se pare un progres digital. Shakespeare a fost reinventat de mai multe ori şi într-

un mod despre care vreau să vorbesc în continuare.  

 Shakespeare-ul pe care îl punem în scenă adesea în Marea Britanie e mai conectat la 

anii 1960 decât la Anglia elisabetană şi asta pentru că Royal Shakespeare Company a fost 

creată în jurul acelui an. Când a fost creată, compania avea o misiune de modernizare şi 

reimaginare a lui Shakespeare, deoarece Shakespeare-ul de pe scenă la acea perioadă era cel 

de prin anii 1950. Nu s-a prea jucat Shakespeare pe perioada războiului, iar în anii ‘50 

Shakespeare era foarte rigid, foarte retoric şi era legat de stilul victorian de la sfârşitul 

secolului XIX, înainte de 1900. Shakespeare-ul victorian nu are nimic de-a face cu 

Shakespeare-ul elisabetan. Puteţi studia toate aceste lucruri în manuale, dar, pe scurt, a 

existat o perioadă întreagă de aproximativ 100-150 de ani, în care Shakespeare a fost dominat 

de decoruri şi design care ţineau de ceea se numea atunci realism. Am vorbit despre Visul 

unei nopţi de vară. Ştiţi, în 1900 a fost o producţie, una grandioasă în Londra, unde au simţit că 

trebuie să facă lucrurile reale, astfel încât magia spiritualităţii despre care am vorbit nu era 

acolo. S-au apucat să planteze zeci de copaci pe scenă, pentru că pădurea trebuia să fie reală. 

Actorul-manager, Beerbohm Tree, era acolo, s-a uitat la ea, s-a oprit şi a spus că lipseşte ceva. 

Cineva i-a spus că iepurii. Aşa că au mers şi au luat nişte iepuri vii care să alerge pe scenă şi 

totul să fie real. Acea înţelegere a lui Shakespeare, modernă pentru acea perioadă, are prea 

puţin de-a face cu ceea ce gândim noi despre teatrul elisabetan, dincolo de moştenirea 

decorurilor mari specifice perioadei. Şi obişnuiau să taie din piesă, următorul aspect pe care 

îl vom discuta, dacă avem timp. Decorurile erau atât de mari şi necesitau atât de multe 

detalii, încât era nevoie de multe persoane care să le mişte şi să le schimbe. Schimbările de 

decor durau mai mult decât textul. Aşa că au tăiat textul pentru a se potrivi cu schimbările 

de decor. O întreagă epocă de Shakespeare, care avea un accent diferit. Dar acestea erau 

vremurile şi tehnologia, mai apoi tehnologia scenică a permis ca aceste decoruri să fie mobile 

şi a adus cu sine îmbunătăţirea iluminării, de la lumina gazului până la energia electrică care 

a schimbat diferitele tipuri de setări din tehnologia de scenă. O revoluţie tehnologică, dacă 

vreţi. Până în 1960 a existat o mişcare, iniţiată efectiv în 1900, care, de asemenea, dorea să-l 

recupereze pe Shakespeare. A fost condusă de William Poel şi a sa Elizabethan Stage 

Society. Să încercăm să ne întoarcem la ceea ce credem că era teatrul elisabetan. Şi ei aveau două 
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principii. Unul dintre ele era că trebuie să vorbeşti rapid versul. Sună simplu, dar de fapt e 

destul de profund. Acesta e gândit pentru a fi rostit rapid, fără prea multe gânduri între 

replici. În al doilea rând, din puţinul pe care îl cunoaştem despre teatrul elisabetan, credem 

că nu existau schimbări de decor. S-ar putea să fi existat ceva recuzită, dacă doriţi, dar nu 

există dovezi care să sugereze că au folosit ceva oarecum realist sau alt termen pe care doriţi 

să-l utilizaţi pentru asta. Aşa că au început să spună că trebuie renunţat la toate „peisajele” 

care erau încă acolo până prin anii 1960, deşi nu la fel de prezente, dar era acelaşi tip de 

gândire. Haideţi să scăpăm de toate, să atârnam câteva draperii, să vorbim repede şi să ne întoarcem 

la fluiditate, încercând să găsim ritmul, energia ca principiu. Felul în care se rosteşte versul s-a 

dezbătut ani de zile. 

 În 1960 a fost înfiinţată Royal Shakespeare Company. Nu e societatea istorică pe care 

o cred unii, nu are sute de ani în spate. Anii 1960 au fost o perioadă de revoluţie şi politică 

studenţească, a tinerilor care se afirmau social, politic. A fost o revoluţie a tinerilor în 

anumite părţi ale Europei şi Americii, iar RSC urma să reflecte acest lucru. Ei aveau de gând 

să producă, iar marele accent era pus pe Shakespeare-ul nostru modern, dar nu în întregime. 

Costumul modern ca şi concept: ideea nu era nouă şi, de fapt, asta a făcut şi Shakespeare 

pentru că şi-a îmbrăcat actorii în costume ale timpului şi locului său, chiar şi atunci când 

trebuiau să-l joace pe Iulius Cezar. Dovezile pe care le avem sugerează că nu au purtat toga, 

ci costume elisabetane. Şi care sunt dovezile? Dovada e că oamenii discută adesea în text 

despre cum se îmbracă alţii. E cea mai bună dovadă. Deci, cu alte cuvinte, el a folosit 

costume moderne, fără să-i pese că e într-un alt loc, alt moment. Aşadar, în anii 1960 s-a 

încercat reaprinderea spiritului Angliei elisabetane, dar într-un mod foarte contemporan, 

folosind tehnologia modernă pe scenă, efecte de lumină stroboscopică şi alte lucruri destul 

de inovatoare la vremea respectivă. A existat un faimos Hamlet, chiar pe la începuturile acelei 

companii, regizat de Peter Hall cu David Warner în rol principal care s-a îmbrăcat ca un 

student şi avea o eşarfă. În acea perioadă, fiecare elev avea o eşarfă în culorile colegiului sau 

şcolii sale. Hamlet purta o eşarfă şi asta nu pare mare lucru azi, dar a fost o declaraţie uriaşă. 

Publicul a înţeles imediat ce însemnă, iar tinerii au dat buzna să vadă spectacolul. Înainte, 

publicul era format mai mult din oameni în vârstă şi aceste gen de mici schimbări au fost, de 

fapt, radicale. Publicul tânăr a început să se conecteze la Shakespeare. S-au întâmplat două 

lucruri: unul a fost modernitatea, îmbrăţişarea scenei moderne şi modul în care vorbeşti 

versul. Dar acesta este celălalt lucru important, dacă vrei să înţelegi ceva despre modul în 

care ne gândim la Shakespeare. Avanscena teatrului Stratford-upon-Avon, care era o clădire 

specifică anilor 1950, cu publicul tocmai în spate, departe de actori, îi împingea pe actori 

către fizicalitate şi gesturi mari pentru că aceştia se simţeau mici şi astfel stilul de actorie 

devenea forţat. Au deschis un mic teatru numit The Other Place câţiva ani mai târziu şi 

ideea a fost aceasta: în The Other Place urma să se joace Shakespeare la scară mică, doar 120-

130 de locuri, ca într-un studiou. Astăzi, nu sună foarte interesant, dar atunci era ceva nou. În 
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anii ‘60 au început să se deschidă o mulţime de teatre mici în Londra, iar un teatru de tip 

studiou sau un black box, dacă doriţi, schimbă intimitatea dintre actori şi public şi, prin 

urmare, schimbă stilul şi conţinutul. Lucrul radical al acelei perioade şi al RSC a fost acela că 

aceiaşi actori erau angajaţi pentru un sezon şi erau distribuiţi în piese în ambele săli, unii 

într-o parte, alţii în cealaltă. Fiecare actor juca în aproximativ 4-5 piese în sezon. La început, a 

existat o mare rezistenţă din partea actorilor, aceştia refuzând să joace în acest spaţiu mic.  

Simţeau că nu e corect. În decursul a doi ani, actorii au ajuns să refuze să joace pe scena mare 

pe care o doreau iniţial, tinzând către un Shakespeare mai intim şi dacă priveşti situaţia în 

termeni de tehnologie, este aceeaşi perioadă în care televiziunea devine foarte populară. 

Aceasta apare în 1936, dar de fapt, aproape toate gospodăriile ajung să aibă un televizor prin 

anii ‘60 şi ceva mai târziu apare şi TV-ul color. Aşadar, studioul, care este intim, a fost 

important pentru că oamenii se obişnuiseră să vadă actorii în propria lor cameră, la televizor. 

Ne-am mutat de la radio în studiouri de televiziune şi asta a schimbat la RSC fundamental 

mare parte din gândirea despre procesul de creaţie la Shakespeare. Cu toate acestea, au 

existat multe alte dezbateri despre modul corect de a rosti versul, poezia şi de a nu îl pierde 

în revoluţia tehnologică care se derula. Alt aspect cu privire la noul RSC este că au produs 

piese noi ale scriitorilor contemporani, precum şi clasici moderni alături de Shakespeare. 

Ideea era ca actorii să nu-şi petreacă tot timpul lucrând pe Shakespeare şi text elisabetan, ci 

să joace şi clasici contemporani şi piese noi. La acea vreme, era o gândire radicală. Această 

moştenire a dominat cu adevărat aproape tot ce s-a făcut cu Shakespeare decenii după. Cum 

joci Hamlet în faţa unui public modern care coboară privirea în telefon la primul discurs 

lung? Cum ataci problema asta? Concentrarea pare să fie mai mică. Ce faci în America, unde 

oamenii sunt obişnuiţi cu pauze comerciale la fiecare 20 de minute de TV? De fiecare dată 

aveţi de-a face cu o ameninţare sau o oportunitate, depinde cum cum o priviţi. E o întrebare 

interesantă şi cred că are legătură cu locul din care am plecat şi unde am ajuns. Unde ne 

îndreptăm în viitor, nu ştiu. 

 
Leon Rubin este membru al Directors’ Guild of Great Britain, al Royal Society of Arts şi al Royal 

Asiatic Society. Este profesor onorific la Universitatea GITIS din Moscova. A fost conferenţiar la 

Abbey Theatre din Dublin. Şi-a început cariera ca asistent de regie la Royal Shakespeare Company şi a 

fost director artistic a trei mari companii britanice de teatru, inclusiv Bristol Old Vic. El este autorul 

volumelor The Nicholas Nickleby Story (the making of the RSC production) şi Performance in Bali, 

publicat de Routledge. A regizat spectacole în întreaga lume, inclusiv Canada, China, Thailanda, 

Japonia, Grecia, SUA, Irlanda, Chile şi Hong Kong, precum şi pe întreg teritoriul Marii Britanii. De  

asemenea, a pregătit actori şi regizori din Rusia, Spania, Coreea, Franţa, Olanda şi Filipine. În ultimii 

ani, a regizat o serie de producţii Shakespeare pentru Stratford Festival Theatre, Canada, şi pentru o 

mare companie japoneză de teatru, Bungaku-Za. Este regizorul unui spectacol important în 
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Thailanda, care a fost interpretat într-un teatru de 3.000 de locuri în ultimii 13 ani. De asemenea, a 

regizat în West End şi în New York. 
 

Leon Rubin is a member of the Directors’ Guild of Great Britain, a Fellow of the Royal Society of 

Arts and the Royal Asiatic Society. He has an Honorary Professorship of the GITIS University, 

Moscow. He is a former Associate at the Abbey Theatre, Dublin, who began his career as Assistant 

Director at the Royal Shakespeare Company and has been Artistic Director of three major UK theatre 

companies including Bristol Old Vic. He is author of The Nicholas Nickleby Story (the making of the 

RSC production) and Performance in Bali, published by Routledge. He has directed productions 

throughout the world, including Canada, China, Thailand, Japan, Greece, USA, Ireland, Chile and 

Hong Kong, as well as throughout the UK. He has also trained and lectured actors and directors in 

Russia, Spain, Korea, France, Holland and the Philippines. In the last few years, he directed a series of 

Shakespeare productions for the Stratford Festival Theatre, Canada, and a major Japanese theatre 

company, Bungaku-Za. He is director of a major show in Thailand, which has been performed in a 

3,000 seat theatre for the past 13 years. He has also directed in the West End and in New York. 
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UNATC la Festivalul Internaţional  

de Teatru de la Sibiu 
 

 

Spectacolul Unchiul Vania (Master II, Arta Actorului - Profesori coordonatori: prof. 

univ. dr. Tania Filip şi lect. univ. dr. Dana Rotaru) s-a bucurat de aprecieri deosebite pentru 

performanţele artistice şi pedagogice, fiind multipremiat (Gala Absolvenţilor UNATC 2016 

- Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Maria Teodora Filip – Sonia, Premiul 

pentru cel mai bun actor în rol principal: Marian Gabriel Olteanu – Astrov, menţiuni speciale 

pentru interpretare: Daniel Achim – Astrov, Lia Gherman – Elena Andreevna /  Gala Vedetelor 

- VEDETEATRU din Buzău - Premiul Vedeta de Mâine: Lavinia Pele – Sonia). Prezenţa sa 

remarcabilă la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu a fost consemnată şi printr-o 

cronică în revista manifestării.  

 

 
 

Profesorii Tania Filip, Roxana Colceag, Dana Rotaru şi membrii juriului actriţa Emilia Dobrin, 

regizorul Cristi Puiu împreună cu laureaţii spectacolului „Unchiul Vania”  

(Maria Teodora Filip, Lia Gherman, Lavinia Pele, Daniel Achim) 
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Unchiul Vanea – O şcoală cehoviană1 

 

Drama lui Cehov, propusă 

prin formula oferită de regizoarea 

Tania Filip şi tinerii studenţi actori 

din cadrul Universităţii de Artă 

Teatrală şi Cinematografică „I.L. 

Garagiale” din Bucureşti - este un 

„produs” artistic încărcat cu vigoare 

tinerească, cu prospeţimea 

interpretării în care este evidentă 

„greutatea” sensului cuvântului, 

cercetarea textului, a caracterului 

comportamental slav şi descoperirea 

din direcţia tinerelor generaţii a universului cehovian. Este vorba de un spectacol care  nu 

face apel la artificii de teatralitate, la căutări situaţionale plasate „peste” text, căci sunt 

investigate, în cele mai mici detalii, posibilităţile de interpretare şi relaţionare între 

personaje, menţinându-se atenţia pe relaţii  „corecte” între cuvânt, trăire, etalarea emoţiilor. 

Deşi spectacolul se derulează sub semnul liniarităţii 

interpretative, scopul acestui demers teatral creat prin 

Unchiul Vania este complexitatea relaţiilor care se 

stabilesc între fenomenele interioare mentale, 

coordonarea gândirii, drumul către „firesc” şi normalitate 

pe care îl presupune teatrul cehovian. Este evidentă 

schimbări de imagine sau decor, căci întreaga concepţie 

regizorală şi strategie interpretativă a tinerilor actori 

susţine această liniaritate cvasi-evolutivă. Performerii se 

adaptează specificităţii teatrului cehovian, recuperând 

starea de spirit de „ţară”, lipsa de acţiune specific 

provincială, fiecare tânăr actor construind un portret 

credibil al personajelor, indiferent de categorie de vârstă, 

de condiţie sau experienţă de viaţă, prin care este 

„filtrând” acest univers cehovian şi transformându-l nu 

                                                 
1 aplauze, anul XXIII/nr. 6/15 iunie 2016 

Alma Boiangiu, Lavinia Pele, Daniel Achim şi Marian Oltean 

Lavinia Pele şi Florin Crăciun 
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numai în material teatral, ci în cuvânt cu „sens” bine strunit, în situaţie fluidă, corect sudată 

din punct de vedere dramatic-teatral. Este evident ethos-ul stanislavskian al abordării 

rolurilor, transpunerea în situaţie concretă a fiecărui moment scenic şi, mai ales, o atentă 

abordare şi coordonare a afectelor, a memoriilor personale care devin experienţă autentică 

teatrală. Sunt evidente „manevrele” tehnice ale regizoarei Tania Filip, care foloseşte strategii 

eficiente de stimulare a tânărului actor către analiza propriului rol, către căutarea resurselor 

proprii, interioare pentru materializarea textului în perimetrul scenei. Monologurile, 

dialogurile, tensiunile ce antrenează contribuţia de grup în direcţia fluidizării  „textului 

scenic” creează un discurs performativ coerent şi bine argumentat, de gest, corp, atitudine şi 

emisie a vocii.  

Cu siguranţă, spectacolul prezentat de studenţii Universităţii de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti este conceput în formula de teatru-şcoală, în 

care procesele de implicare a strategiilor de utilizare a artei actorului sunt scoase în relief. 

Cu toate acestea, pe parcursul derulării spectacolului, instinctele performative se încheagă, 

devin o unitate solidă, monolită, veritabile puncte şi direcţii de forţă care susţin un conflict 

şi tensiuni bine coordonate, ceea ce demonstrează valoarea textului dramatic cehovian care 

nu este destinat doar etalărilor de virtuozitate dar în special un stimulent pentru studiul 

artei actorului. 

Alba Stanciu 

Florin Crăciun, Cătălina Bălălău, Daniel Achim, Cosmin Vîjeu, Alma Boiangiu,  

Lavinia Pele, Andreea Alexandrescu 
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Gala HOP – Costineşti, 5-8 septembrie 2016 
 

 

Ne-bun pentru Shakespeare?! 
 

Ajunsă la ce de-a XIX-a ediţie, Gala HOP a 

devenit o instituţie. Calitatea participanţilor, 

palmaresul, numele prestigioase din jurii, 

activităţile conexe, workshopurile, întâlnirile 

tinerilor cu mentorii, publicul specializat şi 

iubitorii de teatru au impus această manifestare ca 

una de elită. O reuşită a întregii echipe UNITER 

care duce mai departe devotamentul şi dăruirea 

lui Cornel Todea închinate acestui vis plin de 

speranţe al tinerilor actori.  

În istoria Galei, s-a dovedit oportună 

oferirea unui mandat de trei ani unei personalităţi. 

După Radu Afrim, începând cu 2016 direcţia 

artistică a revenit unui strălucit actor şi pedagog, 

Miklós Bács. Tema aleasă de el, „Ne-bun pentru 

această lume. Shakespeare 400”, a fost axată pe un pilon absolut în formarea, devenirea şi 

cariera unui actor. Un alt element care a dat personalitate acestei ediţii a fost lansarea revistei 

online Thespis care anual va fi concepută şi 

editată de către grupuri de studenţi teatrologi 

aparţinând celor mai importante universităţi de 

teatru din ţară. La ediţia din 2016 a fost invitat 

Departamentul de Studii Teatrale al UNATC 

„I.L. Caragiale” Bucureşti. O iniţiativă extrem de 

curajoasă care subliniază nevoia de structură şi 

gând limpede în acest secol al nisipurilor 

mişcătoare, aşa cum îl numea Peter Brook. A fi 

împreună în teatru înseamnă şi întâlnirea dintre 

practician şi teoretician.  
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Pentru a-şi atinge aceste obiective, Miklós Bács şi echipa UNITER au luat câteva 
hotărâri fericite. Membrii celor două jurii şi coordonatorii workshopurilor au fost nume de 
top din numeroase generaţii de creatori, avându-l în rolul principal pe Victor Rebengiuc. De 
asemenea, s-a remarcat grija deosebită pentru atragerea unui public specializat numeros – 
directori de teatru, regizori, critici de teatru, scenografi, muzicieni, coregrafi. Prezenţa lor a 
impus un nivel profesional ridicat competiţiei, cu perspective benefice din punct de vedere 
artistic şi cu posibilitatea concretizării cu joburi 
pentru viitor. Pentru a marca importanţa 
evenimentului, Preşedintele UNITER Ion 
Caramitru s-a alăturat concurenţilor, oferind un 
recital: „Dor de Eminescu”, susţinut împreună cu 
Aurelian Octav Popa. 

Un alt atu a fost şi spaţiul în care s-a 
desfăşurat concursul: Vox Maris de la Costineşti - o 
oază de frumuseţe, verdeaţă, culoare şi lumină, 
dotată acum şi cu o sală de spectacol adecvată. 
Programul a fost bine cumpănit şi intens, abundent 
în ateliere de creaţie, probe de concurs şi spectacole 
invitate. Patru zile de teatru pline în care ne-am 
întâlnit, am fost împreună, formal şi informal.  

Prin prestanţă şi performanţă, ediţia 2016 a 
fost aşa cum îşi doreau participanţii: „un virus care 
te provoacă”, „o gură de nebunie”, „un impuls 
electric”, „marea care te spală de prejudecăţi şi ifose”, „căutare, îndoială, dorinţă, dar şi 
frică”, „o bursă naţională de talente”. Gala HOP a fost un hop şi pentru şcolile de arta 
actorului din România. Prestaţia concurenţilor a născut dezbateri despre 
contemporaneizarea textului shakespearian, confuzia între libertate şi libertinaj, între „joc” şi 
„joacă” în teatru, eludarea sensului poetic în rostirea replicii pe scenă, adăugând un semn de 
întrebare sintagmei lansate de Miklós Bács: Ne-bun pentru Shakespeare?! La care ar trebui 
să reflecteze mentori, profesori, dascăli şi discipoli, alături de cei care hotărăsc programele în 
cadrul instituţiilor de învăţământ.  

 
Prof. univ. dr.Ludmila PATLANJOGLU 

 
 
 
 
 

„Dor de Eminescu” cu Ion Caramitru şi 
Aurelian Octav Popa 
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Gala HOP 2016 şi răsăritul tinerelor talente 

 

 Hop cu hop la Gala HOP 2016. Spre apus de vară, la Costineşti se întâmplă an de an 

un eveniment dedicat tinerilor actori. Între 5 şi 8 septembrie 2016 ne-am adunat acolo cu toţii 

(mari artişti, tinere speranţe şi câţiva teatrologi) pentru cea de-a XIX-a ediţie. Sub egida 

„Shakespeare 400. Ne-bun pentru această lume”, temă aleasă cu rafinament de noul director, 

Miklós Bács, l-am tot iscodit pe marele dramaturg al tuturor timpurilor şi am fost martorii 

maratonului de exerciţii teatrale.  

 Prima etapă a Galei HOP a avut loc la Bucureşti, în Sala Mică a Teatrului Naţional. În 

perioada 20 - 23 iulie au fost programate preselecţiile, unde s-au prezentat peste 100 de tineri 

dornici de afirmare. Juriul format din Lia Bugnar, Mihai Constantin, Andrea Gavriliu, Ada 

Milea şi Bobi Pricop a avut răbdare cu fiecare concurent în parte, oferindu-i sfaturi şi 

încurajări. La sfârşitul celor patru zile, a decis să meargă în finală trei spectacole la secţiunea 

de grup şi 19 actori la individual.  

 Câştigătorii preselecţiei au fost: 

 

SECTIUNEA INDIVIDUAL 

1. Adela Bengescu, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

2. Alexandru Voicu, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

3. Alina Petrică, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

4. Alina Rotaru, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

5. Andrada Fuscaş, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

6. Andrei Radu, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

7. Cătălin Asanache, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

8. Ciprian Valea, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

9. Cristina Juncu, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

10. Daniel Nuţă, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

11. Eduard-Cristian Trifa, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

12. Ioana Maria Repciuc, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

13. Maria Panainte, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

14. Maria-Veronica Vârlan, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

15. Mihaela Velicu, UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti 

16. Oana Serena Secară, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

17. Raluca Marina Radu, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 

18. Ştefan Pavel, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

19. Ştefania-Carmen Misăilă, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca 
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SECŢIUNEA GRUP 

1. ± Lorenzo de Enoch Darli după Romeo şi Julieta de W. Shakespeare, cu: Daniel 

Chirilă, Loredana Cosoveanu şi Tiberiu Enache, absolvenţi ai Universităţii de Arte 

„George Enescu” Iaşi. 

2. http/error500 cu: Bogdan Florea, Lucian Ionescu, Cosmin Teodor Pană, Andrei 

Radu, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L.Caragiale” Bucureşti şi Lavinia Pele, absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, 

Cluj-Napoca. 

3. Visul lui Ariel cu: Florin Ionuţ Crăciun, Tudor Morar şi Marian Olteanu, absolvenţi 

ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”,  

Bucureşti. 

Experienţa de la Costineşti urma să însemne pentru participanţi extrem de multă 

muncă şi amintiri pe care nu le vor putea uita niciodată. Dimineţile au început pe malul 

mării, cu un workshop de kineto coordonat de Andrei Flaviu Fălcuşan. Având un astfel de 

start, cu răsăritul în spate, sunetul mării şi senzaţia nisipului sub tălpi, ştiai că energia îţi va 

ajunge pentru întreaga zi. Programul continua cu repetiţii, apoi prezentarea momentelor 

pregătite, iar seara, după ne ce luam rămas-bun de la soare, mergeam cu toţii la spectacole. 

Atmosfera se apropia destul de mult de paradisul pierdut şi regăsit. Ne era bine. Pe lângă 

workshop-ul de kineto, au mai avut loc şi alte astfel de antrenamente sub îndrumarea 

Andreei Gavriliu, a Adei Milea, a lui Tudor Lucanu, Horia Suru şi Petre Ancuţa.  

Întregul parcurs al lucrurilor a fost coordonat cu atenţie de echipa UNITER, precum 

şi de personalităţile invitate. Cel de-al doilea juriu a însumat nume importante din peisajul 

teatral românesc: Victor Rebengiuc, Dorina Chiriac, Ofelia Popii, Andrei şi Andreea Grosu. 

Ceea ce a fost o şansă, dar şi o provocare pentru tinerii concurenţi. A fost momentul lor, când 

aveau datoria de a arăta tot ce pot. Emoţiile şi-au spus cuvântul, reuşind uneori să acapareze 

concentrarea şi atenţia lor în scenă. Însă, cele mai semnificative momente au rămas întâlnirile 

cu membrii juriului, transformate în prietenii, colaborări şi schimburi de experienţă atât de 

necesare.  

Pentru fiecare dintre cele două secţiuni ale concursului, participanţii au avut de 

pregătit: pentru individual un moment – monolog, colaj, studiu –, iar pentru grup un 

spectacol, studiu, work in progress, ambele bazate pe texte din opera lui Shakespeare, care să 

le pună în valoare calităţile actoriceşti. În plus, cu toţii au avut de trecut printr-o probă 

obligatorie: Scenă în doi – étude. Fragmentele propuse spre studiul amănunţit şi transpunerea 

lor pe scena special amenajată de Adrian Damian în cadrul complexului Vox Maris au fost: 1) 

Viola – Olivia, A douăsprezecea noapte sau Cum doriţi, act 1, scena 5; 2) Hamlet – Ofelia, Hamlet, 

act 3, scena 2; 3) Brutus – Cassius, Iuliu Cezar, act 4, scena 3. Sarcina, aparent simplă, a născut 
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controverse în rândul tinerilor, care nu au ştiut concret cum să o abordeze. Însă cele mai 

ingenioase momente prezentate au fost recompensate pe măsură.  

Din totalul celor 13 premii acordate, nouă au fost 

obţinute de absolvenţii UNATC „I.L. Caragiale”. Tinerele 

speranţe au convins juriul şi întregul public de la Gala 

HOP 2016 că potenţialul lor artistic şi truda îi vor duce cât 

mai departe. Numele lor ne sunt deja cunoscute de pe 

scenele bucureştene:  
 

Premiul „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei 

Tânărului Actor HOP a fost acordat actorului ALEXANDRU 

VOICU pentru Marele mecanism, adaptare după Hamlet de 

William Shakespeare. 

 

Premiul pentru cea mai 

bună actriţă, secţiunea individual a fost acordat actriţei 

ALINA LAURA ROTARU pentru De vorbă cu tine, colaj 

după A douăsprezecea noapte de William Shakespeare. 

 

 

Premiul pentru cel mai bun 

actor, secţiunea individual a 

fost acordat actorului 

ANDREI RADU pentru În 

căutarea muzicii, după texte 

din A douăsprezecea noapte 

de William Shakespeare. 
 

 

 

 

PREMIUL PUBLICULUI 

Cea mai bună actriţă: CRISTINA JUNCU, pentru Al tău, H, 

după texte din Hamlet de William Shakespeare. 

Cel mai bun actor: ANDREI RADU pentru „În căutarea 

muzicii”, după texte din „A douăsprezecea noapte” de 

William Shakespeare. 
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Cea mai bună trupă de actori: http://error500, regia: Vlad Trifaş, cu Bogdan Florea, Lucian 

Ionescu, Cosmin Teodor Pană, Lavinia Pele şi Andrei Radu. 

 

 

PREMII GĂZDUITE ÎN CADRUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR 

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF” a fost acordat actorului ALEXANDRU VOICU pentru 

Marele mecanism, adaptare după Hamlet de William 

Shakespeare. 

Premiul pentru prestanţă şi rostire scenică – oferit de actriţa 

Dorina Lazăr - a fost acordat actorului ŞTEFAN PAVEL 

pentru Tocilă Melancolicul, colaj din Cum vă place de William 

Shakespeare. 

Premiul VOX MARIS: ALEXANDRU VOICU pentru Marele 

mecanism, adaptare după Hamlet de William Shakespeare 
 

O altă noutate a acestei ediţii a fost lansarea Revistei 

Thespis. Din iniţiativa lui Miklós Bács, s-a născut o fructuoasă 

colaborare între actori şi teatrologi. El a declarat: „La fiecare ediţie a Galei Hop, 

reprezentanţii departamentelor de teatrologie din univesităţile de specialitate, vor avea 

ocazia şi şansa să reflecte şi să dezbată fenomenul artistic, să îşi exerseze pana pe noi, actorii, 

contribuind astfel la re-definirea relaţiei actor-critic.” În 2016, Revista a fost realizată de o 

echipă de studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. 

Caragiale” din Bucureşti, coordonată de prof. asoc. dr. Monica Andronescu. Colectivul 

redacţional format din studenţii teatrologi Oana Bogzaru, Elena Coman, Irina Radu, Oana 

Monica Nae şi Alexandru Panait a publicat peste 25 de articole, interviuri şi reportaje 

realizate „la cald”. Ei au luat pulsul evenimentului, au urmărit evoluţia concurenţilor, au stat 

de vorbă cu ei şi au înţeles cum funcţionează mecanismul creaţiei artistice.  

Elena Coman – masterand Teatrologie 
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CINE MAI ARE NEVOIE DE CRITICII DE TEATRU? 

 

E clar. Trăim o vreme în care rolurile 

profesionale se redifenesc, în mod natural,  

urmând tendinţele concrete şi reale ale vieţii 

sociale. Într-o lume în care arta teatrului, si nu 

numai, s-a dezvoltat cu o repeziciune uluitoare 

(dezvoltare câteodată greu de asimilat de către 

organicitatea umană) e timpul să ne punem 

întrebări “existenţiale”. Ce se va intâmpla cu 

teatrologia ca domeniu şi specializare? Sunt 

oare criticii sortiţi pieirii? Ce rol mai au ei in 

lumea artelor spectacolului? Unde se pot ei 

manifesta? Mai există o piaţă de desfacere 

pentru critica teatrală? De ce ruptura dintre 

practicieni si teoreticieni se adânceşte în loc să 

dispară? Exista sau nu o comunicare reală între 

actori, regizori, scenografi şi critici de teatru, 

teatrologi, dramaturgi? Ce putem câştiga unul 

de la celălat? Este oare deprofesionalizarea una 

dintre cauzele acestei înstrăinări? Cine mai are nevoie de criticul de teatru? Cine ar trebui să 

lupte pentru existenţa lui? 

Cred că soarta criticilor de teatru depinde în mare măsură şi de noi, practicienii 

artelor spectacolului.  Aşa cum soarta meseriei noastre depinde şi de reflectarea critică a ei. 

Noi suntem primii care avem nevoie de o oglindire profesionistă a creaţiei noastre, de o 

abordare pertinentă şi de încredere, pentru că putem face multe lucruri, dar nu putem să ne 

vedem din exterior!  Din această cauză am propus un proiect în care tinerii teatrologi aflaţi 

incă pe băncile facultăţilor de profil să aibă ocazia să se întâlnescă cu tinerii actori, să critice 

şi să fie criticaţi, să incerce să răspundă impreună întrebărilor „existenţiale” ( dacă ele se 

formulează in gandul şi sufletul lor), să încerce să se re-definească reciproc, în beneficiul 

artelor spectacolului. Singura şansă de a merge mai departe şi de a învăţa unul de la celălalt 

este profesionalismul. Da, avem nevoie de critici de teatru asa cum avem nevoie de actori, 

dar ambii trebuie să incerce să se ridice la cele mai înalte standarde profesionale, să 

dobândească un profesionalism bazat pe un limbaj comun. 

Anul acesta UNATC! Baftă şi agon productiv!!! 

Miklós BÁCS 

Director Artistic, Gala Hop 
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O primă ultimă zi1 

 

Preselecţiile celei de-a XIX-a ediţii a Galei Hop 

au început ieri la Sala Mică a Teatrului Naţional din 

Bucureşti. Desfăşurată sub titulatura „Ne-bun pentru 

această lume”, gala din acest an oferă le concurenţilor 

şansa de a-şi pune talentul în valoare pe textele lui 

William Shakespeare. Competiţia îi are în juriu pe 

Miklós Bács (directorul Galei Hop), Mihai Constantin 

(actor), Lia Bugnar (actriţă, scriitoare şi regizoare), 

Bobi Pricop (regizor), Ada Milea (actriţă şi 

cantautoare) şi Andrea Gavriliu (actriţă şi coregrafă). 

Dincolo de un concurs între absolvenţi, gala poate fi 

privită şi ca o competiţie a şcolilor de teatru, blamate de multe ori pentru lipsa de consistenţă 

a predării ori pentru superficialitatea cu care „livrează” actori pe piaţa muncii. La finalul 

acestei preselecţii, va fi necesar să tragem nişte concluzii în ceea ce priveşte instituţiile de 

învăţământ şi ce oferă societăţii, ca „mână de lucru”, artişti. 

După o primă zi, am remarcat câteva prestaţii care au toate şansele să fie selectate 

pentru Gala din septembrie. Ciprian Valea, proaspăt absolvent al Facultăţii de Teatru şi 

Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la clasa lui Ionuţ Caras şi a Marei 

Opriş, a prezentat un moment intitulat „DE-MENTIS”. Apelând la trei dintre cele mai 

ofertante personaje shakespeariene – Regele Lear, Hamlet şi Richard al II-lea, Ciprian a 

croşetat un moment de calitate de actorie şi coregrafie, întrerupt de scurte intervenţii de 

psihiatrie dramatică, menite să facă trecerea de la un personaj la altul. Un alt moment 

interesant, un mix între Bufonul regelui Lear, Ofelia şi Curtezana din „Comedia erorilor” i-a 

aparţinut Ruxandrei Grecu, absolventă a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică 

”Ion Luca Caragiale”, din Bucureşti, în 2012, la clasa profesorului Doru Ana. Cu un joc 

ponderat, fără accese de dramatism şi cu articulaţii de text venite în momentele oportune, 

Ruxandra s-a înscris cu succes pe lista candidaţilor cu reale şanse de a accede în faza finală a 

Galei Hop din acest an. 

„Prima zi de preselecţie mi s-a părut că a trecut foarte repede. Acesta este un semn 

bun, ce dovedeşte că au fost participanţi (şi la individual, şi la grup) care m-au făcut să uit că 

fac parte dintr-un juriu şi m-au făcut să mă simt ca un spectator”, a declarat Andrea Gavriliu, 

membră a juriului. „Nu au fost doar absolvenţi ai şcolilor din Bucureşti şi Cluj, ci şi de la Iaşi, 

Sibiu, Târgu Mureş sau Galaţi. De la fiecare şcoală au fost participanţi bine pregătiţi şi 

                                                 
1 Selecţie din revista online THESPIS 
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dornici să intre în competiţia cea mare, dar şi unii care n-au acordat suficient timp şi 

seriozitate şansei de a ne impresiona sau de a ne emoţiona. Pornim din nou cu forţe 

proaspete, pentru că mai sunt două zile şi suntem foarte hotărâţi să-i selectăm DOAR pe cei 

mai pregătiţi!”, a mai spus ea. 

Prima zi a preselecţiilor a fost ultima a maestrului Radu Beligan. Poate o întâmplare, 

poate o coincidenţă, poate un dat. Contextul teatral pe care-l trăim astăzi este unul presărat 

cu „maeştri”. Fie că acest termen a devenit unul reflex, fie că este integrat în discursul teatral 

cu toată responsabilitatea şi credinţa, cert este un lucru: într-un astfel de peisaj, tinerii 

absolvenţi nu se pot simţi altfel decât stingheri şi anonimi. 

Nu ştiu dacă se poate vorbi de o predare de ştafetă, de la un om pentru care teatrul 

„n-a fost vocaţie, a fost intoxicaţie” la o generaţie de tineri actori pentru care teatrul este de 

multe ori doar un job. Dar Gala Hop este despre şanse. Este despre a gira. Despre a investi în 

anonimitate. Despre a certifica un viitor pe care prezentul nu-l garantează.  

 

Oana Monica Nae – anul II Teatrologie 

 

 

Septembrie, Luni! Gala HOP! 

 

5 septembrie 2016. Sfârşit de sezon estival prin 

Costineşti. Străzile aproape pustii, care-şi plâng liniştea 

dureroasă pe ritmuri îndepărtate de manele, shaormeriile 

care jinduiesc după clienţii de altădată şi obida băiatului 

de la standul de sucuri, care s-a certat cu fratele lui pe 

casa moştenită de la părinţi (am aflat asta în timp ce 

cumpăram o sticlă de Schweppes, a avut el grijă să mă 

lase să aflu)… Toate acestea redau tabloul unui oraş 

pustiu. 

Dar, contrar atmosferei generale, insula de la Vox 

Maris pulsează de viaţă. În acest caz, de viaţă teatrală. Iată, deci, cum celebrul resort din 

Costineşti este din nou gazda unuia dintre cele mai vii festivaluri care au loc în această 

perioadă – Gala Hop – Gala Tânărului Actor. 

Cea de-a XIX-a ediţie a Galei Hop are tema „Ne-bun pentru această lume”, inspirată 

din replica lui Shakespeare, în acest an în care se împlinesc 400 de ani de la moartea 

dramaturgului. Ziua a început cu două workshop-uri, unul de Kineto, coordonat de Andrei 

Flavius Fălcuşan, pe malul mării, pe plaja din Costineşti, la ora 7 dimineaţa, când soarele de-

abia a răsărit, şi un al doilea, sub îndrumarea actriţei şi coregrafei Andrea Gavriliu. Debutul 

de facto al galei a fost realizat printr-un moment de genială inspiraţie comică, o 
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reinterpretare a prologului din Romeo şi Julieta, pe ritmuri de Ada Milea… De această dată 

însă, în rolul celor două familii vrăjmaşe au fost studenţii celor doi mari poli de învăţământ 

teatral – Bucureşti şi Cluj şi o „poveste de dragoste” interzisă între o tânără de la 

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj şi un tânăr de la UNATC – amândoi în cârje… 

Adaptare de ultim moment pentru că tânărul Romeo a venit la Costineşti cu piciorul rupt. 

Între Cluj şi Bucureşti, imparţiali ca Elveţia, trei studenţi de la Iaşi, care au trecut şi ei 

preselecţia Galei Hop. 

Deschiderea Galei Hop a fost oficiată de către Ion Caramitru, preşedintele UNITER, care l-a 

prezentat pe noul director al galei pentru următorii trei ani, Miklós Bács. Pe final, a luat 

cuvântul Ministrul Culturii, Corina Şuteu, fost critic de teatru, pentru a susţine o alocuţiune 

în care a vorbit despre importanţa de a face lucruri împreună. 

Proba obligatorie, scena în doi, a avut ca scop experimentarea limitelor relaţionale 

actor – actor pe scenă, publicul trecând în plan secund. Scenele propuse au fost din „A 

douăsprezecea noapte”, Hamlet şi Iulius Cezar. La étude, momentele au fost susţinute de 

Andrei Radu şi Marius Olteanu – Iulius Cezar, Ştefan Pavel şi Maria Veronica Vârlan – 

Hamlet, Maria Panaite şi Ştefania Carmen Misăilă – A douăsprezecea noapte, Alexandru 

Voicu şi Lucian Ionescu – Iulius Cezar şi, în final, Tiberiu Enache şi Cristina Juncu – Hamlet. 

Între momentele din concursul prezentat de actorul Alex Bogdan, cu umorul lui bine-

cunoscut – multe glume pe placul celor din sală, o sală nouă construită special pentru Gala 

Hop – câteva pauze scurte în care toată lumea se muta afară, la aer, printre aleile cu leandri 

înfloriţi şi susur de fântâni arteziene. În faţa sălii, înşirate frumos pe sârmă, fotografiile 

concurenţilor, realizate de Adi Bulboacă. 

Proba individuală s-a deschis cu un moment impresionant al Alinei Petrică – Sonată 

după Shakespeare, un colaj după Romeo şi Julieta şi Sonetul 66. I-a succedat interpretarea în 

forţă a Adelei Bengescu, care a prezentat un colaj după Regele Lear, Hamlet, Furtuna, Romeo 

şi Julieta, intitulat „Treziţi-mă şi spuneţi-mi cine sunt”. Ciprian Valea a reluat momentul din 

preselecţii, expunând colajul DE-MENTIS, după Richard al II-lea, Henric al VI-lea, Hamlet, 

Regele Lear, încadrate în rama operei lui Alexandru Olaru – Shakespeare şi psihiatria 

dramatică. Oana Serena Secară a interpretat o partitură intitulată Încă nu am murit, colaj 

după Henric al VI-lea. Alina Rotaru a venit cu momentul De vorbă cu tine, colaj după A 

douăsprezecea noapte. La finalul probei individuale, Ioana Maria Repciuc a regândit 

momentul din preselecţii, interpretând Limitact, inspirat din Îmblânzirea scorpiei. 

La secţiunea Grup, spectacolul prezentat a fost http://error500, în regia lui Vlad 

Trifaş şi avându-i în distribuţie pe Bogdan Florea, Lucian Ionescu, Cosmin Teodor Pană, 

Lavinia Pele şi Andrei Radu. 

Aflată în public, actriţa Mariana Mihuţ, i-a rugat pe concurenţi să vorbească ceva mai 

tare pentru că „pe scenă se întâmplă lucruri atât de interesante şi nu ajung până la noi”. O zi 

încărcată de optimism şi energie, ca orice nou început. Chiar dacă, pe alocuri, unele 
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momente nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, probabil din cauza emoţiilor aferente, 

atmosfera de ansamblu a fost una pozitivă. 

Seara s-a încheiat prin spectacolul Eşti un animal, Viskovitz!, o producţie a Teatrului „Anton 

Pann” din Râmnicu Vâlcea. Regia este semnată de Tudor Lucanu, scenografia de Irina 

Moscu, coregrafia Galea Bobeicu. Din distribuţie fac parte Mădălina Ciotea, Réka Szásy, Vlad 

Bîrzanu, Olimpiu Blaj, Ciprian Nicula şi Cătălin Asanache. 

Dar nimeni nu s-a grăbit să meargă prea repede la culcare. Terasele resort-ului au fost 

pline toată seara de poveşti la un pahar de vin şi la lumina lunii. Prin „mulţime”, alături de 

personalităţile din juriu, i-am putut remarca şi pe Felix Alexa, Mihai Constantin, Marian 

Râlea, Alexander Hausvater, Erwin Şimşensohn, Bobi Pricopi şi Andreea Gavriliu. Toată 

lumea teatrului e la Costineşti în aceste zile! 

Dacă ar fi să ne luăm după primele impresii, Gala Hop de anul acesta se anunţă a fi 

una dinamică, plină de energie şi de idei bune. La mai mare! 

 

Alexandru Panait – anul II Teatrologie 

 

 

Cine e într-adevăr Hop? 

 

Hop nu e un personaj anume şi nici nu are vârstă. 

Nu e nici Hamlet, nici Richard III, nu e nici Ofelia şi nici 

măcar bufon. Cu toate că îţi poate vorbi despre fiecare în 

parte cu multă dăruire şi grijă, la fel cum tot atât de bine 

a învăţat să se şi revolte şi să joace nebunia. Şi asta 

fiindcă a auzit că „anul ăsta nebunia e la mare trecere”. 

Hop n-are mâini, n-are picioare şi nici nu se aşază cu tine 

la masă.  Nu te ţine de mână şi nici nu te întreabă cât e 

ceasul. Şi cu toate astea, el e oricum oricând oriunde. 

Hop e deopotrivă spaţiu, timp şi întâmplare. Care (îţi) face bine. E mai degrabă precum un 

flux de energie pe care îl simţi continuu, pe care îl primeşti şi de care şti că e păcat să nu te 

bucuri. 

Hop organizează anual o gală. Şi nu pentru sine, din vreun egoism aparte, ci pentru 

ceilalţi, mai precis, pentru tinerii actori. Vrea să îi cunoască, să îi analizeze cu atenţie, să 

descopere cum înţeleg ei lumea şi punctual, teatrul. Hop stabileşte de fiecare dată o altă 

temă, cât să nu se plictisească şi să aibă ocazia să urmărească poveşti noi. Mai înţelepte, mai 

curajoase, mai simple, mai neconvenţionale, mai cu tâlc, mai lipsite de sare şi piper. Are, 

totuşi, răbdare şi le ascultă pe toate şi, mai apoi, e dispus să ofere şi sfaturi naratorilor, să le 

ofere soluţii şi chei de rezolvare. Iar când simte nevoia de mai mult, invită chiar şi specialişti 
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din domeniu – actori, regizori, coregrafi, pedagogi. Astfel încât întreaga experienţă să fie cu 

mult mai bogată. 

Hop e darnic, însă e important ca fiecare participant să înţeleagă că schimbul trebuie să fie 

unul reciproc. Prin urmare, tinerii actori trebuie să înveţe să îşi asume până la capăt meseria 

pe care încep să o poarte pe umeri, să îşi dorească să fie profesionişti în tot ceea ce fac, după 

cum au şi fost îndemnaţi, dar totodată, să nu se teamă să greşească. Să îşi dea voie să încerce, 

fără a mai stabili blocaje cu ei înşişi ori frici nejustificate. Nu există o singură reţetă, un singur 

„aşa trebuie făcut”, însă trebuie să existe corectitudine – în mişcări, în gânduri, în întregul 

proces de lucru şi de devenire. 

Anul acesta Hop a primit o gală frumoasă, cu participanţi doritori să ţintească sus, cât 

mai sus, însă nu pregătiţi întru totul, dar care caută şi trebuie să crească. Toţi cei care l-au 

înfruntat acum pe Hop n-au făcut-o neapărat din speranţa de a câştiga un premiu în final sau 

confirmări, cât din nevoia de a fi văzuţi, remarcaţi şi deopotrivă din dorinţa de a se bucura 

de întâlniri cu oameni frumoşi, care, la rândul lor, iubesc şi slujesc teatrul. Din instinctul 

firesc de a-şi cunoaşte colegii şi de a putea lucra împreună în această formulă, chiar şi pentru 

câteva zile. Pentru concurenţii de anul acesta, Hop a fost cu siguranţă şansă şi exerciţiu 

intens. A fost şi n-a fost competiţie şi dat din coate în defavoarea celuilalt. A fost vorba, de 

fapt, despre un schimb constant de energii şi experienţe acumulate. Însă, în fine, miza a 

căpătat valenţe diferite, după caz, pentru fiecare în parte. În funcţie de speranţe, aşteptări, 

refulări. Iar pentru noi cei de dincolo de scenă, Hop a fost şansa de a-i vedea pe ei exersând. 

A fost unul din momentele în care am putut să ne întâlnim colegii de breaslă şi să le urmărim 

evoluţia, a fost analiză asupra unei generaţii alături de care, până la urmă, ajungi să te 

formezi. 

Cert este că pe Hop nu cred că ai cum să-l descoperi pe de-a-ntregul din prima, tocmai de 

aceea merită să revii. Şi poate că Hop nu vorbeşte neapărat despre confirmare, ci despre o 

continuă căutare. 

Irina Radu – masterand Teatrologie 

 

 

Tânărul critic din umbra lui Hop 

  

Cum a fost experienţa Galei Hop?! Le-am pus această întrebare de nenumărate ori 

colegilor mei actori pe durata celor patru zile de festival la malul mării. Răspunsurile se 

găseau cu greu. Era totul prea proaspăt încă. Dar m-am întrebat şi eu, la rându-mi, ce a 

însemnat, de fapt, concursul văzut de un tânăr critic de teatru? 

Am ajuns pentru prima dată la Gala Hop. Evenimentul despre care toată breasla 

vorbeşte şi la care toţi actorii aflaţi la început de drum aspiră să participe. Acum, la final, zic 

cu toată inima „mai vreau la Hop!”. 
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Poate nu aş fi fost implicată în mod direct în cea de-a XIX-a ediţie, dacă nu am fi 

primit invitaţia directorului Miklos Bács de a colabora la Revista Thespis. Participarea 

studenţilor de la departamentul Teatrologie, în fiecare an de la altă universitate din ţară, este 

o iniţiativă binevenită. Avem nevoie să ne cunoaştem unii 

pe ceilalţi pentru ca teatrologii să se lase inspiraţi de cei de 

pe scenă, iar actorii să se lase sfătuiţi de tinerii critici. 

Am găsit la Hop o simbioză a stilurilor de joc. Am 

văzut actori proaspăt absolvenţi care aduc cu sine (în 

funcţie de zona geografică) experienţe aparte. Modalităţi de 

abordare a textului dramatic şi mijloace de expresie prin 

care se individualizau. Au fost mulţi, diferiţi şi frumoşi. 

Am primit o lecţie specială din partea lor: prin curajul de a 

se arunca în hop-aventură au demonstrat că vor să înveţe, 

vor să greşească, vor să se joace, vor să devină cei mai buni. 

Seara acordării premiilor a fost extrem de 

emoţionantă. Atunci am înţeles că toţi cei 29 de participanţi 

au reuşit în doar câteva zile să formeze o echipă. Fără să se cunoască dinainte, ei au lucrat 

împreună cu Andrea Gavriliu, Horia Suru, Petre Ancuţa şi Ada Milea la un moment 

muzical-coregrafic care a impresionat spectatorii. Exerciţiul prezentat de ei a fost cel mai 

puternic şi mai real din tot concursul. I-am simţit pe toţi prezenţi, i-am simţit vii, debordând 

de pasiune pentru arta ce-o creează pe scenă. S-au susţinut unul pe celălalt, s-au urmărit, s-

au ascultat, s-au privit în ochi şi au demonstrat că le-a fost util maratonul Hop. 

Pentru oricine alege să fie martor la fenomenul Gala Hop, rămâne o experienţă greu 

de descris în cuvinte. I-am putut întâlni pe „oamenii magici” (artişti precum Victor 

Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Marian Râlea, Mihai Constantin, Dorina Chiriac, Ofelia Popii, 

Andrei şi Andreea Grosu, Lia Bugnar, Bobi Pricop etc.), i-am admirat pe concurenţii care 

lucrau de la răsăritul soarelui şi până-n miez de noapte, am adunat nopţi petrecute cu noi 

prieteni şi am împărtăşit poveşti neaşteptate. Pentru câteva zile, am făcut parte dintr-o altfel 

de lume – una în care „Eu pot, eu sunt magician” a funcţionat; o lume în care artiştii veniseră 

acolo pentru tinerii actori şi pentru noi; o lume în care timpul nu mai valora nimic. Ştiam că 

eram împreună la Hop şi asta era tot ce conta. 

 

Elena Coman – masterand Teatrologie 
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Gala Hop – un drum deschis spre performanţă 

       

 Încă din timpul desfăşurării sale, Gala Hop a 

stârnit întrebări, nemulţumiri, îndoieli ca să nu spunem 

chiar controverse sau comentarii răutăcioase. Miklós 

Bács se află abia la prima ediţie ca director al galei, prin 

urmare e prea devreme să ne dăm seama dacă discuţiile 

cu tentă negativă sunt fondate sau nu. Ceea ce s-a 

remarcat şi confirmat deja e faptul că cele patru zile de 

Gala Hop au arătat altfel. Fără sclipici colorat care să-ţi 

înşele privirea, fără muzică tare, care să răsune în boxe, 

fără dorinţa arzătoare de a epata cu orice preţ, fără prea 

multe cioace, fără acel divertisment pe care unii actori au 

talentul de a-l încropi cât ai bate din palme. Şi în lipsa tuturor acestor detalii care să te 

farmece, s-a văzut cât de greu se face cu adevărat teatru pe scenă. Teatru care să conţină un 

mesaj şi care să fie receptat la rândul lui de public, teatru cu acţiune, cu gând, cu emoţie, 

teatru care se naşte între doi parteneri, teatru ca echipă, teatru ca muncă continuă până la 

surmenaj. Dacă aşa e bine sau nu, încă nu ştim. Însă modul lui Miklós Bács de a (re)gândi 

structura acestei gale a scos la iveală carenţe care pe unii i-au surprins, deşi le tot repetăm... 

Da, e greu să joci Shakespeare, dar e cu atât mai greu cu cât unii nu lucrează deloc pe textele 

lui în şcoală… E greu să-ţi dai seama cum e cu rostirea scenică sau cu mişcarea corporală, 

dacă nu îţi construieşti o temelie în anii de studiu. Timp de patru zile, Gala Hop s-a 

transformat într-o şcoală de vară, la mălul mării, în disperarea haotică de a suplini nişte 

lipsuri acumulate în câţiva ani. Aşa că munca sisifică s-a împărţit între cei 29 de concurenţi şi 

Andrea Gavriliu, Horia Suru şi Petre Ancuţa care au condus workshop-ul în fiecare zi. 

După câteva ore bune de stat pe scaun şi privit la „tânăra speranţă a teatrului 

românesc” parcă nu îţi mai arde să dai vina nici pe şcoală, nici pe profesori, nici pe întregul 

sistem. Cu siguranţă ritmul celor patru zile de la Gala Hop i-a depăşit pe toţi şi a testat limite 

de dincolo de imaginaţie. Dorinţa lui Miklós Bács de a cuprinde totul poate nu a fost cea mai 

inspirată, dar a scos la suprafaţă o rezistenţă a tinerilor actori care merită toată admiraţia. 

Prezenţa lor pe scenă a fost sinceră, iar momentul fiecăruia s-a desfăşurat în limita talentului 

şi a experienţei acumulate din spectacole. S-a simţit acut lipsa regizorilor, a acelor minţi care 

să ordoneze replici ciopârţite sau colaje care nu duceau niciunde, s-a simţit lipsa unor 

scenografi care să dea un sens obiectelor de pe scenă şi să le transforme în lucruri vii, nu în 

mobilă de muzeu, s-a simţit lipsa unor coregrafi care să-i înveţe pe unii concurenţi că 

ţăpănoşenia nu conferă mai multă profunzime şi aură filosofică monologului lor. Da, fără 
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actor nu există teatru, dar un regizor, un scenograf sau un coregraf nu-i umbresc talentul, ci 

dimpotrivă, îl modelează şi îl aduc la o formă care să reflecte adevărata lui valoare. 

Miklós Bács, cu ocazia directoratului său, a mai pus o problemă, cea a teatrologilor. 

Cine sunt ei, ce fac ei, există? Şi dacă da, atunci care mai e rolul lor în teatru? Ce se întâmplă 

cu aceşti tineri absolvenţi care se joacă de-a teoria şi mai puţin pe scenă? De cele mai multe 

ori te întâlneşti cu ei când este vorba de organizat vreun eveniment, de scris vreun proiect 

sau pe la vreun secretariat literar din teatru. Miklós Bács s-a gândit să creeze o revistă în 

cadrul galei care să fie realizată de tinerii teatrologi. Un prim pas spre un dialog între 

teoreticieni şi practicieni despre care nu are rost să scriem eufemistic: el aproape că nu există 

în alt context decât acela al prieteniei la o bere. 

Gala Hop s-a învârtit în jurul cuvântului profesionalism şi a nevoii de a fi 

profesionişti, noi – actorii, regizorii, scenografii, coregrafii, teatrologii. S-a vorbit mai puţin 

despre iubirea de teatru în termeni afectaţi, mai puţin despre talent şi har, oricât de 

neconvenţională a părut tema „ne-bun pentru această lume”. În schimb, s-a născut dorinţa 

de a fi performanţi. Performanţa ca o ultimă alianţă care să unească toate domeniile, ca un 

ideal care să vindece toate bubele teatrului românesc, din şcoală şi până la scenă, ca un 

barometru precis al valorii. S-ar putea spune că Miklós Bács a deschis un drum lung şi 

anevoios spre performanţă, pe care va avea grijă să-i îndrume pe toţi, nu pentru a pune 

bazele unui teatru performant, ci pentru a contura ideea de şcoală performantă din 

perspectiva sa de profesor şi mentor. 

Oana Bogzaru – masterand Teatrologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de teatrologi de la UNATC „I.L. Caragiale” alături de prof. asoc. dr. Monica Andronescu, 

prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu  şi prof. univ. dr. Miklós Bács (directorul Galei HOP 2016) 
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Congresul 

Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru 

AICT/IATC 

 
Belgrad, 26 septembrie – 1 octombrie 2016 
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10, 50, 60, 100: CIFRELE MAGICE ALE CONGRESULUI 

ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A CRITICILOR DE TEATRU 

 

 

La 50 de ani de la prima ediţie a festivalului de teatru BITEF şi la 60 de ani de la 

înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT-IATC), a avut loc la Belgrad 

– Serbia (26 septembrie – 1 octombrie) cel de-al 28-lea congres mondial al criticilor de teatru. 

Peste 100 de reprezentanţi ai secţiilor naţionale de pe toate continentele au fost prezenţi 

pentru a decide aspecte importante privind activitatea viitoare a asociaţiei, dar şi pentru a 

vota Preşedintele şi Secretarul General al asociaţiei, precum şi componenţa noului comitet 

executiv (EX-COM). România a fost reprezentată de Octavian Saiu – Preşedinte şi Irina 

Ionescu – Secretar General (AICT – Teatrologie), Oltiţa Cântec – Preşedinte (AICT.Ro), 

Ludmila Patlanjoglu (invitat onorific). 

În urma voturilor exprimate, Margareta Sörenson (Suedia) şi Michel Vaïs (Canada) au 

fost realeşi în funcţiile de Preşedinte, respectiv Secretar General al AICT-IATC. Din noul 

comitet executiv (EX-COM) al asociaţiei vor face parte, pentru următorii doi ani, critici de 

teatru din: Canada, China, Franţa, Georgia, India, Japonia, Nigeria, Polonia, Serbia şi S.U.A. 

Totodată, Octavian Saiu a fost reconfirmat de către noul EX-COM ca Secretar General 

Adjunct al AICT. 

În cadrul congresului de la Belgrad a fost acordat şi Premiul Thalia al AICT, ajuns la 

10 ani de existenţă. Acesta a revenit nigerianului 

Femi Osofisan – dramaturg, regizor, cercetător de 

mare anvergură de pe continentul african. Iniţiativa 

acordării acestei distincţii aparţine criticului Ludmila 

Patlanjoglu, iar autorul concepţiei plastice a 

Trofeului (un elegant baston cu mâner de argint sub 

forma măştii greceşti a Thaliei) este scenograful 

Dragoş Buhagiar. De-a lungul timpului, au mai fost 

încununaţi cu Premiul Thalia: Eric Bentley (S.U.A.), 

Jean-Pierre Sarazac (Franţa), Richard Schechner 

(S.U.A.), Kapila Vatsyayan (India) şi Eugenio Barba 

(Danemarca). 
 

 Margareta Sorenson oferind Premiul Thalia lui Femi Osofisan 
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În contextul extrem de ofertant al festivalului de teatru BITEF 2016 – director artistic 

Ivan Medenica – şi al celui de-al 28-lea congres AICT-IATC, a avut loc şi conferinţa 

internaţională „Newness and Global Theatre: Between Commodification and Artistic 

Necessity‟, coordonată de un comitet ştiinţific format din Savas Patsalidis, Margareta 

Sörenson şi Octavian Saiu, care au fost şi moderatorii dezbaterilor. Temele aduse în discuţie 

de participanţi au vizat noutatea în teatru, inovaţia pe scenă, originalitatea, dar şi provocările 

societăţii informaţionale, sub semnul dihotomiei dintre arta contemporană şi simplul 

mercantilism. Lucrările conferinţei au fost deschise de Erika Fischer-Lichte (Germania) şi de 

George Banu (România/Franţa).  

 

Imagine de la Congresul AICT Belgrad 2016 
 

O prelegere despre impactul social al artei scenice româneşti a fost susţinută de 

teatrologul Irina Ionescu (România), care a punctat sub titlul „New Performing Vocabulary 

in Romania‟ trei momente importante: poetica dadaistă lansată de Tristan Tzara (la 

momentul simbolic al centenarului), perioada marilor spectacole semnate de patriarhii 

teatrului românesc – Liviu Ciulei, David Esrig, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie – şi 

actualitatea imediată reprezentată, în special, de montările Gianinei Cărbunariu.  

O parte dintre prelegerilor susţinute de participanţii la conferinţă vor fi publicate într-

un număr viitor al revistei on-line Critical Stages/Scènes Critique, condusă de Savas Patsalidis 

(Grecia). 

229



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                      Events 

 

 

 

 

IMPACT SOCIAL SAU VALORI ESTETICE. 

Un nou vocabular în artele scenice româneşti 

 

 

Irina Ionescu  
Universitatea de Arte din Târgu-Mureş şi UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti  

ihrin@yahoo.com 

  

Abstract: The question of newness in theatre is, of course, not 

a... new one. But how is it defined by every generation? Are 

there any risks associated with it? In the context of the 

DADA Centenary, this notion inevitably recalls the memory 

of the historical avant-garde, the age of obsessive, if not also 

compulsive newness. That desperate search for the new has 

not been matched since, yet newness remains the driving force 

of all arts, particularly of the ones that include a performative 

component. In Romania, the works of some influent theatre 

directors as Gianina Cărbunariu manage to evade the old 

rhetoric and create a new stage vocabulary in the performing 

arts, being interested more and more in ethics and social 

issues. It is a form of newness in itself. What is the impact of 

this form of newness on the audience? How is professional 

criticism responding to its challenges? Does it force any social 

and political changes? Is it a necessity given the Romanian 

society? Far from the radical newness of the avant-garde, this contemporary approach is a new 

cultural reality that is more and more evident in the open society of Romania at the beginning of the 

twenty-first century.  

Keywords: avant-garde, theatre, art, ethics, social issues, audience. 

 

 

Chestiunea noutăţii în teatru nu este, desigur… una nouă. Dar cum este definită de 

fiecare generaţie? În încercarea mea de a răspunde la această întrebare, voi aduce pe scurt în 

prim plan trei generaţii diferite de artişti români, trei moduri diferite de exprimare a gândirii 

critice. 

În primul rând, Dadaiştii – un grup cu o contribuţie masivă asupra artei europene în 

urmă cu 100 de ani, un grup condus de artistul de origine română Tristan Tzara (1896-1963), 
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care locuia la acea vreme la Zürich şi îşi prezenta public ideile la Cabaret Voltaire. El şi 

prietenii/adepţii lui erau nihilişti, împotriva tuturor esteticilor, împotriva moralei în artă şi 

împotriva tradiţiei. Doreau să distrugă arta care devenise „oficială“, acceptată pe scară largă, 

nemaifiind de avangardă. Erau rebeli, provocatori şi pledau pentru auto-exprimare 

necontrolată. Contra artei, contra regulilor, contra acţiunii – într-o Europă distrusă de primul 

război mondial. Dar, în acelaşi timp, violenţi şi dornici să distrugă şi să creeze deopotrivă. 

Obsedaţi de nou, căutând aproape disperat noul de dragul noului, împotriva ideilor 

învechite şi acţiunilor deja întreprinse, protestând dintr-o ţară neutră, precum Elveţia, 

împotriva războiului, fără să fie implicaţi în mişcări sociale. 

A doua generaţie de artişti români pe care o aduc în discuţie a trăit şi a lucrat sub 

regimul comunist, la Bucureşti. Este generaţia patriarhiilor români în teatru – Liviu Ciulei, 

David Esrig, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie. Foarte interesaţi de estetică, de măiestrie, de 

artă – artişti adevăraţi şi profesionişti ai scenei. Nu au lucrat la întâmplare, nu au amestecat 

pe scenă cuvinte tăiate din ziare, cum procedau Dadaiştii. Pentru ei teatrul a fost mai mult ca 

oricând o formă de artă şi, în acelaşi timp, o formă de evadare din viaţa social-politică de zi 

cu zi. De cele mai multe ori, spectacolele lor au fost, de asemenea, subversive, pentru că 

luptau împotriva regimului, într-un mod subtil, foarte inteligent, făcând de fapt opoziţie 

intelectuală ideologiei oficiale. Foarte puţin şi cu prea multă catifea, ar spune unii. Foarte 

eficient, cu mesaje răspândite pe scară largă şi în mod 

constant, ar spune alţii. 

Astăzi, după mai mult de 25 de ani de 

democraţie şi societate deschisă în România şi la 

(aproape) 10 ani de apartenenţă UE, există cu totul alte 

condiţii şi alte probleme.  

Ce este nou în artele spectacolului din România 

şi ce călătoreşte cel mai mult în jurul lumii (conform 

Raportului de activitate publicat de Institutul Cultural 

Român pentru anul 20151), sunt textele/spectacolele 

Gianinei Cărbunariu, care face teatru cu resurse 

minime, aproape tot timpul contra sistemului (deşi 

lucrează pentru teatre de stat şi primeşte subvenţii 

guvernamentale/municipale), fiind interesată foarte 

mult de probleme etice şi sociale, de scenarii care se 

desprind din mediul în care trăim. Îşi scrie propriile 

texte, lucrează foarte mult cu actorii şi toţi artiştii 

implicaţi, de cele mai multe ori, folosind informaţii din 

                                                 
1 http://icr.ro/pagini/raport-de-activitate-2015, p. 25 
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programele de ştiri sau alte evenimente sociale ca sursă de inspiraţie. Este un teatru 

documentar, făcut printr-o strânsă colaborare la nivel conceptual. Cu un astfel de spectacol, 

Gianina Cărbunariu a participat (în urmă cu doi ani) la Festivalul de la Avignon. Este vorba 

despre „Solitaritate“ (o combinaţie între solidaritate şi singurătate) – un spectacol care a pus 

sub semnul întrebării unele aspecte ale societăţii româneşti contemporane, aşa cum erau ele 

văzute de regizoare. 

Un alt spectacol recent (premiera: 13 mai 2016) al ei este intitulat „Oameni obişnuiţi“.2 

Aici sunt aduşi în prim plan cei care au decis să vorbească deschis despre diverse forme de 

corupţie.3 

„Mulţi whistleblower-i (avertizori de integritate) nici măcar nu ştiau ce înseamnă 

cuvântul whistleblower înainte de a deveni ei înşişi whistleblower-i. Erau pur şi simplu buni 

angajaţi care îşi făceau treaba conştiincios şi de aceea li s-a părut normal să vorbească, să 

atragă atenţia superiorilor atunci când au descoperit anumite abuzuri, nereguli în mediul lor 

de lucru. Aceste abuzuri sau nereguli nu priveau propria persoană, ele aveau însă ca efect un 

risc major adus oamenilor, interesului public. Ei nu au acţionat pentru propriul interes, ci 

pentru interesul public. Nu au sesizat nereguli care priveau propria persoană, ci nereguli, 

nedreptăţi, corupţie şi abuz 

din sistem. Indiferent de 

background (vârstă, 

educaţie, naţionalitate, 

domeniu de lucru), există 

un model pentru cazurile 

de whistleblowing. Imediat 

ce au lansat un semnal de 

alertă, aceşti oameni, în loc 

să fie recompensaţi în 

vreun fel de către societate, 

s-au găsit în această 

situaţie absurdă: hărţuiţi 

de angajator, făcuţi să arate 

                                                 
2 Spectacol realizat de Gianina Cărbunariu în cadrul proiectului Be SpectACTive!, proiect co-finanţat prin 
programul Europa Creativă, în care Teatrul Naţional „Radu Stanca“ este implicat în perioada 2014-2018. Celelalte 
structuri partenere sunt: Capotrave/Kilowatt Festival Sansepolcro (IT), Bakelit Multi Art Center Budapesta (HU), 
B-51 Ljubljana (SL), Domino- Perforacije Festival- Zagreb (HR), London International Festival of Theatre (UK), 
Tanec Praha (CZ), York Citizens Theatre Royal (UK). Scenografie şi video: Mihai Păcurar; muzică: Bobo 
Burlăcianu; documentare video: Veioza Arte – Tania Cucoreanu & Andrei Ioniţă; în distribuţie: Florin Coşuleţ, 
Mariana Mihu, Ioan Paraschiv, Ofelia Popii, Dana Taloş, Marius Turdeanu.  
3 Avertizorii de integritate din ale căror poveşti s-a inspirat spectacolul: Ornella Piredda, Ciro Rinaldi, Sharmila 
Chowdhury, Eileen Chubb, Ian Foxley, Alin Goga, Claudiu Ţutulan, Liviu Costache. 
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ca nişte criminali în ochii colegilor, izolaţi de 

restul angajaţilor, luptând cu legislaţia 

existentă care nu îi protejează destul sau chiar 

deloc, în imposibilitatea de a-şi găsi un nou 

loc de muncă din cauza faptului că reputaţia 

lor a fost distrusă. Aceşti oameni şi-au pierdut 

carierele, locurile de muncă, uneori chiar 

familiile şi sănătatea, casele, fiind tot timpul 

sub o presiune extremă. Însă nu au renunţat 

la cauza lor pentru că aveau siguranţa că fac 

ceea ce este just, că au luat decizia morală 

corectă într-o situaţie limită în care au fost 

puşi să aleagă. Asemenea oameni au existat 

dintotdeauna, însă noile posibilităţi de a face anumite lucruri publice (internet, media) joacă 

un rol crucial în expunerea cazurilor lor către o audienţă mai largă. Ce lipseşte încă în acest 

tablou este însă o legislaţie clară care să îi protejeze şi să le aducă o recunoaştere în locul 

pedepselor pe care le primesc. Proiectul reuneşte opt cazuri de whistelbloweri din Italia, 

Anglia şi România, ţări europene cu contexte şi legislaţii diferite în ceea ce priveşte situaţia 

avertizorilor de integritate.“ (Gianina Cărbunariu)4 

Care este impactul acestei forme de teatru asupra publicului şi profesioniştilor 

domeniului?  

Devine tot mai prezentă şi mai influentă printre tinerele generaţii din România. 

Gândirea critică asupra sistemului oficial îi generează succesul. Iar teatrul şi artele 

                                                 
4 http://www.tnrs.ro/spectacole/oameni-obisnuiti 
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spectacolului din România au o lungă istorie de atitudine subversivă faţă de oficiali – aşa 

cum am menţionat şi anterior. Şi unii profesionişti (nu doar publicul) sunt, de asemenea, 

foarte mult atraşi de aceste formule minimaliste şi de temele pe care aleg să le dezvolte. În 

2015, de exemplu, Gianina Cărbunariu a câştigat Premiul UNITER pentru cel mai bun 

spectacol cu o producţie intitulată „De vânzare‟, făcută la Bucureşti, la Teatrul Odeon, în 

care exploata conflictul dintre micii proprietari de terenuri din Romania şi marile corporaţii 

care doresc să cumpere şi să distrugă sate tradiţionale, meşteşuguri etc.  

Are forţa un spectacol ca „Oameni obişnuiţi“ să producă schimbări sociale sau/şi 

politice? 

Este greu de spus, greu de cuantificat, cu toate că tinerele generaţii sunt cu siguranţă 

mult mai atrase de tot ce înseamnă atitudine socială, implicarea în activităţi de voluntariat, 

proteste împotriva politicienilor corupţi – aspecte extrem de importante pentru generarea 

unei schimbări reale, în continuare foarte necesară.  

Poate un spectacol de acest tip să transforme gustul artistic, filozofia despre artă şi 

frumos a publicului, cunoştinţele sale despre ce înseamnă să fii un profesionist în domeniul 

artelor spectacolului, un artist/actor cu adevărat talentat? 

Cred că nu. Nu există timp pentru măiestrie; totul se construieşte rapid, simplu şi 

uşor de acceptat. Totul este posibil şi totul este aplaudat.  

O tendinţă necesară, probabil, care sper că va provoca, în timp, o abordare complet 

diferită. 

 

Irina Ionescu este teatrolog, a studiat timp de zece ani în cadrul Universităţii de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Caragiale“ – Bucureşti (Licenţă – 1999; Studii aprofundate, specializarea 

Istoria teatrului – 2000; Şcoala doctorală – promoţia 2009). Din februarie 2007 este profesor asociat la 

Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ – Bucureşti, iar din octombrie 

2013 este lect. univ. dr. la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. Este membră a Asociaţiei 

Internaţionale a Criticilor de Teatru, AICT – Teatrologie şi membră UNITER – Uniunea Teatrală din 

România. A publicat cronici de teatru, interviuri şi articole de specialitate în Cotidianul, Scena, 

Teatrul azi, B24FUN, România liberă, Scena.ro, Dilema veche, Observator cultural, Concept. În 

2016, a editat pentru Institutul Cultural Român publicaţia online Romanian Performing Arts. 

Perspectives. 2015-2016. 
 

Irina Ionescu holds a BA, an MA and a PhD in Theatre Studies and was trained in an IATC Young 

Critics’ Seminar (Almada – Portugal). She is Director of Programmes (Directorate General for 

Romanian Cultural Institutes Abroad) at the Romanian Cultural Institute (RCI). Currently, she is 

Lecturer in Theatre Studies at the Arts University in Târgu-Mureş and Visiting Lecturer at the 

National University of Theatre and Film (NUTF). She contributes theatre articles to various national 

publications. 
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Premiile creativităţii Arcub - UNATC 2016 
- reverenţă pentru tinerele talente - 

 

 

 În miez de toamnă, într-o duminică a lui 

noiembrie, ziua cu numărul 13 a fost marcată 

de un eveniment de tradiţie organizat de 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Cargiale” în colaborare 

cu Centrul de Proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti – ARCUB: Premiile 

Creativităţii ARCUB – UNATC 2016. Cu acest 

prilej festiv, Sala Ileana Berlogea din cadrul 

UNATC a găzduit un număr semnificativ de 

invitaţi, atât studenţi, cadre didactice din 

majoritatea universităţilor bucureştene, cât şi 

personalităţi şi jurnalişti.  

 Continuând iniţiativa şi în cel de-al 

patrulea an, organizatorii au premiat 

creativitatea unor studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi, fiecare provenind de la universităţi 

cu profiluri diferite din Capitală. Pentru 

originalitate, inventivitate şi implicare în 

dezvoltarea unor noi direcţii de gândire şi creaţie, tinerilor le-au fost recunoscute şi 

recompensate meritele. Câştigătorii sunt desemnaţi de instituţiile participante, iar prin 

premiile decernate, UNATC împreună cu ARCUB confirmă public şi susţin valoarea unor 

astfel de realizări şi inovaţii importante. Din rândul universităţilor care au acceptat 

provocarea de a promova tinerele talente se numără Universitatea Naţională de Artă 

Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea 

Politehnică din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Tehnică 

de Construcţii Bucureşti, Universitatea Hyperion, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 

„Ion Mincu”. 
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În prezenţa celor nominalizaţi, a profesorilor care 

le-au călăuzit parcursul educaţional, dar şi a persoanelor 

din cercurile lor apropiate, festivitatea a debutat cu o 

prelegere a fostului Rector al UNATC „I.L. Caragiale”, 

prof. univ. dr. Adrian Titieni care reuşit să creeze emoţie 

printr-un discurs despre valenţele creaţiei, dar a şi împărţit 

celor din sală încurajări pentru viitoarele reuşite. Sub 

motto-ul Dacă Dumnezeu este creator, noi suntem creativi, 

Adrian Titieni, cu flerul său pedagogic, a încurajat toate 

modalităţile de expresie ale tinerilor, indiferent de sfera de 

activitate. Cel care a 

continuat discursul, 

în aceeaşi notă 

academică, vorbind 

despre importanţa 

afirmării acestor 

tineri în ariile de 

interes atât de variate 

a fost actualul Rector, 

conf. univ. dr. Nicolae Mandea. Făcând apel la 

pregătirea şi devotamentul necesare devenirii unor 

profesionişti în domeniile specifice de activitate, el a 

felicitat toţi premianţii, exprimându-şi, totodată, 

deschiderea către astfel de idei novatoare. 

Ceremonia de decernare a Premiilor 

Creativităţii s-a desfăşurat pe fundalul unui amalgam 

de emoţie, tensiune şi entuziasm. Cei zece tineri care 

s-au bucurat de această recunoaştere sunt:  

I. Emanuela Balint, masterand anul I la 

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. S-a remarcat prin lucrarea de licenţă Fals 

ierbar, elaborată din pasiunea sa pentru natură şi prin ingeniozitatea de a conserva efemerul 

lumii vegetale. 

II. Megumi Okuda, studentă în anul IV la Universitatea Naţională de Muzică din 

Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, specializarea 

Compoziţie. A demonstrat o creativitate deosebită în compoziţiile sale muzicale, combinând 

elementele specifice din cultura japoneză şi din cea românească, atât în muzica pentru 

instrumente solo, cât şi în muzica de cameră. 

Prof. univ. dr. Adrian Titieni 

Conf. univ. dr. Nicolae Mandea 
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III. Andreea Luciana Coveianu, doctorand la Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti. Este autoarea tezei de doctorat intitulată Cercetări de hidraulică marină. Premianta a 

dovedit calităţi de cercetător, făcând faţă cu brio cerinţelor cu totul speciale atât ale 

modelărilor matematice şi, mai ales, celor fizice. 

IV. Ileana Mariana Mateş, doctorand la Universitatea Politehnică din Bucureşti. Şi-a 

făcut remarcată creativitatea în domeniul Biomateriale şi aplicaţiile lor în chirurgia 

ortopedică – traumatologie şi neurologie. Este co-autor al unor invenţii şi brevete în neuro-

chirurgie şi ortopedie-traumatologie. A câştigat numeroase premii de specialitate şi diplome 

de excelenţă. 

V. Alexandra-Elena Ilina, doctorand la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi 

şi Literaturi Străine, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză. A obţinut acest premiu 

pentru lucrarea La hiérarchie entre texte et image dans le Tristan en prose. A publicat numeroase 

articole în limba franceză pe tema tezei de doctorat. Este Preşedinta Juriului Goncourt 

bucureştean şi, fiind pasionată de grafică, a realizat numeroase materiale promoţionale 

pentru evenimentele Universităţii din Bucureşti. 

VI. Theodor Georgian Badea, student în anul V la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila”. A primit Premiul Creativităţii pentru dezvoltarea unei proteze bionice de 

mână. Este implicat în proiecte de inventare a unor dispozitive medicale. 

VII. Mihai Frîncu, masterand la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului. În 

prezent lucrează ca tehnician în biochimie. Are experienţă în procese fermentative la nivel de 

laborator şi pilot în domeniul Ingineria Mediului, calitatea apei, a solului şi a aerului. 

VIII. Andrei Cotarcea, absolvent al Universităţii Hyperion, Facultatea de Arte, secţia Regie 

film şi TV. Prin scenariile scrise si filmele realizate a dovedit o abordare personală a 

realităţilor scurtmetrajului contemporan. Portofoliul său cuprinde atât scenarii de film de 

scurtmetraj, cât şi de lungmetraj, dar şi piese de teatru. 

IX. Anca Oana Abălaru, doctorand la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 

Mincu”. A fost recompensat cu Premiul Creativităţii pentru teza de doctorat, Între timp si 

spaţiu. Intervenţii în situri arheologice urbane, vizând domeniul de cercetare arta şi logica 

spaţiului arhitectural – o „experienţă” în continuă metamorfozare. Pe baza unei cercetări 

interdisciplinare, doctoranda analizează idei performante, prin care subliniază faptul că 

închiderea arhitecturii într-un spaţiu construit, deschide limitele mentale şi pe cele ale 

imaginaţiei, care vor dezvolta o societate încătuşată în propria ei eliberare. 

X. Marian Olteanu – absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, secţia Actorie. Premiat pentru 

rolurile Astrov si Teleghin din spectacolul de teatru „Unchiul Vania” de A.P. Cehov, 

producţie Master UNATC 2016. 
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Închiderea festivităţii a fost încununată cu un moment de Commedia dell’Arte, 

intitulat Visul lui Ariel după William Shakespeare, prezentat de trei absolvenţi ai UNATC 

„I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, specializarea Actorie. 
 

 
 

Înmânarea premiului lui Marian Olteanu (UNATC „I.L. Caragiale”) 

Protagonişti: Florin-Ionuţ Crăciun, Tudor-

Răzvan Morar şi Marian Olteanu (unul dintre 

câştigătorii Premiului Creativităţii). Ideea trăsnită şi 

ingenioasă a băieţilor a pornit de la piesa 

shakespeariană Furtuna. Adaptarea textului a luat 

forma unui performance în care dimensiunea 

vizuală captează integral atenţia spectatorului. Un 

fel de întâlnire a actoriei cu muzica şi mişcarea. 

Miza: o nebunie diformă, compusă din lumini şi 

sunete, pe marginea poveştii lui Shakespeare.  

Visul lui Ariel a cucerit publicul încă de la 

prima scenă. Apariţia celor trei actori pe un fundal 

sonor febril, în costumaţii comice, a pus amprenta 

asupra spectacolului. Fără să aibă vreo legătură un 

costum cu celălalt, Caliban (Tudor-Răzvan Morar) 
Imagine din momentul „Visul lui Ariel”     

după W. Shakespeare 
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purta o pereche de pantaloni maro prăfuiţi, Prospero (Marian Olteanu) un halat de baie alb, 

iar Ariel (Florin-Ionuţ Crăciun) colanţi stelari, machiaj amazonian şi mult sclipici pe umerii 

goi. Încă de aici am putut înţelege faptul că personajele erau bine individualizate. Eroii 

shakespearieni au fost reinterpretaţi de tinerii actori şi transformaţi în marionete pe care le-

au condus cu dibăcie. Caliban şi-a petrecut cea mai mare parte a timpului în compania 

pianinei, rarele sale intervenţii fiind punctate cu grijă prin umor. Prospero îşi putea permite 

orice. Tocmai această zonă de confort (datorată vestimentaţiei lui), i-a permis să îşi asume 

forţa dominatoare. Pe Ariel trebuia să îl urmăreşti cu atenţie pe scenă. Spirit cu îndemânare, 

el era când ici, când colo. S-a impus printr-o expresivitate corporală executată impecabil de 

actorul Florin-Ionuţ Crăciun. 

Protagoniştii au cântat şi şi-au sincronizat gândurile şi mişcările ca într-un vis – visul 

lui Ariel. Practic, el a preluat frâiele. Totul i s-a supus lui. Iar felul de a-şi manifesta puterea 

onirică a fost prin mişcare. Secvenţa care a uimit publicul a fost cea în care Florin-Ionuţ 

Crăciun şi-a menţinut echilibrul preţ de minute bune stând pe omoplaţi. 

Renunţând la firul acţiunii din piesa clasică, actorii s-au jucat cu personajele. S-au 

adus pe ei în situaţii neobişnuite, solicitante fizic sau vocal. Au ocolit psihologia eroilor şi au 

căutat particularităţi prin care să-i facă mai plăcuţi spectatorilor. La un astfel de spectacol 

viu, în care scenele vorbite se intercalau cu momentele muzicale, nu trebuia căutat sensul 

logic, ci primită energia şi bucuria celor de pe scenă. A fost puţin din Shakespeare şi foarte 

mult din ei. Au avut intuiţia fină de a-şi evidenţia atuu-urile şi prin alte mijloace decât cele 

verbale. Punctul forte al momentului lor a fost ritmul muzical. Florin-Ionuţ Crăciun, Tudor-

Răzvan Morar şi Marian Olteanu s-au priceput de minune să îşi creeze cântece, folosindu-se 

de clape, instrumente de suflat şi de percuţie. Au fost originali, inventivi şi complecşi. Cei 

trei tineri actori au făcut artă dintr-o simplă nebunie, dozată în ritmuri shakesperiene 

furtunatice. 

Cei trei absolvenţi au făcut o demonstraţie live a talentului şi a creativităţii, demnă de 

evenimentul respectiv. Publicul a fost martorul unei seri de excepţie, datorată şi dedicată 

vitalităţii creatoare a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor premiaţi. Iniţiativa UNATC - 

ARCUB a urmărit, prin oferirea acestor recompense, evidenţierea unor nume ale tinerei 

generaţii care promit să aducă schimbări şi să îmbunătăţească sferele de activitate atât în 

plan naţional, cât şi internaţional.  

Elena Coman1 – masterand Teatrologie 

                                                 
1 Elena Coman este teatrolog, absolventă a UNATC „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, specializarea Teatrologie - 

Jurnalism teatral, Management cultural, iar în prezent urmează masterul de Teatrologie – Management şi Marketing 

Cultural din cadrul aceleiaşi universităţi. Pe durata studiilor a desfăşurat stagii de practică şi a făcut parte din echipele de 

organizare ale unor evenimente culturale din Bucureşti şi din ţară. În calitate de critic de teatru a fost invitată la importante 

festivaluri naţionale şi internaţionale, a participat la workshop-uri şi conferinţe de profil şi colaborează cu revista online 

Yorick. 
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UNATC Junior  
PROIECT PILOT DE IMPLEMENTARE A ARTEI TEATRULUI ÎN EDUCAŢIE  

 

 

 Între 15 septembrie – 15 decembrie 2016 s-a 

desfăşurat la sediul UNATC „I.L. Caragiale” un 

proiect de o foarte mare importanţă, atât pentru 

universitatea noastră, cât şi pentru învăţământul 

preuniversitar din România. Finanţat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale, prin Fondul de Dezvoltare 

Instituţională FDI 2016 şi implementat de Master 

Pedagogie Teatrală, UNATC Junior a vizat 

următoarele domenii de dezvoltare instituţională: 

promovarea unor conţinuturi noi în legătură cu 

obiectivele existente în programele de studii; 

creşterea capacităţii instituţionale; îmbunătăţirea 

calităţii activităţii didactice; dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare, cu accent pe cercetarea 

specifică pedagogiei artistice şi elaborarea de 

strategii de educaţie alternativă; cultivarea 

legăturilor cu comunitatea locală şi/sau regională; 

incluziunea socială, prin intervenţie culturală. Obiectivele principale urmărite au fost:   

Obiective practice 

1. Stabilirea posibilităţilor concrete de practică pedagogică pentru studenţii Master 

Pedagogie UNATC prin crearea de Ateliere Demonstrative destinate copiilor din:   

- învăţământul preuniversitar (şcoli, licee)  

- medii defavorizate economic, social (inclusiv Case de Copii) 

2. Promovarea valorilor tradiţionale, specifice UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti în rândul 

liceenilor. Consilierea lor în vederea alegerii unei viitoare cariere în teatru/film/pedagogie 

artistică sau în oricare alt domeniu, în instituţiile din ţară/străinătate. 

3. Educaţie continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar şi pentru părinţii 

copiilor participanţi. Ei au putut descoperi valenţele artei teatrului în educaţie.  

- profesorii pot prelua în procesul didactic tehnicile şi mijloacele teatrale, ca ajutor în 

educaţia copiilor; 

- părinţii pot redescoperi plăcerea jocului, învaţă să-şi crească copiii folosind tehnici 
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teatrale; le dezvoltă astfel tinerilor aptitudinile necesare vieţii şi integrării în societate. 

Pe perioada proiectului, acţiunea a fost cea specifică proiectelor-pilot. Obiectivul final 

este acela de implementare pe termen lung. 

Obiectiv de cercetare pentru adaptarea metodelor clasice de proiectare, planificare a 

activităţilor de pedagogie teatrală şi cercetare teoretică pentru adaptarea metodelor specifice 

universităţii la lucrul în mediul preuniversitar preponderent amator. 

Producerea de suporturi de curs în variantă tipărită (manuale, ghiduri) şi în varianta 

video-digitală (inclusiv film documentar). 

Rezultatul proiectului UNATC Junior a fost impresionant. Evenimentul a generat 

deschidere pentru fenomenul educaţional, prin implicarea a:  

a) 532 beneficiari direcţi: aproximativ 420 de copii şi adolescenţi (dintre care 70 au venit mai 

mult de 2 ateliere sau constant); 15 adulţi – părinţi sau profesori (dintre care 5 au venit la mai 

mult de 2 ateliere); 18 cadre didactice de la Şcoala „Ferdinand I” Bucureşti (ateliere susţinute 

în cadrul şcolii); 50 adolescenţi de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov (ateliere de 

teatru şi scriere creativă); 17 studenţi Master Pedagogie Teatrală şi 8 studenţi de la diferite 

specializări de la licenţă şi master – arta actorului, imagine de film, scenografie, teatrologie şi 

management cultural, film de animaţie, înscrişi la Modulul Psihopedagogic derulat în 

UNATC (care au beneficiat de posibilitatea de a lucra voluntar ca traineri la ateliere, astfel 

realizându-şi practica universitară); 4 profesori de la specializarea Arta Actorului (care au 

supravegheat activitatea studenţilor şi masteranzilor, astfel asigurând buna desfăşurare a 

atelierelor)  

b) aproximativ 1064 beneficiari indirecţi;   

c) 484 abonaţi la pagina de Facebook a proiectului (câteva dintre postările făcute pe pagină 

au atins aproximativ 4000 de vizualizări).  

Produsele rezultate sunt şi ele, deja, de o mare vizibilitate: Jocuri Teatrale. Manual 

pentru clasele 0-IV, autor lect. univ. dr. Dana Rotaru; Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele V-

VIII, autori: lect. univ. dr. Bogdana Darie, drd. Romina Sehlanec; Master II Pedagogie 

Teatrală Andreea Jicman; Ghidul Candidatului la Actorie, autor lect. univ. dr. Mihaela Beţiu.  

Pentru buna desfăşurare a cursurilor Master Pedagogie UNATC s-au achiziţionat carţi de 

pedagogie artistică publicate in ţară şi străinătate (107 titluri). 

Din categoria Alte cheltuieli eligibile s-au acoperit costurile de transport pentru o 

echipă alcătuită din doi profesor universitari şi doi asistenţi universitari de la Central School 

of Speech and Drama University London şi de la Universitatea din Creta. PhD Kiki Selioni, 

PhD Tilemachos Moudatsakis şi asistenţii lor au susţinut ateliere în cadrul Seminarului 

Exploratoriu  Aristotel 2400 – Teatru şi Pedagogie. Abordare interdisciplinară, care s-a desfăşurat 

în perioada 15-16.12.2016. Organizarea acestui seminar a marcat împlinirea a 2400 de ani de 

la naşterea lui Aristotel, evenimentul fiind dedicat atât studenţilor la Master Pedagogie 

Teatrală, cât şi celorlalţi studenţi ai şcolii. Aceasta ultimă activitate a Proiectului UNATC 
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Junior a fost susţinută şi cu sprijinul ICR. 

Echipa de mamagement a proiectului a fost formată din: lect. univ. dr. Bogdana Darie 

(coordonator), drd. Romina Sehlanec (Asistent Coordonator proiect – Organizare ateliere), 

Master Andreea Jicman (Asistent Coordonator proiect – Comunicare şi Promovare); lor li s-

au adăugat Responsabil Psihopedagogic – conf. univ. dr. Camelia Popa, Responsabil 

Activitate Organizare Ateliere de Lucru – prof. Violeta Dascălu, director Şcoala Ferdinand I, 

precum şi Responsabil susţinere ateliere – lect. univ. dr. Dana Rotaru.  

Normele Consiliului Europei1 privitoare la rolul educaţiei artistice în formarea 

competenţelor tinerilor pentru viaţa secolului al XXI-lea, precum şi cadrul strategic al 

Uniunii Europene pentru cooperare în educaţie şi perfecţionare, delimitează clar importanţa 

competenţelor cheie transversale din care fac parte conştientizarea culturală şi creativitatea. 

De aceea, ne-am propus ca UNATC Junior  să scoată în evidenţă valoarea indiscutabilă pe 

care o are dezvoltarea creativităţii în educaţia din mediul preuniversitar. 

Structurat pe două direcţii: practică şi teoretică, proiectul a urmărit specializarea 

studentilor de la Master Pedagogie Teatrală, în activitatea de organizare a atelierelor de 

jocuri teatrale în diverse şcoli şi licee (sau alte instituţii), destinate copiilor şi adolescenţilor, 

proveniţi din variate medii sociale, cu pregătire inegală, cu sau fără cunoştinţe de arta 

teatrului. 

Arta Teatrului aplicată în 

mediul preuniversitar poate 

dezvolta competenţe socio-

emoţionale necesare în dezvoltarea 

viitoare a copiilor şi poate detecta şi 

potenţiale aptitudini specifice 

artelor. Creativitatea, imaginaţia, 

concentrarea atenţiei, 

spontaneitatea, observarea, lucrul în 

grup, memoria, coordonarea, curajul 

de a vorbi în public, etc. sunt 

competenţe şi aptitudini ce au fost 

urmărite în cadrul Atelierelor de Teatru UNATC Junior. 

Proiectul pilot, implementat de Master Pedagogie Teatrală a demonstrat, odată în 

plus, valoarea de netăgăduit pe care o are jocul teatral în dezvoltarea copiilor. Atmosfera 

care s-a creat atunci, în fiecare sâmbătă dimineaţa (timp de trei luni), în sălile UNATC era 

una în care principiile enunţate şi susţinute de profesoara Viola Spolin, căpătau viaţă. 

Reconsiderarea relaţiei profesor-elev, instructor-cursant, în care a dispărut cu desăvârşire 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113RO.pdf 

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
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aprobarea/dezaprobarea, precum şi organizarea grupurilor de lucru care aderau „ca prin 

minune” la un obiectiv comun, ne-au întărit, încă o dată ideea că: Teatrul nu e niciodata EU, ci 

întotdeauna NOI. 
 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

UNATC Junior a adus studenţilor masteranzi de la Pedagogie Teatrală un plus de 

cunoştinţe teoretice, precum şi o foarte necesară experienţă practică. Bianca Oprea, Ioana 

Rufu, Andreea Corneanu, Vlad Basarabescu, Adrian Piciorea, Iulian Cuza, Alina 

Dumitrache, Ştefan Eparu, Tatiana Şelaru, Antonia Din, Adelina Dobrea, Andreea Jicman şi 

Romina Sehlanec au adus un suflu noi pedagogiei teatrale din UNATC. Datorită lor, precum 

şi profesorilor, între care lect. univ. dr. Dana Rotaru, ideea integratoare a proiectului, 

necesitatea aplicarii Artei Teatrului in învăţământul preuniversitar din România, a devenit 

vie, reală, palpabilă. 

UNATC Junior înseamnă un mare pas înainte atât pentru cei implicaţi, cât mai ales 

pentru cei cărora li se adresează: copiii. „Ţi-a placut la UNATC Junior?”, am întrebat într-o 

sâmbătă însorită o fetiţă care pleca din curtea facultaţii, după atelier. „Da!” spune fetiţa. „De 

ce?”, întreb eu. „Pentru că n-am greşit nimic. Mi-a spus Andreea că aici nu greşeşte nimeni, 

că toţi câştigăm... Ce frumos ar fi să fie aşa şi la şcoală... Acolo greşim mereu... şi Doamna ne 

ceartă... O să mai vin! O să mai fiţi aici?”. Da, o să mai fim! 

 

lect. univ. dr. Bogdana DARIE 
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Conferinţa Aristotel 2400   
Teatru şi Pedagogie  

– Abordare interdisciplinară –  
 

UNATC „I.L. Caragiale”, 15-16 decembrie 2016 
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ACTUALITATEA NOŢIUNII MIMESIS 

 

 

Mihaela Pop  
Universitatea din Bucureşti  

Facultatea de Psihologie 

  

Abstract: We believe that the most appropriate way we can 

approach the Aristotelian thought after 2400 years is to take a 

critical attitude to see to what extent elements of this thinking 

are present or have stimulated certain concepts of the 

contemporary artistic consciousness. That is why I opted for 

the re-reading of the mimesis notion to which Aristotle, but 

also Plato, contributed fundamentally. 

Keywords: mimesis, representation, work of art, artistic 

thinking, performance art.  

  

 

„Epopeea şi poezia tragică, dar şi comedia şi poezia ditirambică, apoi cea mai mare 

parte din meşteşugul cântatului cu flautul şi cu cithara sunt toate, privite laolaltă, nişte 

imitaţii. Se deosebesc însă una de alta în trei privinţe: fie că imită cu mijloace felurite, fie că 

imită lucruri felurite, fie că imită felurit, – de fiecare dată altfel.”1  

Dacă privim cu atenţie acest pasaj din Poetica, putem să constatăm că Aristotel 

grupează problemele ridicate de „imitaţia artistică” în trei mari categorii oferindu-ne de la 

început imaginea de ansamblu a demersului său analitic. 

- ce se imită? – caractere, pasiuni, fapte, evenimente, oameni în acţiune, virtuoşi/lipsiţi de 

virtute, etc. 

- cu ce se imită? – cu mijloace felurite, specifice fiecărei arte. 

- cum se imită? – prin modalităţi tehnice diferite, specifice fiecărei arte. 

Termenul mimesis (cu verbul mimeomai – a imita) este prezent deseori în textele lui 

Platon. Semnificativă ni se pare utilizarea lui în dialogul Sofistul unde filosoful vorbeşte 

despre existenţa a două tipuri de mimesis: 

a) mimesis eikastike – mimesis care respectă adevărul 

b) mimesis phantastike – mimesis care produce iluzii, fantasme.  

                                                 
1 Aristotel, Poetica, I, 1447a, 13-18, traducere D.M. Pippidi, Bucureşti, Ed. Academiei, 1965. Sublinierile ne aparţin. 

245



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                                 Events 

 

 

Pentru Platon, după cum bine ştim, arta se subordonează lui mimesis phantastike. 

Demonstraţia este dezvoltată pe larg în dialogul Republica.2 

  În Poetica, IV, Aristotel menţionează faptul că avem un dar înnăscut al imitaţiei, sădit 

în om de la naştere, iar plăcerea pe care o dau imitaţiile este şi ea resimţită de toţi oamenii.3  

Ulterior, Aristotel adaugă faptul că darul imitaţiei şi darul armoniei şi al ritmului sunt în firea 

fiecăruia. Aflăm astfel că faptul de a imita artistic nu este chiar atât de negativ precum 

considera Platon, dimpotrivă, el este o caracteristică a fiinţei umane şi ea stârneşte plăcerea, 

deci are o dimensiune axiologică, presupune o judecată de valoare. O altă capacitate specifică 

fiinţei umane este darul armoniei şi al ritmului, cu alte cuvinte suntem receptivi la ceea ce 

numim frumos. 

 Mimesis presupune de fapt un proces de reprezentare nu de copiere, imitare iar opera 

de artă nu este o simplă imitaţie, ci presupune un proces creativ care se întemeiază pe 

colaborarea mai multor facultăţi ale psihicului uman prin care se aduce în lume un produs  

nou, „imutabil şi nelimitat simbolic”4. Aceasta pentru că opera de artă este rezultatul unei 

însumări de componente care ţin atât de personalitatea creatorului însuşi, dar şi de universul 

cultural în care acesta a trăit şi s-a format ca homo symbolicus.  

 În Prelegeri de estetică, Hegel avea să afirme că opera de artă este „expresia sensibilă a 

unui conţinut spiritual”, este combinaţia „dintre formă şi conţinut”.5 Deci opera se realizează 

nu prin simplă copiere, imitaţie, ci printr-un proces elaborat de transfigurare a materialului 

brut la care apelează artistul. Hegel ne mai spune că „frumosul (arta) nu este o abstracţie a 

intelectului, ci este conceptul absolut concret, este ideea absolută în apariţia ei sieşi adecvată”6. 

Vedem astfel că pentru Hegel, preocupat de cercetarea evoluţiei gândirii umane, frumosul 

aparţine spiritului, dar, spre deosebire de produsele cunoaşterii intelective, este o 

manifestare concretă, într-o formă materială, determinată şi în acelaşi timp, o formă adecvată 

spiritualităţii reprezentate. Arta ne ajută să percepem spiritualitatea cea mai înaltă într-o 

formă nemijlocită, directă, concretă, expresivă. Obiectul artistic lasă să apară în materialitatea 

lui gândirea care l-a conceput, înfăţişând unitatea dintre subiect şi viaţa trăită. Aceasta 

pentru că „numai ce e viu este idee”7. Putem reţine tema apariţiei în forma nemijlocită, 

concretă a ceea ce este „unitate subiectivă şi substanţială a sufletului”8, spiritualitatea umană. 

Or conceptul de apariţie în semnificaţia hegeliană, reia exact semnificaţiile aristotelice ale 

noţiunii mimesis. Aceasta presupune acum un proces elaborat de transfer şi transfigurare de 

la nivelul gândirii la nivelul produsului prin creaţia artistică însăşi, un proces de concretizare 

                                                 
2 Platon, Republica III (376-403) şi X (595-608), traducere A. Cornea, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1986 
3 Aristotel, Poetica, IV, 1448b 6-10 şi 20 
4 T. Vianu, Tezele unei filosofii a operei, în Postume, Bucureşti, E.L.U., 1966, p. 70 
5 GWF Hegel, Prelegeri de estetică, Bucureşti, Editura Academiei, 1966, traducere D.D. Roşca, vol. I, p. 23. 
6 Ibid., p.100 
7 Ibid., p.126 
8 Ibid., 125. 

246



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                                 Events 

 

 

şi materializare în formă artistică a ceea ce a fost iniţial ideea. Atunci când Aristotel ne 

explică maniera în care putem realiza o piesă tragică valoroasă, începând de la tipul 

personajelor, caracterele lor, comportamentul, gesturile, limbajul acestora şi mai ales 

acţiunile în care sunt prinse, (adică răspunzând la întrebările iniţiale: Ce? Cu ce? Cum?) ne 

aflăm în faţa procesului însuşi de concretizare a ideii, de reprezentare (transfigurare) a ei în 

formă artistică adică de apariţie a ideii în materialul utilizat. 

 Am văzut însă că Hegel punctează un alt aspect important, ideea de viaţă, de trăire pe 

care arta o include. Aceasta este una dintre trăsăturile ei fundamentale, reprezentarea trăirii 

ca nemijlocită, directă, conferind operei aparenţa realităţii. Pe această temă vor dezvolta 

gânditori precum Schopenhauer, Nietzsche şi mai ales gânditorii de secol XX. De altfel, 

atitudinea contestatară a lui Nietzsche care se ridica împotriva unui mod de gândire 

consumat, epuizat, a încurajat enorm mişcările artistice avangardiste care propuneau printre 

altele eliberarea de tradiţia principiului mimesis, înţeles însă în sens restrictiv ca imitaţie 

(copie pasivă) a realităţii. „A admira un tablou antic înseamnă să ne revărsăm sensibilitatea 

într-o urnă funerară, în loc s-o proiectăm departe, …Vreţi oare să vă risipiţi forţele cele mai 

preţioase în această eternă şi inutilă admiraţie a trecutului?... Noi nu vrem să mai ştim de 

trecut… Haideţi, daţi foc rafturilor din biblioteci!... Deviaţi cursul canalelor ca să se inunde 

muzeele!... Noi vrem să cântăm dragostea pentru pericol, obişnuinţa energiei şi a temerităţii. 

Noi vrem să exaltăm mişcarea agresivă, insomnia febrilă, pasul alergător, saltul mortal, 

palma şi pumnul… O operă care nu are spirit agresiv nu poate fi o capodoperă…”9 

 Din pasajele de mai sus rezultă evident apelul la o artă vie, a experienţei nemijlocite. 

Or, chiar şi în spaţiul filosofiei, interesul pentru trăire, pentru emoţii şi pentru corpul uman 

devine tot mai acut. În anii premergători celui de-al doilea război mondial, gânditori precum 

John Dewey sau Maurice Merleau-Ponty, deşi aparţineau unor direcţii de gândire foarte 

diferite (unul pragmatist iar celălalt fenomenolog), manifestă un interes comun pentru corp 

şi implicaţiile prezenţei lui în relaţia omului cu realitatea înconjurătoare.  

 John Dewey dezbate10 pe larg problema experienţei artistice pe care o consideră o 

experienţă printre celelalte pe care viaţa ni le oferă. Punând accentul pe experienţă, pe 

nemijlocit şi adevărul existenţei concrete, Dewey aduce mai mult în atenţie senzorialul, 

corporalul şi viul emoţional care sunt şi ele ridicate la rangul de teme artistice la fel de 

semnificative precum fuseseră cele subliniate de arta clasică. El reuşeşte totodată să mai 

impună o idee semnificativă – faptul că arta nu trebuie ruptă de realitatea existenţei. Or, o 

asemenea artă este una centrată pe cotidian, pe accidental şi pe tot ceea ce este trecător, 

perisabil, supus timpului. Obiectul reprezentării dobândeşte astfel o bogăţie neaşteptată de 

manifestări, bogăţia vieţii însăşi. 

                                                 
9 F.T., Marinetti, Manifestul futurismului, Bucureşti, Art, 2009, p. 75-82. 
10 John Dewey, Art as Experience, New York, Perigee Books, Putnam s Sons, 1980, p. 5-8. 
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 La rândul lui, Maurice Merleau-Ponty ne atrage atenţia asupra rolului pe care corpul 

îl are în relaţia noastră cu realitatea în care trăim. Autorul observă că forma artistică nu e 

mediul în care, ci mediul prin care se manifestă conţinutul, iar acesta este, la rândul lui, 

rezultatul împletirii dintre inteligibil şi corporal. Corporalitatea noastră are sens, ea semnifică 

tocmai pentru că orice gest al nostru are o intenţionalitate, o orientare pre-gândită. „Orice 

comandă dată corpului are o semnificaţie intelectuală şi una motorie” afirmă Merleau-

Ponty.11 Tocmai de aceea, structura simbolică nu trebuie detaşată de materialele în care se 

realizează, între materie şi formă există un raport de întemeiere, căci funcţia simbolică se 

bazează pe vedere (pe simţuri care aparţin corpului). Spiritul are nevoie de aceasta nu numai 

pentru a se întrupa într-o formă artistică, dar şi pentru a exista. Se spune că artistul trebuie să 

aibă o lume pe care doreşte să o reprezinte, dar aceasta înseamnă, în viziunea filosofului 

francez, să fie în lume, adică să poarte cu sine o multitudine de semnificaţii care nu trebuie 

explicitate, ci vin împreună cu imaginile artistice create. Este vorba de lumi dobândite care 

întemeiază sensul primar al experienţei directe. Exemplele simple ale lui Merleau-Ponty 

sunt: când îmi imaginez că sunt acasă la mine, ştiu imediat cum este amenajată încăperea, 

simt fiecare lucru care mă înconjoară, toate având pentru mine o existenţă aparte, plină de 

înţelesuri. Sau când vorbesc cu un prieten la telefon îi cunosc vocea foarte bine, trăsăturile 

esenţiale ale caracterului său căci ne cunoaştem de multă vreme adică: am fost împreună, am 

stat unul în vecinătatea imediată a celuilalt. Astfel „corpul este un spaţiu expresiv, el este la 

originea tuturor spaţiilor expresive, căci prin el avem o lume”.12 

 Constatăm astfel că reprezentarea artistică (mimesis) capătă sensuri tot mai bogate şi 

mai profunde pe măsură ce gândirea umană a aprofundat semnificaţiile ei. 

 Arta contemporană a explorat din plin rolul corpului uman în expresia artistică adică 

în reprezentarea unui mesaj, unui conţinut spiritual şi moral sau pur şi simplu, în 

exprimarea unei emoţii. Una dintre manifestările artei actuale este performance art cu 

diversele ei versiuni: body painting, action painting, happening. Donald Davis consideră că este 

vorba despre „o acţiune de un tip dat într-un context cultural individual”.13 Este de observat 

că termenul performance poate fi înţeles în două sensuri majore: a) actualizarea unei opere 

printr-o interpretare nouă (mai ales în cazul pieselor de teatru, dar şi al operelor muzicale 

sau de balet), ceea ce ar putea fi numit arta ca actualizare şi b) sensul noului tip de artă, 

performance art, care se caracterizează prin faptul că lucrarea este prezentată de artistul însuşi 

sau un grup de interpreţi, în locuri precum galerii de artă sau spaţii alternative. Durata poate 

fi de la câteva minute la câteva ore sau zile, poate fi realizată o singură dată sau repetată de 

câteva ori cu sau fără un plan anterior pregătit. Se bazează fie pe improvizaţie şi 

                                                 
11 M. Merlea-Ponty, Fenomenologia percepţiei, Aion, Oradea, 1999, p. 145. 
12 Ibid., p. 186. 
13 D. Davis, Art as performance, London, Blackwell Publishing House, 2004, p. 15. 
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spontaneitate, fie pe o concepţie pregătită îndelung. Cum, de obicei, artistul este interpretul 

care vine în mijlocul publicului şi performează folosindu-şi propriul trup ca instrument şi 

obiect al creaţiei, acest tip de artă a sporit prezenţa artistului în societate, o prezenţă care 

poate fi interpretată ca instructivă, provocatoare, distractivă sau chiar ezoterică or magică 

după cum menţionează Rose Lee Goldberg.14 

 Am optat pentru această artă căci o considerăm exemplară pentru noua înţelegere a 

noţiunii mimesis. În urma unei acţiuni de acest tip nu rămâne un produs artistic finit ci doar 

amintirea în rândul spectatorilor şi eventual, câteva fotografii sau imagini înregistrate. 

Propriu-zis ceea ce tradiţia numea opera de artă, produsul artistic cu materialitatea lui, nu mai 

există în acest caz. Accentul se mută pe prezentul creator căci opera se „face” în faţa şi cu 

participarea publicului care, de multe ori, este invitat să contribuie la „facerea” operei de 

unde rezultă şi caracterul spontan, dominat de categoria aleatoriului în acest tip de artă. 

Apoi, aşa cum menţionam, artistul îşi foloseşte propriul corp ca instrument artistic, dar şi ca 

obiect artistic ceea ce sporeşte senzaţia de autenticitate, de actualitate şi nemijlocire. Este 

vorba de o experienţă trăită nemijlocit în mijlocul publicului şi împreună cu el. Să ne gândim 

la lucrările „muzicale” ale muzicianului John Cage, Patru minute şi treizeci şi trei de secunde, 

sau Water Walk în care fie că nu se interpretează nimic, fie că se produc tot felul de zgomote 

pe care artistul le consideră „muzicale”; dar şi la lucrările artistului plastic Joseph Beuys, 

precum I like America and America likes me în care apelează la un coiot cu care „convieţuieşte” 

timp de trei zile într-o galerie de artă; sau la lucrarea Honey Pump în care, folosind o instalaţie 

cu tuburi prin care se pompează miere şi grăsime încălzite şi pe care o plasează într-o sală de 

seminar unde profesorul Beuys îşi desfăşoară orele de atelier împreună cu studenţii săi. 

Toate sunt lucrări cu un puternic mesaj ideatic fie că este vorba de ideea creativităţii eliberate 

de restricţiile artei clasice (precum în cazul lucrărilor lui John Cage), fie că e vorba de 

dezbaterea unor teme politice sau de modelare culturală (ca în cazul operelor lui Beuys). 

Imitaţia a dispărut cu siguranţă, dar reprezentarea unei atitudini morale, politice, culturale, 

filtrată prin judecăţi de valoare şi prin gesturi 

valorizatoare realizate de însuşi artistul creator 

se manifestă liber având un grad accentuat de 

intenţionalitate. 

 Un alt exemplu convingător este acela al 

artistei Marina Abramowicz şi al partenerului 

ei, Ulay. Cei doi au lucrat mult asupra corpului 

căutând să ducă la perfecţiune controlul asupra 

capacităţilor fizice şi spirituale ale acestuia. Şi-

au exersat îndelung rezistenţa fizică, dar şi 

                                                 
14 Rose Lee Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present, London, Thames & Hudson, 2001, p. 18.  

J. Beuys, I like America and America likes me 
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capacitatea de a ajunge să „simtă” corpul partenerului. Marina Abramowici vorbeşte chiar 

de o fiinţă umană nouă, „un-corp-cu-două-capete”15.  

 După câţiva ani de colaborare intensă cei doi, ştim bine, au decis în 1988 să se 

despartă, dar nu oricum, ci tot printr-o acţiune artistică – să parcurgă Marele Zid Chinezesc, 

fiecare pornind de la un capăt al lui, urmând să se întâlnească la mijloc şi să decidă dacă 

fiecare îşi continuă drumul singur sau împreună. Lucrurile s-au desfăşurat potrivit deciziei 

iniţiale, iar cei doi, la mijlocul drumului, nu au revenit asupra deciziei lor anterioare. După 

22 de ani în care fiecare şi-a continuat cariera 

personală, în 2010, la MOMA – New York, a fost 

organizat un eveniment artistic dedicat Marinei 

Abramowicz, eveniment intitulat Artistul este 

prezent (The Artist is Present). În fiecare zi, Marina 

Abramowicz venea şi se aşeza pe scaun în faţa 

unei mese, iar orice spectator din public putea să 

vină şi să se aşeze în faţa artistei „dialogând” din 

priviri cu ea. Într-una din zile, fără ca artista să 

ştie, spectatorul care a venit să ocupe locul gol 

din faţa ei a fost însuşi Ulay… 

„Dialogul” privirilor celor doi a fost, evident, extrem de intens, deşi nici un muşchi al 

feţelor lor nu s-a mişcat. Vorbim în aceste cazuri de acel dar înnăscut al omului de a reprezenta, 

(cum spunea Aristotel), de a da expresie celor mai intense trăiri care sunt ale vieţii şi pe care 

numai arta le poate reprezenta, le poate face să „apară” cu forţă expresivă, în mod nemijlocit 

şi autentic. Dacă ele „imită” ceva, atunci imită experienţa vieţii în varietatea ei infinită. Dar 

ele reuşesc să ne emoţioneze, deşi ştim bine că scenele create, mai ales cele din arta clasică, 

sunt doar iluzorii. Sufăr alături de Anna Karenina sau îl urăsc pe Smerdiakov, deşi ştiu bine 

că nici unul dintre ei nu există în realitate. Totul se datorează forţei de expresie, de 

reprezentare pe care o are arta care este capabilă să valorifice din plin şi variat semnificaţiile 

noţiunii mimesis. 
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Abstract: In regard to the to the art area, the optimal 

strategy that we can deduce from the Aristotelian thought is 

not to oppose in an abstract manner the Idea and life, but to 

let what is alive to talk to us, meaning to participate to 

essence in an own way, to come to us and inhabit our 

discourse not from the outside, but recognizing us, 

identifying itself in our words. The ruthlessness of Destiny, 

the immobility of the being as a being would remain a 

common entertainment if a guy would not assume Oreste's 

costume, gestures and mask. Accident is just as essential to essence as it is essential to think of an 

essence of the accident. The effect of this simultaneity can be given (finally legitimate) the name of life. 

Keywords: Aristotle, accident, idea, life, performance.  

  

 

Ne dorim a surprinde, fără îndoială, esenţialul. Pentru că esenţialul trebuie (gândim) 

să fi păstrat un pic de naivitate, un pic de puritate – aşa încât să poată fi surprins. Ni-l 

imaginăm tresărind în clipa în care ne vede: 

– Oh!, au venit filosofii! 

(Noi suntem filosofi cu toţii, desigur: oameni plini de surprize).  

Ori aşa ne imaginăm că ne imaginăm.  

Fiindcă, analizând imaginea pe care ne imaginăm că ne-o imaginăm, suntem 

surprinşi a constata că nu există nimic de felul unei imagini acolo. Imaginea esenţei ne 

surprinde prin aceea că nu există. Că nu există ca (/o) imagine a esenţei ca esenţă. Dacă ar 

exista, ea n-ar mai fi a esenţei. Deoarece esenţa ca atare este ceea ce se manifestă endeictic 

printr-o imagine (luăm termenul de la Sextus Empiricus), deci este – şi nu poate să nu fie – 

doar un semnificat, niciodată un semnificant. Or, imaginea este un semnificant. Aşadar, 

imaginându-ne că ne imaginăm esenţa, multiplicăm ilicit planurile ontologice, producând un 
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simulacru secund, un simulacru al simulacrului prototipului, complet inutil din punct de 

vedere filosofic. Ba chiar dăunător1.  

Acestea sunt, în chip nicicum ascuns, truisme.  

O lungă tradiţie filosofică se rezumă la încercările de a lumina distincţia ontologică 

dintre ceea ce semnifică esenţa şi (respectiv) esenţa ca semnificat. Numele tradiţiei la care ne 

referim este metafizica. Problemele sale, aşa cum le-am prezentat aici (incluzând în „aici” 

deopotrivă subsolul), pornesc de pe la Platon. Conform lui, totul este o imitaţie (=un 

semnificant), însă putem gândi (şi constata) o zonă a semnificantului care nu este o imitaţie: 

acest indecidabil este falsul/minciuna (ψεῦδος), distincţia din urmă fiind amplu discutată. 

Distanţa dintre necesitatea ontologică şi aproximaţia discursivă este accidentul. Un alt nume 

al acestei distanţe este viaţa.  

Reluând pe tăcute o aporie dinspre finalul dialogului Parmenide, Aristotel previne, 

mimând eufemismul (iar statutul ontologic, politic, eventual economic, retoric al acestei 

pantomime poate reprezenta o enormă temă de cercetare), că, în absenţa unei meditaţii fără 

compromis în tulburile vecinătăţi ale accidentului, orice discuţie vizând esenţa cade în 

sofismul ieftin. Chiar dacă suntem foarte puţin lămuriţi în ceea ce priveşte piaţa (fluctuantă 

a) sofismelor, avertismentul pare a se dovedi unul teribil. Miza lui constă în legitimitatea 

pretenţiei noastre de a lega, prin discurs, planurile ontologice. Adică – dintr-o parte – a vorbi 

cu sens – iar din cealaltă parte – a acţiona cu sens. Nu ardem etapele: n-am depăşit-o pe cea 

dintâi: ne rezumăm a o traduce. Teatrul se poate afla printre victimele colaterale.  

Cum procedează Aristotel? Ne plasează în groaznic de antipatica situaţie a celui care, 

după ce a lăsat gândirea să se gândească pe sine, trebuie să gândească deopotrivă o esenţă 

pentru accident. Ca şi cum ai avea, pe de o parte, un excepţional exerciţiu hermeneutic 

aplicat unei tragedii de Shakespeare, şi – pe de altă parte – scândurile pe care trebuie să faci 

văzută acea tragedie. Greu de presupus că publicul, fie şi alcătuit exclusiv din heideggerieni 

şi din lacanieni de formaţie şi de vocaţie, n-ar izbucni în râs dacă ne-ar vedea povăţuindu-i 

pe actori să joace stadiul oglinzii, ordinea simbolicului ori Dasein-ul... Maestre, cum se 

îmbracă un Dasein?... Ce voce are?... Suntem oare zdraveni la cap?... 

Avem lumea. Lumea este un accident pentru esenţă. Acum, dacă vrem să gândim 

ceva, să rostim ori să acţionăm, trebuie să ne descurcăm invers. Platon observase că lumea, în 

conţinutul său, adică lumea ca lume supusă timpului, corupţiei, devenirii, este accidentală. 

Adică, iarăşi, nu lumea în fiinţa ei, ci lumea în modul prezenţei sale nemijlocite ca lume. Şi că 

                                                 
1 Discursul sofistic este un simulacru al simulacrului prototipului. „Esenţa” fără esenţă a sofisticii constă exact în 
imitaţia falsă, în „imitaţia” care imită că imită (în fapt neimitând). Pentru că sofistica produce un simulacru de 
simulacru: adevărul – aşa cum se dă în/ca logos – rezidă în simulacrul care simulează Adevărul, însă discursul 
sofistic nu simulează decât simularea însăşi, prin aceasta punându-se pe sine ca “Adevăr”. De gândit, pornind de 
aici, un vitalism platonic: obiectul ca atare (obiectul viu) este adevărat prin aceea că, ontologic, este după Adevăr, 
pe când orice discurs este (ontologic) supus riscului de a fi (epistemologic) doar după sine. Adică: uzurpare vs. 
imitaţie.   
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însăşi accidentalitatea accidentului va fi având a fi o Idee. Pentru că în viaţa „de jos” nu 

întâlnim accidentalitatea, ci doar nişte accidente. (La fel cum, formulând în sugestie 

hegeliană, nu mâncăm fructe, ci mere, cireşe, pere etc.). Deci, de la Platon, rămânea deoparte 

accidentul, care, accident fiind, era ceea ce era tocmai prin aceea că era diferit de esenţă. Ne 

repetăm. Ne vom mai repeta. Însă n-am rezolvat problema. Ca urmare vag mediată, 

Artistotel o nuanţează introducând aici chestiunea cauzelor. Nemailansându-ne în colosala 

reţea deschisă pe atare cale, amintim că materia se cere gândită ca ultimă (sau primă) cauză 

pentru accident. Fiindcă ea este în stare să fie şi altfel decât este de obicei (conform unei 

traduceri pesemne jucăuşe, voluntar sau nu). Cu alte cuvinte, cauza care determină în chip 

esenţial accidentul este supusă accidentalităţii accidentului însuşi. Petitio principii?... 

Să reluăm, căutând mai departe a evita înscrierea pe drumul ce conduce, de pe la 

Porfir încolo, prin Thoma – cu materia signata şi materia non signata –, până la Derrida cu a 

sa différance... 

Afirmam că lumea este un accident pentru esenţă. Ceea ce înseamnă totodată că 

lumea este accident prin esenţă. Fapt ce constituie problema sesizată la (şi de către) Platon şi 

Aristotel. Pentru că trebuie să gândim ceva, să ne referim la lume, adică să gândim ceva care 

se opune prin condiţie ontologică esenţei, gândirii înseşi. Cu o formulare brutală: o esenţă a 

non-esenţei. Ori: o esenţă a diferenţei dintre esenţă şi non-esenţă. Acest imperialism al 

gândirii (care doreşte şi caută să-şi aproprieze contrariul, opusul ontologic) se loveşte de un 

nas. Iată ce blochează agniţiunea scontată pentru împlinirea unui sistem filosofic fără falie: 

un nas. (Preluăm termenul de „agniţiune” din naratologie, cu sensul de recunoaştere – a 

personajelor: de către noi, de către alte personaje sau ambele). Dacă Ideea de nas, adică Nasul 

metafizic, paradigmatic, ar da seamă fără de rest de nasul unui personaj (de pildă de cel cârn 

al lui Socrate), atunci nimic nu s-ar mai împotrivi unei gândiri astfel desăvârşite. Numai că, 

dacă Nasul pur, cel pe care doar mintea îl poate cuprinde sau măcar întrezări, ar da seamă 

fără de rest de celălalt, de cel pe care cu mândrie îl poartă personajul viu, atunci în lume ar 

exista un singur nas, indistinct faţă cu Nasul din cerul desăvârşit al metafizicii. Suntem aici 

foarte aproape de sursa multcitatei (şi extrem de rar înţelesei) apucături a lui Platon de a-i 

îndepărta pe artişti din republica sa. Fiindcă arta şi lumea au în comun faptul de a nu avea 

loc decât în (sau/şi ca) plan al sensibilului. Dificultatea este infinită şi a fost exprimată într-

un imens număr de feluri. Chiar şi Freud, spre exemplu, o atingea observând că visul, a cărui 

menire este, printre altele, aceea de a proteja somnul, este incapabil să ne potolească setea 

reală, oricâte pahare cu apă ne-ar spune că plutesc în jurul nostru. Ca să ne treacă setea, 

avem a străpunge diferenţa dintre „a fi în minte” şi „a fi în realitate”: să ne trezim şi să bem 

apa foarte materială dintr-un pahar foarte material. Agniţiune sau nu, e clar că nu merită să 

mori de sete mulţumindu-te a visa că bei.  

Aşadar, pentru ca mintea noastră să nu moară de sete, problema numitei diferenţe 

trebuie rezolvată. Or, se pare că nu este nici pe departe rezolvată. Sau... 
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E limpede că ne aflăm într-un labirint ce nu prea duce nicăieri. Şi pe bună dreptate 

ne-am striga supărarea: de ce să mergi atât, străbătând zeci de secole prin istoria zbuciumată 

a gândirii, ştiind că vei ajunge în faţa unui perete orb? În faţa unui detaliu derizoriu (un nas, 

un şerveţel, un bob de pământ) care dă cu tifla impresionantei galerii de învăţaţi şi îţi 

întoarce spatele ţie şi întregii tale istorii? 

Suspectăm aici un fin (deci periculos) viciu de lectură. Ce-i drept, o provincie a lungii 

tradiţii (mai sus amintite) a înclinat să confirme interpretarea pe care tocmai am schiţat-o a 

pasajului aristotelic despre accident şi materie. Însă această interpretare se bazează mai 

degrabă pe o cutumă decât pe o examinare mai riguroasă a chestiunii. Punctul de inflexiune 

dintre cele admise până acum şi o a doua articulare hermeneutică a tărăşeniei este extrem de 

anevoie depistabil. Am moştenit venerabilul tic de a-l asocia pe Aristotel unei mentalităţi 

tranşante (a se lua termenul în sens literal), mentalitate conform căreia trebuie neapărat să 

„declarăm război” accidentului. Şi ce să mai vorbim de Platon, admonestat frecvent pentru 

lipsa lui de curtoazie faţă de artă şi de artişti: asimilabili cumva sofiştilor, aceştia sunt agenţii 

accidentului şi trebuie să plece. Uităm însă că Platon şi-a dedicat sofiştilor (dojenindu-i, 

examinându-le discursul etc.) cea mai mare parte a operei sale; o fi plauzibil ca uriaşul 

edificiu metafizic ridicat acolo să aibă drept esenţială menire combaterea unui nas? Aristotel, 

la rândul său, nu-şi vede liniştit de drum: se opreşte şi ne spune că trebuie să gândim o cauză 

a accidentului. Dacă problema era insignifiantă, pare că asemenea oameni de altminteri 

serioşi au adus un bombardier de mare putere ca să lovească un ţânţar. Mica dihanie este, 

fără îndoială, enervantă, însă o palmă, o notă de subsol, o apoziţie abilă ar fi rezolvat 

chestiunea fără mare tevatură şi fără investiţii disproporţionate.  

Ceea ce pesemne că tinde a ne scăpa la o lectură prea avântată este amănuntul că, 

înainte de a sugera calea rezolvării problemei, Aristotel o semnalează. O semnalează ca 

esenţială. Şi, prin aceasta, semnalează ca esenţială problema accidentului. O chestiune de 

accent. (Am îndrăzni un logogrif: de „ACCidENT”). Iar de aici până la necesitatea de a gândi 

o esenţă a celui din urmă (să înţelegem în mai multe feluri sintagma „din urmă”!) nu mai 

este prea mult. Fiindcă (nu repetăm: refolosim un termen: să îl gândim până la capăt, în 

ciuda aparentei redundanţe) miza confruntării nu este nici pe departe una secundară: este 

vorba despre însăşi aptitudinea gândirii de a întreţine o legătură cu lumea. În absenţa unei 

rezolvări a acestei probleme, discursul nostru este pur circular: vorbim vorbe. Cuvântul 

„copac” nu se mai referă la teiul din faţa balconului meu, ci la un „«copac»” de mâna a doua, 

bricolat exclusiv pentru mintea noastră neputincioasă. Agniţiunea mai înainte pomenită este 

aşadar vitală. Vitală – pentru că de ea depinde relaţia gândirii cu viaţa.  

O clipă revenind la deschiderea ce se dă în zona artei, optima strategie pe care o 

putem deduce din gândul aristotelic este aceea de a nu opune în manieră abstractă Ideea şi 

viaţa, ci de a lăsa ceea ce este viu să ni se adreseze, adică să participe la esenţă în modul 

propriu, să vină către noi şi să ne locuiască discursul nu din afară, ci recunoscându-se, 
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identificându-se specular în vorbele noastre. Neînduplecarea Destinului, nemişcarea fiinţei 

ca fiinţă ar rămâne un banal divertisment dacă un tip nu şi-ar asuma costumul, gesturile şi 

masca lui Oreste. Accidentul îi este la fel de esenţial esenţei cum este esenţial să gândim o 

esenţă a accidentului. Efectul acestei simultaneităţi poate primi (în sfârşit legitim) numele de 

viaţă. 
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Abstract: This paper aims at superimposing three models of 

Greek classical rhetoric, taking into consideration their goals, 

as well as their justification. Plato is well-known for his 

dismissal of a low-threshold manipulative rhetoric that 

juggles with uncertified opinions and thus seeks to falsify 

knowledge. Aristotle, on the other hand, conceives his 

rhetoric as a social and political instrument that need not be 

permanently confronted, as Plato would surely argue, with 

moral values and maximal imperatives for attaining 

knowledge. His rhetoric is therefore adversarial and 

asymmetrical. Thirdly, Isocrates puts forward an 

educational rhetorical model that aims at symmetry and reconciliation. These three models are briefly 

explained in their main assumptions and consequences, while the last part of this text assumes the 

speculative relation between discourse endeavors and Plato’s theory of love as presented in his 

Phaedrus. 

Keywords: Aristotle, Plato, Isocrates, discourse, rhetoric. 

  

 

 Retorica, în chip de preocupare fundamentală, dar şi capabilă de „formalizare 

ştiinţifică”, se naşte într-o veche lume greacă bazată pe adversitate, pe „opoziţii” şi „luări de 

poziţii” (social-politice, ori în genere intelectuale), trecute prin filtrul dezbaterii şi discursului 

public. Desigur că există şi o „proto-retorică”1 caracteristică spaţiilor afro-asiatice (Egipt, 

Levant, Mesopotamia, China), cu mult mai veche decât cea elină, dar retorica nu îşi poate 

găsi adevărata împlinire socială, intelectuală, formativă decât într-un spaţiu care îngăduie, à 

                                                 
1 Vezi Carol S. Lipson & Roberta A. Binkley (eds.), Rhetoric before and beyond the Greeks, State University of New 
York Press, Albany, 2004; şi studiul meu recent „Despre retorică, morală şi miza elementarului”, în Mihaela Pop, 
Oana Şerban (eds.), 50 de ani în Facultatea de Filosofie. Pe calea moralei elementare, Ed. Universităţii Bucureşti, 2016. 
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la Hegel, o mai mare „cantitate de libertate”. Conectată filosofiei, ea va deveni cheia de boltă 

a unei lumi care caută să se definească în siajul „provocărilor discursive”.   

 Modelele „retorice” se diferenţiază pe epoci, culturi sau faze culturale. Diferenţele 

sunt uneori ascunse, alteori la vedere. Stă în chiar natura retoricii să îşi asume diferenţele de 

stil şi atitudine care constituie însuşi nucleul ei formativ. Şi în interiorul culturii eline există 

controverse asupra modalităţilor de „retorizare”, ca şi asupra valorilor (ori non-valorilor) 

presupuse de acestea. Întâlnirea cu filosofia, pe spatele sofiştilor2 care ca „profesionişti” ai 

înţelepciunii joacă la limita relaţiei dintre „cunoaştere” şi „verbalizare”, asigură retoricii 

suflul ei dinamic, vital. Aceasta respiraţie filosofico-retorică a secolelor V-IV ante, coborâtă în 

cetate odată cu apariţia sofiştilor şi a curentelor de gândire specifice, presupune o înmulţire a 

tipologiilor retorice. La limită, însă, există trei mari şcoli eline de „atitudine retorică”, 

îngemănate cu armăturile filosofice durate de un Platon, un Aristotel şi un Isocrate, iar 

acestea îşi dispută supremaţia, aproape simultan.  

 Prin ce sunt ele diferite una de alta? Ce tipologii filosofico-retorice, umane, 

caracteriale, presupun ele? Către ce fel de atitudini deschid şi ce corespondenţe valorice 

atestă? Şi dincolo de diferenţele sistematice ori de atitudine, ţintesc ele oare către acelaşi ideal 

ascuns sub straiele de zi cu zi pe care filosofii aceştia le îmbracă? Iată câteva interogaţii ale 

căror răspunsuri pot fi citite direct ori printre rânduri în acest mic exerciţiu comparativ, 

dedicat seminarului Aristotel 2400, organizat de UNATC.       

 În a sa Principia rhetorica, Michel Meyer3 atacă problema definirii retoricii din 

perspectiva tripartiţiei ethos-logos-pathos, pe care o reinterpretează prin prisma 

corespondenţelor dintre tipologiile persuasive şi cele de atitudine (de şcoală?) retorică. Prin 

critica sa acerbă a retoricii mistificatoare şi manipulatoare, Platon trădează o atitudine care 

pune pathos-ul în centrul lumii discursive. Accentul aici cade pe public, văzut ca un fel de 

creuzet în care se topesc toate „umorile” discursive ale oratorilor şi care constituie rampa de 

lansare a falselor convingeri, a opiniilor pasagere, greu dacă nu imposibil de certificat, a 

flatării lipsite de substanţă, a îndepărtării de adevăr şi rectitudine socio-morală. Aristotel, în 

schimb, e arondat modelului tehnicist construit în jurul logos-ului. Aici adevărul imuabil se 

preschimbă în „micile adevăruri ale zilei”, abil insinuate în jocul discursului şi al 

argumentării. În fine, romanilor le este rezervată „trăinicia caracterială” care transpare din 

retorica unui Cicero, de pildă, iar accentul cade de astă dată pe ethos, trimiţând către imagine 

şi virtute, adică în esenţă către orator. Mutatis mutandis, Isocrate devine, pentru noi, 

reprezentantul unei şcoli de retorică bazate pe ethos, pe caracter, virtute şi adevăr. Cei trei 

sunt astfel distribuiţi pe categorii de „conştiinţă” a discursului.   

                                                 
2 Vezi mai ales W.K.C. Guthrie, Sofiştii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999; şi studiul meu „Retorică şi filosofie”, în 
Romanian Review of Political Science and Communication, nr. 1/2015.  
3 Vezi Michel Meyer, Principia rhetorica. Teoria generală a argumentării, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi, 2010, pp. 28-35.  
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 Platon este cel care, în ale sale Gorgias şi Phaidros, respinge orice formă de retorică care 

nu e în slujba adevărului absolut. Retorica contemporanilor sau antecesorilor săi sofişti nu e 

decât „formare” sau „modificare de opinii”, pe care Platon o opune în mod fundamental 

filosofiei ca ştiinţă a adevărului. Din modul în care Platon îşi concepe adevărata retorică 

(anume, prin intermediul dialecticii, retorica sa devenind apanajul exclusiv al filosofilor), 

rezultă două mari probleme, care o fac ca şi inoperabilă: 1. imposibilitatea accesului la 

Adevăr; şi 2. agresivitatea faţă de opinii ori consideraţii opuse.4 Nu e, astfel, de mirare modul 

în care idealul retoric platonic e interpretat de către unii comentatori: artificial, intolerant, 

dogmatic, opresiv etc.5 Pe de altă parte, o atare atitudine deschide către posibilitatea 

contrabalansării ei, ceea ce e mereu productiv în istoria ideilor filosofice. Căci, într-un fel, şi 

Aristotel şi Isocrate sunt „reacţii” la Platon, ca modalităţi de a funda retorici concrete, de zi 

cu zi („real-world rhetorics”6).  

 Aristotel, de pildă, ca discipol al lui Platon, avusese ocazia de a lua contact cu ideile 

maestrului său în materie de retorică şi respinsese fundamentarea retoricii pe adevărul 

absolut. Găsind utilitatea retoricii în jocul socio-politic al cetăţii, ca şi în ceea ce, prin 

argumentare şi discurs, dar şi cu asumată incertitudine, retorica are a oferi înapoi lumii care 

o naşte, Aristotel devine unul dintre cei mai mari susţinători ai unui model retoric 

„asimetric”, bazat pe adversitate şi contingenţă. Dimensiunea mai degrabă tehnică a retoricii 

transpare din chiar definiţia pe care o oferă: „facultatea de a descoperi ceea ce în fiecare caz 

este propriu pentru a convinge prin intermediul vorbirii”7. Ceea ce transformă retorica în 

altceva decât un instrument al adevărului absolut – în esenţă, într-un instrument contextual, 

situaţional, prin care se asigură convingerea. Dimensiunea „amorală” presupusă de această 

abordare e comparabilă cu analiza aristotelică rece şi calculată a florei şi a faunei, aşa cum ne 

apare ea din preocupările de biologie ale lui Aristotel.8 Retorica devine astfel un instrument 

ştiinţific, lipsit de confruntarea-reconfruntarea cu ţinuta morală a adevărului şi dreptăţii, aşa 

cum o pretindea Platon.  

                                                 
4 Charles W. Marsh, „Public Relations Ethics: Contrasting Models from the Rhetorics of Plato, Aristotle, and 
Isocrates”, în Journal of Mass Media Ethics, 16, 2001, p. 86. 
5 În articolul deja invocat, Marsh compilează o suită de comentarii despre retorica platonică, pe care o redau 
spicuit: „Idealul retoric portretizat în Phaidros este la fel de îndepărtat de înzestrarea naturală a individului, pe cât de 
îndepărtată era Republica lui Platon de Atena adevărată” (Hunt, 1925/1990, p. 149); Platon este „unul dintre cei mai 
periculoşi scriitori din istorie, fiind responsabil pentru mare parte din dogmatismul, intoleranţa şi opresiunea ideologică care 
au caracterizat istoria occidentală” (Kennedy, 1994, p. 41); Kauffman etichetează retorica lui Platon ca fiind „totalitară 
şi represivă” (1982/1994, p. 101), în timp ce Black o consideră o formă de „control social” (1958/1994, p. 98), iar 
Hunt conchide că deşi retorica platonică promova binele, era vorba totuşi de un „bine aşa cum îl concepea Platon” 
(1925/1990, p. 133). Dacă la acestea mai adăugăm şi arhicunoscuta critica pe care Popper o conduce în a sa 
Societatea deschisă şi duşmanii ei (vol. I: „Vraja lui Platon”, Humanitas, Bucureşti, 1993), înfierând programul 
politico-filosofic platonic de care retorica sa se leagă fără doar şi poate, atunci tabloul critic devine complet.   
6 Marsh, p. 87. 
7 Retorica, 1355b.  
8 Vezi Marsh, p. 87. 
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 Modul în care Aristotel se distanţează de teoria retorică a maestrului său ţine de 

tipologia „jocului”, a vehiculării de opinii şi judecăţi care adesea pot împinge un auditoriu 

către o concluzie care nu e nici adevărată şi nici utilă social. De pildă, triada aristotelică 

celebră în materie de retorică (ethos, logos, pathos) poate fi reîntoarsă în favoarea falsificării 

sau înşelării unui public. Ethos-ul, spune Aristotel, adică caracterul oratorului prin care se 

introduc în public impresii şi credinţe, poate juca cartea „aparenţei”, aşa încât el nu trebuie 

să existe cu adevărat, câtă vreme există în discurs.9 Apoi, logos-ul, ca apel la intelect, poate 

suferi de falsificări în cadrul discursurilor epidictice sau ceremoniale (laudative, după 

Cicero). În cele din urmă, pathos-ul, nimic altceva decât apelul la sentimentele auditoriului, 

poate lesne favoriza aparenţa în detrimentul realităţii.10 Aşa stând lucrurile, situaţia în care 

nu numai că retorica aristotelică nu s-ar afla în slujba adevărului, ci chiar ar încuraja din 

răsputeri o prezumtivă falsitate, schimbă ordinea rigidă a adevărului discursiv platonic, 

adaptând retorica la funcţia ei persuasivă, lipsită de exigenţa unei morale maximale. Există 

deci la Aristotel un fel de „amoralitate analitică”11 care a fost adesea remarcată de către 

comentatorii mai vechi sau mai noi. Ştiinţa retorică a eficienţei convingerii câştigă, astfel, 

lupta în faţa resorturilor morale.   

 Şi Isocrate poate fi văzut ca o reacţie la tipul restrictiv de retorică platonică, dar în alt 

sens. In nuce, retorica sa, mai ales prin ideile din Împotriva sofiştilor12, reprezintă articularea 

criticii discursului menit să câştige prin ocolirea adevărului. Retorica isocratică îmbrăţişează 

un model „simetric”, jucând la întâlnirea consensului ideatic cu reconfruntarea morală a 

opiniilor şi disputelor. În ce fel se conturează distanţa faţă de, deopotrivă, Platon şi Aristotel? 

Mai întâi, Isocrate pune în discuţie posibilitatea discernerii adevărului absolut. Câtă vreme 

nu ţine de natura individului ca el să poată stăpâni o ştiinţă care să presupună cunoaşterea a 

tot ceea ce trebuie făcut sau spus, omul înţelept este cel care extrage cele mai bune soluţii din 

supoziţii. Clamata simetrie e la vedere aici, fiindcă, neraportate la un unic ideal, ideile şi 

acţiunile indivizilor devin egale ca însemnătate şi, de ce nu, aproape interşanjabile. Distanţa 

faţă de Platon e uriaşă. Apoi, în relaţie cu Aristotel, Isocrate purcede la a nuanţa, de pildă, 

conceptul de ethos. Problema „caracterului” e inextricabil legată de persuasiune, însă nu 

neapărat în chip de „aparenţă” tehnică aristotelică. Cine nu ştie oare, insistă Isocrate, faptul 

că vorbele omului bine văzut au o mai mare forţă de convingere sau că o viaţă nepătată 

reprezintă un argument mai eficient decât toate cuvintele puse la un loc? Aşa încât, cu cât 

individul manifestă o mai mare apetenţă pentru a-şi convinge semenii, cu atât mai onorabil 

va trebui să fie ca individ, căutând să merite respectul celor din jur.13  Isocrate devine, astfel, 

                                                 
9 Vezi Aristotel, 1356a. 
10 Vezi Marsh, pp. 87-88.   
11 Ibid., p. 88.  
12 Pentru Isocrate vezi Ion Banu (coord.), Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, pp. 811-837.  
13 Vezi Asupra schimbului de bunuri, 278, în Banu, pp. 827-828.   
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cel care transformă retorica în etică, fiind exponentul unei direcţii fundamental umaniste şi 

generos educaţionale.14 Şi nu numai distanţa pe care şcoala sa retorică o ia atât faţă de Platon, 

cât şi faţă de Aristotel, se cuvine menţionată, ci şi invers, apropierea de viitoarea mare 

retorică romană care se va preocupa de trăinicia caracterială şi de retorica „educaţională”.  

 Ce fel de modele retorice sunt acestea trei şi cum pot fi ele interpretate? Problema 

poate fi abordată şi dintr-o altă perspectivă, adesea discutată de către exegeţi, fie interpreţi ai 

istoriei filosofiei, fie aceia care leagă, cvasi-sincretic, problemele sistemelor retorice de 

preocupări conexe: relaţii publice15, etica discursului public16 ş.a.m.d. E vorba de 

interpretarea modelelor discursive plecând de la tipurile platonice de iubire. În dialogul său 

Phaidros, Platon discută trei mari tipologii ale iubirii, care pot servi drept cheie de 

interpretare a misiunilor şi construcţiilor retorice. În anteriorul Gorgias, Platon portretizase 

retorica în chip de instrument al iluziei şi falsificării. De astă dată, în Phaidros, el oferă a 

dimensiune a justificării retoricii. Portretizate prin trei discursuri distincte, Platon conturează 

în esenţă trei tipologii uman-discursive. Acestea sunt învelite metaforic, oblic, în tripartiţia 

platonică legată de tipurile de iubire. Există, deci, trei modele fundamentale ale iubirii şi 

iubitului: iubirea fără de iubire, iubirea bolnăvicioasă şi iubirea nobilă.   

 Cel dintâi model corespunde discursului lui Lysias care susţine că în fond cel mai bun 

iubit este cel care de fapt nu îşi iubeşte partenerul. Acest iubit este lipsit de pasiune, este 

riguros „neimplicat”, aproape „tehnic”, pandantul discursiv al acestei tipologii fiind 

discursul „instrumental”, lipsit de implicare şi pasiune, dar în acelaşi timp incapabil de a 

corupe auditoriul. Pe de altă parte, un alt model posibil, cel al iubirii bolnăvicioase, al iubirii 

„rele”, corespunde retoricii pe care Platon o înfierează în Gorgias. Iubitul „rău” caută un gen 

de relaţie prin care să îşi afirme controlul, dominaţia, superioritatea. Acest model uman 

corespunde unui model retoric asimetric care promovează şi utilizează adversitatea şi 

adevărul selectiv.17 În fine, modelul ultim, cel al „iubitului nobil”, reprezintă chiar cadrul etic 

pe care Platon îl propune retoricii. Acest iubit nu arată nici gelozie şi nici răutate ori 

adversitate faţă de partener, fiind motivat exclusiv de progresul moral, omenesc al celuilalt.18  

În lumina acestei tripartiţii, cum arată modelele retorice anterior discutate? Platon e evident 

adversarul oricărei forme de retorică care nu slujeşte binele şi adevărul, el rezervându-şi în 

mod clar opţiunea pentru iubirea/discursul „nobil”. Isocrate este, iarăşi, reprezentantul unui 

asemenea ideal al „nobleţei discursive”, iar asta transpare limpede din modelul său retoric al 

unificării, consensului şi grijii pentru dezbaterea autentică. În schimb, Aristotel pare arondat 

mai degrabă modelului iubitului „rău”. El este în primul rând un tehnician, şi nicidecum un 

                                                 
14 H.I. Marrou, A History of Education in Antiquity, The University of Wisconsin Press, 1956, pp. 87-89.  
15 Marsh, pp. 84-85. 
16 Ken Broda-Bahm et al.,Argument and Audience: Presenting Debates in Public Setting, International Debate 
Education Association, 2004, pp. 47-48.  
17 Marsh, p. 85.  
18 Vezi Phaidros, 253b.  
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moralist, aşa încât retorica sa este una a adversităţii şi a eficienţei în a aplica resursele 

discursiv-persuasive.   

 Câteva remarci concluzive se impun. Platon acceptă modelul iubirii nobile, transferat 

în discurs, ca singurul model potenţial valabil şi lipsit de pericolul derapajelor socio-morale. 

Aristotel respinge un asemenea model, optând în favoarea modelului iubirii „rele”, bazate 

pe adversitate şi dominare. În fine, Isocrate respinge ambele modele ale contemporanilor săi, 

pronunţându-se în schimb pentru o nouă accepţiune asupra iubirii/discursului „nobil”; una 

mai generoasă decât recursul platonic la fundamente maximale şi care, în fond, pot fi lesne 

acuzate că sunt lipsite de valoare practică. Isocrate, retorul-educator, coboară în cetate un 

program educaţional vivace, pe care Platon îl rezervă mai degrabă inexpugnabilei fortăreţe a 

„purismului” filosofic, în fruntea căreia doar el şi Socratele său pot fi „regi”. Din umanismul 

isocratic vine probabil şi faptul că mulţi comentatori consideră modelul retoric isocratic mai 

eficient şi mai influent în epocă decât cele ticluite de Platon şi Aristotel şi asta în pofida 

faptului că Isocrate, în mod tradiţional, este mai puţin dezbătut decât cei doi contemporani ai 

săi. În fine, probabil că cea mai completă abordare a retoricii se produce, totuşi, la Aristotel. 

Ideea unei retorici tehnice, bazate pe adversitate şi asimetrie, influenţează, peste milenii, 

aplicaţiile şi deschiderile moderne şi contemporane ale spaţiului public, cum ar fi de pildă 

relaţiile publice. Nu degeaba se afirmă, cu valoare simbolică, faptul că Aristotel este primul 

„teoretician al relaţiilor publice”. La urmă, ne rămâne gustul „piperat” al retoricii sale 

asimetrice, dar plină de vitalitate, al unui fel-de-a-fi-prin-cuvinte care, în pofida adversităţii 

structurale presupuse, sau tocmai de aceea, va împlini destinul socio-discursiv al unui 

individ programat din capul locului pentru a-şi exercita convingerea. 
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Abstract: The aim of this paper is to examine and define the 

so-called „history of the desiring man” that Foucault explains 

in a genealogical framework inspired by the Greek Antiquity, 

recognizing Aristotle`s ethics as one of its constitutive 

paradigms. The main challenge of this theoretical inquiry is to 

show that Aristotle`s perspective on the human desires is as 

actual as it used to be 2400 years ago, in a puzzle that 

evaluates the relationship of the individual with himself and 

his access to the truth, in the terms of Aphrodisia, Chresis, 

Enkrateia, Sophrosyne. 
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 La aniversarea a 2400 de ani de tradiţie aristotelică, proba semnificativă pe care un 

discurs angajat în examinarea mizelor şi receptărilor acestei moşteniri filosofice trebuie să o 

treacă este aceea de a-i surprinde actualitatea. Or ce poate fi mai „actual”, în sensul unei 

constante preocupări a individului în relaţia cu sine, decât constituirea unor practici de 

rezistenţă în faţa dorinţelor, de educare şi estetizare a existenţei, punând la lucru scenariul 

ideal al bunăstării vieţii noastre? Igiena morală, cuprinsă astăzi de o reţea capitalistă de 

„manuale pentru fericire”, deseori livrate din obsesia superficială de a ne cuantifica 

devenirea, programat, normalizat, contra-cronometru, aşadar întotdeauna „la deadline” şi în 

compania celorlalţi, a devenit o practică „fashionable”. Plătim pentru oportunitatea de a ne 

rosti „adevărurile” noastre, situându-ne într-o sinceritate provizorie, de training, coaching, 

life-styling, adică de weekend. Căutam coduri de conduită pentru integrarea noastră în 

rândul celorlalţi, declarându-ne perfect liberi şi autonomi, deşi sporim, paradoxal, mijloacele 

de validare din partea străinilor: suntem independenţi, dar urmăm moda ca lege nescrisă şi 

practică universală a aparenţelor, înfăţişării şi expunerii de sine; căutam intimitatea şi liniştea 

vieţii private, dar depindem de bucuriile şi pasiunile care ne fac singurătatea ori retragerea 
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discretă mai seducătoare, mai tumultoasă. Cautam „terapii”, mai mult sau mai putin 

satisfăcătoare, pentru înfrânarea, recunoaşterea sau cultivarea dorinţelor noastre, după caz. 

În ciuda limbajului postmodern, aceste probleme îşi găsesc soluţia în paginile Eticii 

Nicomahice, prin ceea ce Foucault înţelege, în şi dincolo de opera Stagiritului, drept istoria 

omului dorinţei. Vom vedea în ce urmează care sunt accepţiunile acesteia şi în ce măsură o 

lectură foucauldiană a eticii aristotelice poate convinge asupra actualităţii ei. Parcursul va fi 

unul invers, dinspre contemporaneitate spre antichitate, arătând „retenţia” şi reforma celei 

din urmă în mijlocul celei dintâi, aşadar apropiindu-ne de Aristotel prin lectura Istoriei 

sexualităţii, semnată de Michel Foucault. 

 

Resemnificări ale universului omului grec ca univers al dorinţei: Aphrodisia, Chresis, 

Enkrateia, Sophrosyne 

Istoria Sexualităţii deschide studierea mecanismelor adevărului în relaţia de la sine la 

sine şi constituirea sinelui ca subiect, luând drept domeniu de referinţă şi câmp de 

investigare însăşi „istoria omului dorinţei”. Totul poate fi tradus într-o experienţă de tip 

hermeneutic, în care se urmăreşte nu într-atât rezultatul unui adevăr imediat, cât mai 

degrabă analiza temeinică a mecanismelor adevărului, a jocurilor autenticului şi falsului prin 

care subiectul se constituie istoric ca experienţă, adică în calitate de fiinţă gândită. În toată 

această elaborare a unui proiect dedicat sinelui se constată, prin dependenţa nativă faţă de 

aplicarea exerciţiilor de conversiune urmând ca reper Adevărul, urmatoarele aspecte: 

(a) există întotdeauna ceva derizoriu în discursul filosofic atunci când adevărul este livrat de 

pe o poziţie naivă şi lipsită de eforturile apropierii de acesta printr-un travaliu personal; 

(b) stă în puterea Sinelui să exploreze ceea ce poate fi schimbat prin propria judecată ori prin 

folosirea unei cunoaşteri ce îi este straină; 

c) această încercare trebuie înţeleasă ca o experienţă modificatoare a sinelui în mecanismul 

adevărului şi nu ca o apropiere simplificatoare a Celuilalt în scopul comunicarii – este trupul 

viu al filosofiei, dacă ea mai e ceea ce era odinioară – o asceză, o exercitare a sinelui în 

gândire. 

Astfel, în cheie foucauldiană, ţinând cont de toate cele trei coordonate, se explică 

maniera în care istoria omului dorinţei este spaţiul în care se definesc artele existenţei ca pe 

un ansamblu de practici gândite şi voluntare prin care se fixează reguli de conduită şi 

mecanisme de conversiune în urma cărora valoarea vitală este asumată estetic. Potrivit lui 

Foucault însă, în ciuda obiectivelor specifice ale esteticii existenţei, tehnicile sinelui îşi pierd 

din putere odată ce au fost integrate, împreună cu creştinismul, în exercitarea unei puteri 

pastorale, iar mai apoi în dimensiuni pur paideice. De vreme ce constituirea subiectului 

moral presupune „modalităţi de subiectivare” care se sprijină pe tehnici sau practici ale 

sinelui, pe o anumită „ascetică”, Foucault conchide sub lupa modelului său autentic de 

asceză că raportul cu sinele este dual, fragmentându-se în conştiinţă de sine, respectiv în 
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constituirea sinelui ca subiect moral, pas în care nu numai că individul circumscrie ceea ce 

alcătuieşte în fiinţa lui obiectul practicii morale, dar şi îşi fixează un mod de a fi care ar 

echivala cu împlinirea sa morală.  

Pe de o parte, consider că acest considerent se întemeiază în raport cu poziţia 

foucauldiană potrivit căreia „moralele „orientate spre etică” (şi care nu coincid în mod 

obligatoriu cu ceea ce numim renunţare ascetică) au fost foarte importante în creştinism, 

alături de moralele „orientate spre cod”: uneori, între ele au existat suprapuneri, rivalităţi ori 

conflicte, dar şi armonie”1. De aceea, configurând dualitatea modelului sineităţii şi al ascezei 

înainte de a defalca tehnicile sinelui pe larg, Foucault impune distincţia a trei tipuri de 

analize istorice, necesare demersului expus anterior, recunoscând: 

(1) Istoria moralităţilor, ca dimensiune care probează în ce măsură faptele unor indivizi sunt 

conforme sau nu cu reguli impuse de diferite instanţe. 

(2) Istoria codurilor, destinată analizei diferitelor sisteme de reguli sau valori puse în joc într-

o comunitate, instanţelor ori modalităţilor de constrângere ce le pun în valoare ori formelor 

luate de divergenţele şi de contradicţiile lor. 

(3) Istoria eticii şi a asceticii, în care este evaluat modul în care indivizii sunt chemaţi să se 

constituie subiecţi ai conduitei morale. Aceasta este, inevitabil, istoria modelelor propuse 

pentru dezvoltarea raportului cu sinele, pentru meditaţia asuprasinelui, înţeleasă ca 

aparţinând formelor subiectivării morale şi experienţelor sinelui destinate a îi garanta 

existenţa.  

Totuşi, Foucault elaborează toate aceste considerente într-o epocă a juridificării 

moralei. Astfel, în Istoria Sexualităţii va separa, în mod necesar, codurile de comportament 

orientate pe cod, de formele de subiectivare morală orientate spre etică, pretinzând că, deşi 

nu pot fi disociate, pot coexista într-o oarecare formă de autonomie, de vreme ce accentul 

este situat pe cod, până la o juridificare a conştiinţei morale. Distanţa faţă de modelele greco-

roman şi creştin este conservată: judecăţile morale din Antichitatea greacă sau greco-romană, 

constată Foucault, au fost orientate mai mult spre practicile sinelui şi spre askesis, decât spre 

codificare şi prohibiţie.  

Astfel, în contrastarea acestor sfere, Foucault recunoaşte că deşi nevoia respectării 

legilor şi a tradiţiilor – nomoi2 - este deseori subliniată, important nu e atât conţinutul legii şi 

condiţiile sale de aplicare, cât poziţia adoptată în vederea respectării ei, ceea ce generează 

caracterul suveran al relaţiei cu sine. De aceea, în căutarea manierei de acceptare a deosebirii 

                                                 
1 Michel Foucault, Istoria sexualităţii, Editura de Vest, Timişoara, 1995, pp. 184-185. 
2 Foucault consimte: „Cu excepţia Republicii şi a Legilor, vom găsi puţine referiri la un cod care să definească în 
amănunt de la conduita de urmat, până la cerinţa unei instanţe de supraveghere a aplicării ei, precum şi 
sancţiunile pentru infracţiunile comise. Chiar dacă nevoia respectării legii şi a tradiţiilor, nomoi, este deseori 
subliniată- important e nu într-atât conţinutul legii şi condiţiile de aplicare, cât poziţia adoptată în vederea 
respectării ei” (Ibidem, p.144) 
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dintre elementele codului unei morale şi elementele ascezei, se va stabili o metodă specifică 

de investigare a anumitor particularităţi din etică. 

Foucault propune substituirea interogării elementelor de cod împrumutate de 

creştinism din gândirea antică prin chestionarea modului în care au fost stabilite, modificate, 

reelaborate şi diversificate formele relaţiei cu sinele cu ajutorul continuităţii sau al 

modificării codurilor. Implicit, Foucault degajă, procedând astfel, trei particularităţi sau linii 

de fundamentare a codurilor, în care aşează aspecte precum:  

(1) experienţa tipic modernă a oamenilor de a inventa mai mult pe linia plăcerilor decât pe 

cea a interdicţiilor; 

(2) proliferarea apreciabilă a codurilor ca efect târziu produs în creştinism;  

(3) recunoaşterea existenţei unui câmp larg al manierei în care individul e chemat să se 

recunoască în calitate de subiect al conduitei sale.  

La limită, demersul este valorificat pentru a justifica maniera în care domeniul 

dorinţei devine unul de apreciere şi de opţiune morală; deloc întâmplător, autorul Istoriei 

Sexualităţii pleacă de la practicarea plăcerilor – chresis aphrodision – pentru a scoate în 

evidenţă modalităţile de subiectivare la care se referă: substanţa etică, tipuri de constrângere, 

forme de elaborare a sinelui şi a teleologiei morale.  

Problematizarea morală a plăcerilor îşi are sursele foucauldiene sedimentate în 

examinarea contextului de înţelegere a aphrodisiei ca domeniul al preocupării morale pornind 

de la Xenofan, Platon ori Aristotel. Direcţia analizei foucauldiene se îndreaptă, din acest 

punct, spre valorificarea experienţei morale a plăcerii definitivată în ontologie, deontologie, 

ascetică şi teleologie, constituindu-se, relaţional, pe patru piloni: 

(1) Aphrodisia, asumată ca substanţă etică; 

(2) Chresis, înţeles ca folosirea şi înţelegerea tipului de constrângere căruia practicarea 

plăcerilor trebuie să i se supună pentru a putea fi valorificată moral; 

(3) Enkrateia, ca stăpânire şi atitudine faţă de sine pentru a se constitui ca subiect moral; 

(4) Sophrosyne, caracteristică a subiectului moral pentru împlinire, cumpătare, moderaţie.  

  În manieră evidentă, Foucault porneşte pe urmele lui Aristotel care în Etica 

Nicomahică resemnifica aphrodisia într-o definiţie minuţios limitativă – considerând că numai 

plăcerile trupului pun în evidenţă akolasia, neînfrânarea, iar din acestea se exclud cele oferite 

de văz, auz, miros, însă celui ce se lasă răpus de contemplare nu i se poate reproşa o lipsă de 

măsură. La origine asumată ca erga Aphrodites, aphrodisia rămâne obiectul interogării unei 

dimensiuni a libertăţii de moravuri. Foucault reconstruieşte o morfologie a plăcerii, 

teoretizată în jurul rezistenţei dintre instinct, pasiune şi dorinţă. Plăcerea care trezeşte 

epithumia, dorinţa, pornirea condusă de natură spre ceea ce se enunţă ca plăcere, califică 

principiul aristotelic al echivalării dorinţei cu „dorul de lucrul plăcut” – he gar epithumia tou 
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hedos estin3. Totuşi, Foucault recuperează în expunerea sa şi perspectiva lui Platon, din 

Philebos, potrivit căreia dorinţa nu poate exista în absenţa reprimării lucrului dorit. 

În acest sens, pofta e generată numai de reprezentarea lucrului dătător de plăcere, iar 

astfel postularea dorinţei în suflet, de vreme ce sufletul este supus privaţiunii, pare legitimă, 

sufletului îngăduindu-se, prin amintire4, prezentuirea lucrului de dorit, deci actualizarea 

epithumiei. Astfel, Foucault asumă la că pentru universul omului grec ca univers al dorinţei, 

ceea ce se constituie ca obiect al gândirii morale cu privire la postularea în plan etic al 

acestuia nu este nici actul însuşi, nici chiar plăcerea, ci dinamica desluşită pentru a le uni pe 

toate trei, ca într-o ciclicitate clasicizată, canonică:  de aceea, dorinţa duce la act, actul rămâne 

conex plăcerii, iar aceasta din urmă catalizează, până la cristalizare, dorinţa.5 

La limită, s-ar putea specula constituirea unei etici a comportamentului care în forma 

sa generalizată, să fie înţeleasă ca sursă a ontologiei sustragerii în faţa dorinţei; aceasta însă 

reprezintă, cel puţin în grila unei lecturi foucauldiene, unitatea conduitei care integrează 

organic, deopotrivă, acte, plăceri şi dorinţe. Ceea ce pentru Platon constituie neînfrânarea în 

plăcere ori pentru Aristotel agregatul „prea multului” – to  pleion –  pentru Foucault 

reprezintă nucleul unei valori de pozitiţie în etică, generate ca raport de polaritate între două 

dimensiuni: mai întâi, între subiect şi obiect, mai apoi, între agent şi alteritate.  

Cu toate acestea, în tradiţie aristotelică „toată lumea se bucură de plăcerile masei, ale 

vinului şi ale dragostei într-o oarecare măsură dar nimeni nu o face aşa cum trebuie”6. 

Morala aphrodisiei devine o morală a rolurilor, a măştilor unor actori care consumă conduita 

etică în manieră distinctă prin însăşi natura lor7. Se impune un factor de prudenţă, de 

cumpătare, valorificare, pe care chresis-ul se aplică satisfăcând un palier larg de cerinţe: al 

necesităţii naturale, al exigenţelor temporale şi circumstanţiale ale oportunităţii, ale 

statutului individului însuşi. La acest nivel, „judecata morală asupra aphrodisiei tinde mai 

                                                 
3 Aristotel, Parties des animaux, 660 b, apud Michel Foucault, Istoria sexualităţii, 1995, p.151 
4 Foucault teoretizează „amintirea lucrului dorit” în cheie antică prin recurs la Platon, Republique, III, 298 e, 
recurgând tot la perspectiva unei forme de stăpânire a dorinţei, fie aceasta exercitată şi prin simpla reactualizare a 
obiectului său prin memorie. 
5 „Problema etică nu e: ce fel de dorinţe? Ce fel de acte? Ce fel de plăceri? Întrebarea e: cu ce forţă eşti împins „de 
plăceri şi de dorinţe”? Este ontologia forţei ce leagă între ele acte, plăceri, dorinţe. Acest raport dinamic constituie 
ceea ce s-ar putea numi sâmburele experienţei etice a aphrodisiei” (Michel Foucault, op.cit, p.152). Foucault 
dezvoltă această asumpţie prin recurs la scrierile lui Platon, considerând că „trebuie amintită frecvenţa expresiilor 
ce leagă foarte puternic plăceri şi dorinţe şi care arată că garanţia morală a celor cuprinse în aphrodisia este 
controlul ansamblului dinamic alcătuit din dorinţă şi plăcederea legate de act. Perechea epithumiai-hedonai e 
întâlnită des la Platon: Gorgias, 484d, Banchetul, 196 c, Phaidros, 237 d, Republica, IV, 430 c, 431c si d, IX, 571 b, 
Legi, I, 647 e, IV, 714 a, VI, 782 e, VII, 802 e, 864 b, X, 8886 b 
6 Aristotel, Etica Nicomahică, III, 11, 1118 B. 
7 Inspirat de Aristotel, Foucault găseşte că aphrodisia este gândită ca o practică „implicând doi actori, fiecare cu 
rolul şi funcţia sa: cel ce exercită activitatea şi cel asupra căruia se exercită aceasta. Din acest punct de vedere şi 
conform acestei etici (amintim încă o dată că e o morală a bărbatului făcută de şi pentru bărbaţi), se poate spune 
că linia de demarcaţie se află în special între bărbaţi şi femei- motivul fiind marea diferenţiere între lumea 
bărbaţilor şi cea a femeilor din mai multe societăţi antice” (Ibidem, p.154) 
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puţin să stabilească un cod sistematic care ar fixa forma normativă a actelor (...) cât 

elaborarea condiţiilor şi modalităţilor unui «uz»: stilul a ceea ce grecii numeau chresis 

aphrodision, folosirea plăcerilor. (...) Nu e vorba de acceptare sau de interzicere, ci de 

prudenţă, de aprecierea şi de calcularea modului de controlare a actelor”8. Uzul plăcerii, sub 

imperiul chresis-ului, devine, în construcţia foucauldiană, un manifest al nevoii, momentului 

şi statutului unui agent etic. Consider că aceştia sunt termenii în care Foucault sudează 

dimensiunea unei morale a preaplinului, în care ceea ce depăşeşte şi abandonează rigoarea 

nevoii impune sancţiunea şi recursul la valorificarea unui cod moral autentic. Singura 

voluptate îngăduită va fi aceea a cumpătării, care la rigoare dezvoltă o subspecie a artei 

esteticii existenţei, căci „astfel concepută, temperanţa nu poate lua forma unei supuneri faţă 

de un sistem de legi sau de o codificare a comportamentelor, nu mai are nici valoarea unui 

principiu de anulare a plăcerilor; practicarea plăcerilor, în stare ca, «uzând» de necesitate, să 

se încadreze singură între nişte limite, devine o artă: «numai cumpătarea, spune Socrate, ne 

ajută să îndurăm nevoile de care-am vorbit, numai ea ne ajută să simţim o plăcere demnă de 

a fi ţinută minte»”9. 

 

Ivirea aristotelismului ca sursa unei morale ca „artă a momentului” în istoria omului 

dorinţei 

Dacă Platon stăruia în Legi asupra nuanţei dintre „când trebuie şi cât trebuie” săvârşit 

în ordinea lucrurilor, pentru a înţelege că „cel ce acţionează fără a şti cum să facă” 

(anepistemonos) şi „nu la momentul potrivit” (ektos ton kairon) duce „o cu totul altă 

viaţă”10, Foucault remarcă vitalitatea reperelor morale în sens riguros pentru universul elen 

pentru a duce la capăt mecanismul de reglare a tendineţelor asimptotice de apropiere a celor 

două segmente funciare: cel antic şi cel modern. Deşi dezminte gestionarea unei teorii a 

„politicii momentului”, Foucault admite deschis o schimbare de paradigmă la care consimte 

deliberat, de vreme ce atestă că e necesar să reţinem că tema lui „atunci când trebuie” a fost 

foarte importantă pentru greci, nu numai ca problemă morală, dar şi ca o chestiune de ştiinţă 

şi de tehnică. În uzul voluptăţilor, morala e şi ea o artă a „momentului”11.  

În analiza comportamentului etic al unui agent care se ia în stăpânire prin atitudinea 

faţă de sine pentru a se constitui ca subiect moral, Foucault aşează un al treilea pilon de 

grevare a rezistenţei şi dinamizării unui travaliu de auto-construire: enkrateia. Aici se 

dezvoltă verbalizarea moralei, cultivarea unei dimensiuni exterioare a sinelui şi specularea 

raportului de tensiune pe care le înregistrează în consacrarea tehnicilor de conversiune şi 

internalizării normelor pe fundalul recuperării dimensiunii moralei creştine şi a modelului 

                                                 
8 Ibidem, p.158 
9 Xenofon, Memorable, I, 3, 5, apud Michel Foucault, op.cit, p.160 
10 Platon, Legi, I, 636 e. 
11 Michel Foucault, op.cit, p.161. 
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aferent12. La nivelul acestui palier însă, survine distincţia concretizată în lumina tiparului 

aristotelic, prin nuanţa dintre sophrosyne şi enkrateia, în stilul observaţiei remarcată de către 

North13.  

Astfel, în canonul aristotelic, subiectul alege în mod deliberat principii de acţiune 

conforme raţiunii, pe care e capabil să le asume şi să le aplice pe calea de mijloc dintre lipsa 

de simţiri şi cea de excese, ori calea de mijloc nu reprezintă o echidistanţă. Contrarul acestei 

poziţii este desemnat de către neînfrânare consemnată ca akolasia, dimensiune în care se 

urmează de bunăvoie principii dăunătoare, prin care resentimentul este anulat, iar regretul 

este abolit în reglementarea conduitei etice. Enkrateia14 se va situa, în această manieră, alături 

de contrariul său, pe linia luptei şi a rezistenţei. În tot acest teatru de poziţii, akrasia va 

semnifica spaţiul în care necumpătatul nu se lasă antrenat decât fără voia sa şi în ciuda 

principiilor normative de acţiune cotidiană. Inovaţia corporalizării discursive a acestor 

conţinuturi constă tocmai în lansarea unui raport de mutualitate şi de interacţiune, enkrateia 

devenind o condiţie pentru sophrosyne. Stăpânirea de sine impune, la nivelul acestei 

polarizări, un raport agnostic. Deloc întâmplător, nu natura intrinsecă a dorinţelor şi 

polemica lor cu sinele sunt elementele care devin definitorii în rezistenţa subiectului la 

vernisajul interior de dorinţe, ci eventuala lor autoritate şi influenţă. Lupta perenă dintre 

hedonai şi epithumiai contribuie la formarea sinelui într-o manieră în care adversitatea ajunge 

să fie enunţată ca o putere ontologic străină, lupta cu sinele semnificând, de facto, măsura cu 

acesta. Reminiscenţe platoniciene ajung resemnificate în contextul polarizării foucauldiene: 

                                                 
12 De fapt, miza este aceea a gestionării unui raport între interioritatea moralei creştine şi exteriorizarea moralei 
antice, pe care Foucault pare să o arunce în potenţializarea enkrateiei ca formă de raportare la sine menită a 
consuma atitudini. „Deseori, interioritatea moralei creştine e comparată cu exterioritatea vreunei morale păgâne 
care n-ar avea în vedere decât împlinirea în fapt a actelor, în forma lor vizibilă şi manifestată, în adaptarea lor la 
reguli, în felul în care sunt privite şi acceptate. Acestei comparaţii tradiţionale riscă însă să îi lipsească esenţialul. 
Ceea ce numim interioritate creştină este un mod special de raportare la sine, comportând forme precise de 
atenţie, de suspiciune, de descifrare, de verbalizare, de mărturisire, de autoacuzare, de luptă împotriva ispitelor, 
de renunţare, de înfruntare spirituală. Ceea ce este desemnat prin „exterioritatea” moralei antice implică şi 
principiul unei lucrări asupra sinelui, dar într-o formă cu totul deosebită. Deosebirea ce se va produce, destul de 
încet de altfel, între păgânism şi creştinism nu va consta într-o interiorizare progresivă a normei, a actului şi a 
păcatului; mai degrabă se va opera o restructurare a formelor raportării la sine şi o transformare a practicilor şi a 
tehnicilor pe care se sprijină această raportare” (Ibidem, p.164) 
13 Helen North, Sophrosyne: Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature, Cornell University Press, 1966, 
p.202 
14 Secvenţele enkrateiei consumă, în cheie foucauldiană, arderea unor etape precum: (1) agnostica stăpânirii, 
inspirată de Legile lui Platon în care revirimentul moralei antice cultivă experienţa şi antrenamentul subiectului 
etic prin cumpătare şi victorie generată de raţiune, exerciţiu ori artă (logos, ergon, techne). (2)rezistenţa la energiile 
şi dinamica excesului. Din acest punct, Foucault admite că la limită, „conduita morală în materie de plăceri este în 
subsidiar o bătălie pentru putere” (Foucault, 1995, p.166). Aici, rivalitatea dintre hedonai şi epithumiai este vădit 
recunoscută în cheie antică. (3) asumarea „relaţiei agnostice cu sinele: bătălia, victoria, ca şi o înfrângere posibilă 
sunt procese şi evenimente ce au loc între sine şi sine. Potrivnicii individului nu sunt, pur şi simplu, în el au foarte 
aproape de el, ci o parte din el însuşi. Bineînţeles ar trebui să se ţină seama de diverse teorii ce propun o 
diferenţiere între partea din sine ce se bate şi cea cu care se bate: sunt părţi ale fiinţei ce ar trebui să recunoască 
între ele un raport ierarhic?” (Ibidem). 
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sophrosyne implică, la limită, nu nimicirea dorinţei, ci dominarea ei, căci de vreme ce pentru 

Platon15, Xenofon, Diogene, Antiphon ori Aristotel, definirea cumpătării este văzută ca o 

relaţie de dominare a plăcerilor şi a dorinţelor, virtutea va fi receptată nu ca o stare de 

integritate, ci ca un suport de dominare. Intervine, în consecinţă, nevoia organică de a 

înţelege faptul că în încercarea de a se constitui sub spectrul virtuţii, individul va fi obligat să 

se ia în stăpânire prin relaţionarea cu sinele într-o direcţie care se deplasează dinspre 

dominare spre ascultare, instituindu-se structura heutocratică a subiectului în practicarea 

morală a virtuţii. Askesis-ul moral va fi integrat, de bună seamă, în paideia omului liber ca 

om al dorinţei care se converteşte prin antrenamentul cu propria fiinţă şi prin exerciţiul grijii 

de sine pentru desăvârşirea morală a unui program de conduită vitală. De altfel, este 

evidentă maniera în care „pentru a se constitui subiect virtuos în felul cum se foloseşte 

plăcerea, individul e nevoit să stabilească o relaţie cu sine de tipul «dominare-ascultare», 

«poruncă-supunere», „stăpânire-obedienţă” (şi nu, cum va fi cazul în spiritualitatea creştină, 

o relaţie de tipul «clarificare-renunţare», «lămurire-purificare»). E ceea ce s-ar putea numi 

structura «heutocratică» a subiectului în practicarea morală a voluptăţii”16. 
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Abstract: This article talks about two concepts drawn from 

Aristotle, the verisimilar and the necessity and the way we 

use can them to create something that can flow only in one 

sense, as a one-way street, what we call truth on stage. If 

that happens, the people in the room will witness an 

unrepeatable event, and you as an actor will achieve 

performance. 
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 Din toată povestea asta cu Aristotel, o spun cu toată deferenţa faţă de marele 

gânditor, aş vrea să extrag două lucruri, să vorbesc despre ele şi să vă arăt cum cred eu că 

devine arta actorului de azi, pornind de la ele. Ce ţin eu să subliniez? Ţin să subliniez că, din 

fericire pentru mine, sunt foarte legat de Facultatea de Filosofie. Cunosc, îmi sunt prieteni 

apropiaţi, mai mult de jumătate dintre profesorii de acolo şi, de-a lungul anilor, am avut 

foarte multe discuţii referitoare la temeiurile filosofice ale poveştii acesteia cu teatrul şi cu 

actoria şi am atacat, împreună cu ei, povestea din toate unghiurile. Mai mult decât atât, ceea 

ce sigur nu ştiţi, acum vreo 7 ani de zile am avut iniţiativa şi împreună cu un grup de 

profesori de acolo am înfiinţat un master comun. Foarte ciudat, pentru că asta a fost şi 

întrebarea: „Bun, ce urmează să învaţe şi cine vor fi cei care vor veni să se înscrie? Actori sau 

filosofi?” Masterul ăsta nu a trăit încă, e doar înfiinţat, pentru că e atât de ciudat încât nu a 

fost foarte clar cine ar trebui să beneficieze de el.  

 Am realizat – ceea ce probabil iar nu ştiţi, au trecut destul de mulţi ani de atunci, vreo 

opt, pe vremea când era student Adrian Nicolae, Alexandru Fasolă, Ana Ularu – întâlniri 

frecvente cu studenţi de la filosofie, întâlniri care au avut loc şi aici, la noi la facultate, şi la ei. 

Şi am încercat să creăm o bază comună pentru interesul celor două categorii de studenţi. Ea 

s-a realizat foarte repede şi are legătură şi cu... săracul Aristotel. S-a realizat foarte repede 

această legătură pentru că, şi aici ajung uşor-uşor la ce vreau să spun azi, textele pe care 
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studenţii de la filosofie le studiază şi pe care, sperăm, le vor scrie sunt folosite de ei pentru a 

încerca să convingă, expunând atenţiei publicului probleme esenţiale.  

 Problema asta cu persuasiunea, cu a convinge pe cineva, este, însă, în curtea noastră, 

a actorilor. A voastră, cei care sunteţi majoritari acum în această sală. Cum facem ca ceea ce 

este discurs, foarte inteligent, foarte consistent, să convingă? În cazul nostru vorbim despre 

scena de teatru. Avem două concepte pe care le extrag astăzi cu forcepsul de la Aristotel şi 

anume: verosimilul şi necesarul. Sunt două concepte pe care el discută, nu în acelaşi loc, în 

textele sale. El vorbeşte despre arta teatrului, despre tragedie pe care o consideră cea mai 

înaltă formă ş.a.m.d., dar şi despre verosimil şi necesar. Vorbesc acum cu cei care sunt la 

Facultatea de Teatru sau cei care vor să înţeleagă ce este teatrul. Mai întâi, ceea ce noi vedem 

pe o scenă – ca să nu zic despre o secvenţă de film, pentru că şi acolo se pune această 

problemă – vrem să fie verosmil mai întâi, ca după aia să ne lăsăm convinşi. Ce presupune 

această verosimilitate (care este un termen aristotelic)? Presupune mai multe lucruri. Una 

este o similaritate între ceea ce vedem, ceea ce ni se propune şi viaţă. Noi ştim că teatrul este 

o convenţie, cu alte cuvinte un lucru fals. Să fim foarte clari: este vorba de un fals. Nu este 

vorba de ceva extras din natură, într-un fel oarecare sau decupat din natură. Nu facem o 

fotografie unui trup într-un parc. Nu înregistrăm pe ascuns un eveniment petrecut. Noi 

propunem aici, în spaţiul acesta, ca, de exemplu, Ştefan şi Codrin, studenţi noştri prezenţi 

aici, să fie doi prinţi. Ei nu au în spate nici Castelul Windsor, nici Castelul Peleş, nici costume 

potrivite, de cele mai multe ori. Ei ne sugerează asta, dar trebuie, în primul rând, ca această 

scenă pe care ei ne-o propun să fie verosimilă. Odată ce ea este verosimilă, vorbim despre 

situaţia în care cei doi sunt prinţi care stau la taclale, de exemplu, se instituie această 

verosimilitate prin raportul dintre ei doi şi discursul despre. Această verosimilitate, o 

similitudine cu ceva ce ştim, trebuie apoi certificată, pentru a deveni ceea ce noi numim 

adevăr scenic, nu stradal. Pentru că noi, pe scena de teatru, nu creăm adevăr de viaţă, aşa 

cum îl întâlnim în piaţă, în stradă. Nu trebuie uitat că realismul e un curent artistic ca atâtea 

altele, nu o dogmă. Spun asta pentru că, din păcate, mulţi dintre voi fac o conexiune greşită 

pentru ei, cu rezultate nefericite în munca voastră, uitând că realismul este şi el o convenţie. 

Ceea ce noi vedem pe scenă nu e niciodată exact ca în viaţă şi nici nu trebuie să fie. Asta este 

una dintre sublinierile mele importante. Nu trebuie să fie o copie. Alţii au auzit azi, mult mai 

devreme, într-o altă cuvântare, vorbindu-se despre mimesis. Mimesisul este o imitaţie a 

naturii, cu puterile naturii. Nu este, la fel cum zicea doamna Stanciu mai devreme, o copie la 

copie, un xerox la un xerox. Mimesisul înseamnă să creezi ca natura. Adică să naşti nişte 

realităţi care vin dintr-un fond al tău, intim, propriu. Nu o copie a altcuiva/altceva. Am 

discutat cu studenţii mei mult despre asta. Ideea nu e să îl imiţi pe Anthony Hopkins cât mai 

bine, pentru că Anthony Hopkins la rândul său este un actor care creează realităţi. El nu este 

sursa, viaţa. El se slujeşte de natură, de viaţă, la fel ca şi voi. Dacă s-ar întâmpla asta, adică 

această imitaţie proastă a realităţii la a treia, a zecea mână, nu am avea la final decât un şir 
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din ce în ce mai lung de epigoni şi de actori fără valoare. Singura soluţie ar fi să ne întoarcem 

la omul de pe stradă şi să-i cerem frumos să treacă vreo cinci minute pe la teatru, pentru ca 

studentul nostru Denis care se chinuie rău în încercarea de a-l imita ba pe Hopkins, ba pe 

Marcel Iureş, să revină la normal. Mimesisul este propunerea către Denis de a crea ca natura. 

Eu îmi creez ologul meu, şchipul meu, furiosul meu. Eu fac asta! Verosimilitatea este oferta 

lui ceva ar putea fi. Şi spectatorul zice „Ia uite, mă! Poate că...” E doar un poate că. Ia să 

vedem. Doi care se prefac că sunt la o tarabă din piaţă, unul vinde şi altul cumpără. „Cât dai 

roşiile?” Poate fi. Celălalt primeşte propunerea. 

 Următorul instrument legat de Aristotel este necesarul. O situaţie verosimilă pe scenă, 

aşadar nu adevărată, ci doar verosimilă, capătă adevăr atunci când apare necesitatea. Cu alte 

cuvinte, îl avem pe cel care le vinde şi pe cel care le cumpără. E doar o propunere. Situaţia 

asta capătă adevăr în faţa celor care se uită în momentul în care fiecare dintre cei doi care 

lucrează pe scenă începe să-şi apere interesele. Şi din aceste interese se nasc acţiuni necesare, 

verbale sau fizice, născând această scenă care devine unică. Dintr-o scenă posibilă, 

verosimilă, prin necesitate. Ăla chiar vrea să îşi vândă roşiile. „Cât dai roşiile?” - „5 lei.” - 

„Da’s cam verzi.” Vrea să plece. Ceălalt trebuie să vândă. Necesitatea îl împinge să nască o 

acţiune fizică şi atunci îl apucă de braţ; poate fi şi verbală „Vino înapoi!” Cele două acţiuni 

născute din situaţia propusă iniţial încep să creeze acel adevăr scenic care nu se mai poate 

repeta. Da, replica scrisă se poate repeta. Pot să o spun şi eu, şi Codrin şi oricare dintre voi. 

Dar felul în care o spun eu este legătura între necesitatea de a spune acea replică şi situaţia în 

care mă pun eu pe mine. Eu, Liviu, înţeleg într-un anumit fel această urgenţă de a-i zice lui 

„Vino înapoi” El o înţelege în felul lui. Felul în care noi doi înţelegem situaţia şi necesitatea ei 

face ca dintr-o scenă verosimilă să avem o scenă adevărată. Noi nu îl vedem niciodată pe 

Hamlet. Vedem un actor care se pune în situaţie şi care, prin necesitatea generării întregului 

text şi prin soluţiile personale, face să apară pe scenă adevărul lui Hamlet...  

 Cele două concepte extrase de mine cu forţa de la Aristotel: verosimilul şi necesarul. 

Verosimilul, care e necesar în artă şi în arta teatrului, e doar un început, e o ofertă. E 

propunerea cu care începem discuţia. E suma de bani de intrare la poker fără de care nu joci. 

Ai banii, poţi juca. După ce te-ai băgat în joc, trebuie să se nască verosimilitatea acelei scene, 

acel moment în care verosimilitatea se înşurubează în adevăr. Discursul e liber, zboară prin 

aer, nu are înpământare, câtă vreme necesitatea nu vine să gestioneze lucrurile şi să le pună 

la punct în aşa fel încât să cred că asta nu se mai găseşte decât într-un singur fel, azi, cu mine, 

aici. Îmbinarea dintre cele două ne trimite de la Aristotel până la teatrul de azi. Îmbinarea 

dintre verosimil, înţeles aşa cum propun eu aici, ca ofertă, acel poate fi, poate că, şi necesar, 

care este urgenţa momentului.  

 Dacă textul nu se naşte din necesitate, asta ar trebui să o ştie orice student la actorie 

din România, el este inutil. Ba mai mult, este dăunător actorului. Pentru că, dacă textul are 

valoare în sine şi actorul e pe lângă text, cel care iese prost este actorul.  Dacă textul însă este 
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necesar, bine înşurubat într-o situaţia verosimilă, tu, pe scenă, începi să pari foarte deştept. 

„Măi, ce deşteaptă eşti! Te-am văzut în piesa aia” – auzi uneori. Tu taci, nu zici nimic, ştii că 

vorbele erau ale lui Molière, Shakespeare etc. Însă de ce te-a crezut prietena ta? Ce a 

impresionat-o? Faptul că ai ştiut să faci necesare vorbele alea, la momentul potrivit. Necesare 

pentru cine? Pentru tine. Nu pentru oricine. Numai atunci contează, contezi. Iniţial, tu eşti 

unul dintr-un şir care ar putea fi, Denis, Liviu, Codrin, Ştefan, oricare student. E o înşiruire. 

Noi am putea să intrăm în proiectul ăla. Odată intraţi, trebuie să devenim necesari, fiecare 

dintre noi. Să se zică „Dar nu are cum să-l mai schimbe.” N-ai cum să mai schimbi omul, 

odată ce el şi-a câştigat locul în economia proiectului.  

 Asta am vrut eu să vă spun astăzi, punctual, despre cele două lucruri care vin de 

foarte departe. Evident că Aristotel s-ar răsuci în istoria filosofiei dacă ar afla cât de brutal 

am extras eu azi din context două din conceptele dragi lui. Dar important este ca noi să 

folosim verosimilul şi necesitatea pentru a crea la final ceva ce poate să curgă numai într-un 

singur sens, ca pe o stradă cu sens unic, acel ceva ce se numeşte adevăr scenic. Dacă asta se 

întâmplă, oamenii din sală vor fi martori la un eveniment irepetabil, iar tu ca actor vei atinge 

performanţa. Cum se zicea pe vremuri, închizi rolul. Pentru o vreme, nimeni altcineva nu va 

îndrăzni să joace acel rol, pentru că a devenit al tău, te-ai identificat cu el, iar spectatorul 

ajunge să creadă că n-are cum să fie altfel decât aşa cum l-ai creat tu. 

 Mulţumesc! 

 
Liviu Lucaci este actor al Teatrului Naţional Bucureşti, scriitor, regizor şi profesor de arta actorului 

în cadrul departamentului de Master al UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti. A studiat în Japonia 

teatrul tradiţional Noh, kabuki şi kyogen, cu ocazia unei burse ITI. Şi-a susţinut doctoratul cu tema: 

„Actorul ca jucător”, a publicat un volum de proză – „Povestiri despre celălalt” (2006) şi două 

volume de dramaturgie – „Marusia” (2011) şi „Nostalgicii călători” (2013). „Nostalgicii călători” a 

câştigat premiul UNITER pentru „Cea mai bună piesă românească a anului 2012”, premiu decernat 

de Casa Regală a României, după ce Liviu Lucaci primise în 2011 şi 2012 nominalizări succesive la 

acelaşi premiu Uniter cu textele „Fraţi de Cruce” şi „O, lume nouă”. Ca regizor, Liviu Lucaci a 

montat Strindberg, Neil Simon, André Roussin şi a semnat o serie de spectacole după texte proprii.  
 

Liviu Lucaci is playing at the National Theatre of Bucharest, also being a writer, playwriter, director 

and drama teacher at the Master’s Department of UNATC “I.L. Caragiale” Bucharest. He studied 

traditional Japanese Noh Theater, Kabuki and Kyogen, during an ITI Scholarship in Japan. The theme 

of his doctoral studies was “The Actor as a Player”; he published a book of prose – “Tales of the other” 

(2006) and two volumes of drama – “Marusia” (2011) and “Nostalgic trevelers” (2013). “Nostalgic 

travelers” won for “Best Romanian Play of 2012” UNITER award, presented by the Romanian Royal 

House, after Liviu Lucaci received successively the same Uniter award nominations in 2011 and 2012 

for the plays: “Chums” and “A new World”. As a director, Liviu Lucaci staged Strindberg, Neil 

Simon, André Roussin and signed a number of performances made by his own texts. 
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arisTOTacum 
 
  

Abstract: The article presents a review of the arisTOTacum 

lecture, performed by professor Dan Vasiliu during the 

Aristotel 2400 seminar and the impressions of the project 

collaborators. 

Keywords: Aristotle, mimesis, theatre, interdisciplinary, 

robotics 
  

 Poetica lui Aristotel, cartea de căpătâi a oricărui 

student, profesor sau artist din domeniul teatral şi nu 

numai, cunoaşte diverse interpretări, reinterpretări şi 

judecăţi tainice. De altfel, tot patrimoniul cultural, artistic 

şi ştiinţific al marelui gânditor antic grec cunoaşte 

nenumărate interpretări. 

 Însă, domnul profesor Dan Vasiliu, transpune într-un performing lecture, semnat 

arisTOTacum, învăţăturile deprinse din Poetica într-o manieră originală, contemporană, 

interdisciplinară şi multimedială care atinge şi alte învăţături ale lui Aristotel (matematică, 

filosofie) în cadrul seminarului exploratoriu Aristotel 2400 (Teatru şi Pedagogie. Abordare 

interdisciplinară). 

 Culese cu măiestrie, citate din Poetica prind viaţă pe scenă, comentate viu de către 

domnul profesor Vasiliu şi completate de alte acţiuni vii de pe scenă: roboţi care se joacă într-

o arenă, coregrafi care capătă diverse roluri, proiecţii în timp real captate de pe scenă şi 

reeditate cu ajutorul unei tehnologii de captare a mişcării. Un proiect al Şcolii Doctorale 

UNATC, o muncă de echipă care s-a transformat uşor, uşor într-un spectacol cu toate 

elementele de recuzită care demonstrează actualitatea teoriilor lui Aristotel. Alături de 

domnul profesor Vasiliu au colaborat pe partea de producţie şi comunicare Romina 

Sehlanec, asistent universitar doctorand, pe partea de management de proiect şi formatare, 

Diana Vasile, asistent universitar doctorand, pe partea de sunet şi lumini, Alexandru Baltă, 

cercetător doctorand, pe partea de mecatronică şi robotică, David Dragomir, master inginer 

asociat şi studenţii de anul I coregrafie, sub îndrumarea doamnei conferenţiar universitar 

doctor Liliana Iorgulescu. 

 Această lecţie altfel despre teatrul comentat de Aristotel, sau experiment doctoral 

interdisciplinar, cum l-a mai denumit domnul profesor Vasiliu, este o adevărată poveste 

despre incursiuni în istoria teatrului explicat în limbajul „tehnologic” al zilelor noastre.  
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Conferinţa s-a deschis pe ritmuri de tobe tribale pentru a ne introduce în atmosfera 

apariţiei teatrului şi pentru a înţelege importanţa cadenţei şi a energiei în construcţia unui 

spectacol, conform lui Aristotel.  

Despre „darul înnăscut” al imitaţiei sau mimesis ca definiţie a tragediei aristoteliene, 

studenţii coregrafi au demonstrat cel mai bine această noţiune printr-un moment de imitare 

a lor înşişi în oglinda imaginară. Pentru a completa şi a aprofunda conceptul, în arenă au fost 

doi roboţi, programaţi să facă mişcări în sincron sau pe rând, pentru a exemplifica şi alţi 

termeni aristotelieni precum milă, frică, armonie, duşmănie, iubire. Notele explicative ale 

domnului profesor au fost în permanenţă acompaniate de proiecţia modificată a dânsului pe 

ecran, fiind o altă oglindă a conferinţei.  

„Poetul este dator să născocească singur situaţii noi, dar să ştie să şi folosească în chip 

fericit datele tradiţiei”1 este unul din citatele care a apărut pe a doua proiecţie cu text a 

conferinţei. Domnul profesor Vasiliu a explicat prin prisma acestui citat motivul pentru care 

a apelat la toate aceste elemente de recuzită tehnologice şi de actualitate: roboţii şi proiecţia 

specială. „Trebuie adus ceva în plus faţă de ceea ce există până în acest moment. Noi facem o 

demonstraţie de pedagogie cu alte mijloace decât cele obişnuite.”, spune dânsul. 

„Spectacolul”  a fost circular, s-a încheiat cum a început, cu ritm şi muzică, în paşii de 

dans ai celor de la coregrafie pe notele celor de la Subcarpaţi2. 

Prin urmare, conferinţa s-a folosit de mai multe mijloace pentru a ilustra cele mai 

importante citate şi idei din Poetica, o metodă de pedagogie care demonstrează că o idee se 

imprimă mult mai bine în această manieră în mintea discipolului (în cazul de faţă a 

spectatorului), o lecţie bine învăţată. 
 

Referinţe bibliografice: 

1. Aristotel, Etica Nicomahică, Editura Antet, 2007 

Aristotel, Metafizica, traducere şi note Ghe Vlăduţescu, Editura Paideia, Buc., 1998 

2. Aristotel, Poetica, ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1965 

Diana Vasile este asistent universitar doctorand în cadrul UNATC, 

Bucureşti. Cercetează tipul de scriere pentru mediul digital/VR/AR. A 

terminat scenaristică la licenţă şi a făcut un masterat de scriere dramatică, 

ambele în cadrul UNATC. Este pasionată de distopii, SF şi postumanite.  

Diana Vasile is an assistant phd. at UNATC, Bucharest. She 

researches the specific writing for digital/VR/AR. She studied 

scriptwriting at Bachelor's degree and playwriting at Master's 

degree at UNATC. She is passionate of dystopias, SF and posthumanity. 

                                                 
1 Aristotel, Poetica, ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1965, Studiu, introducere, traducere şi comentarii D. M. Pippidi, 
1453a, XIV, 25 
2 Proiect muzical care combină elementele de folclor românesc cu muzică electronică 
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Pippo Delbono 
 

SANGUE – dialogo tra un artista buddista e  

                          un ex brigatista tornato in libertà 
 

 

Călătoria interioară – Pippo Delbono 

 

„Gândeşte-te la forţa care face copacii să crească, care mişcă  
pământul, universul: exact aceeaşi forţă este şi în noi.” 

Chaplin 

 

Sangue – dialogo tra un artista buddista e un ex brigatista 

tornato in libertà1 este un volum semnat de Pippo Delbono2 şi de 

Giovanni Senzani,3 doi prieteni pe care i-a unit şi mai mult 

pierderea celor mai dragi fiinţe pe care le-au avut pe lume, 

mama – Margherita Baglietto şi respectiv partenera de viaţă – 

Anna Fenzi. Sub forma unor conversaţii (interogaţii profunde) 

sau a unor scurte eseuri, cei doi aduc în prim plan teme legate 

de moarte (un subiect tabú), adevăr (frica pe care o poate 

genera), viaţă, credinţă – ca o speranţă proiectată spre infinit, 

dragoste, „pentru că şi în dragoste e întotdeauna un pic de 

moarte…” 

Dacă Giovanni Senzani abordează şi aspecte politice sau sociale, Pippo Delbono se 

arată interesat aproape exclusiv de spiritualitate, de dimenisunea misterului care ne 

înconjoară în fiecare zi, de resorturile pe care le putem activa pentru a ajunge la cele mai 

sincere şi mai adevărate momente ale existenţei noastre. 

                                                 
1 Firenze: Edizioni Clichy, 2014. Am ajuns în posesia volumului într-o librărie din Florenţa, în care am intrat 
aproape întâmplător, pentru ca să descopăr că Pippo Delbono se afla în plin dialog cu publicul său.  
2 Născut la Varazze, în Liguria. Şi-a pierdut partenerul într-un accident. Atunci a decis că trebuie să facă altceva, 
ceva diferit, ca să poată supravieţui pierderii suferite. Şi a plecat, a fugit în căutarea altor locuri, a libertăţii (un vis 
din copilărie). A cunoscut un actor sud-american – Pepe Robledo. A lucrat la Odin Teatret şi cu Pina Bausch (şi 
spune că a lucra cu ea a fost „o experienţă extraordinară‟). 
3 Giavanni Senzani a ispăşit o pedeapsă mulţi ani în puşcărie din cauza implicării sale în atentate politice, ca 
membru al Brigăzilor Roşii italiene. Nu şi-a recunoscut niciodată vina. 
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O frază a lui Gandhi îi place lui Pippo Delbono extrem de mult: „Adevărata artă se va 

naşte când vom învăţa să iubim frumuseţea adevărului‟. Şi continuă cu propria voce: „e 

nevoie de adevăr, de căutarea adevărului, ăsta este singurul lucru care mă interesează în 

teatru, unde este adevărul… şi este o luptă […] trebuie să ai curajul de a privi în faţă totul, de 

la moarte, la violenţă şi luptă…“ 

Durerea despărţirii de mama sa, prezenţa 

feminină care i-a marcat cel mai mult existenţa, cea 

de care a fost extrem de legat încă din copilărie, a 

fost topită de Pippo Delbono atât în filmul Sangue, 

cât şi în spectacolul Orhidee. Cartea conţine şi 

scenariul filmului (producţie Italia-Elveţia, din 

20134).  

Pelicula propune, prin surprinderea unor 

mici detalii (un cer încărcat de nori, ploaie bătând 

în fereastră, sunet de paşi, acorduri calde africane, 

linişte, alb, lacrimi, lumină), cu încărcătură foarte 

puternică, ultimele zile/clipe ale mamei lui Pippo 

Delbono în această lume. Ideea fragilităţii vieţii, 

dar şi mesajul că ea trebuie trăită liber şi liberi de 

orice constrângere, pentru că dincolo de viaţă şi de 

moarte, totul continuă, fără balastul material sunt 

extrem de prezente.  

Un moment extrem de sensibil şi 

emoţionant este dat de rostirea rugăciunii foarte 

frumoase şi profund poetice a Sfântului Agostino, 

pe care mama i-o spune pentru că vrea să o ţină minte: „Să nu plângi pentru mine. Să nu 

disperi pentru mine. Să nu plângi pentru mine. Nu te-am părăsit, doar am plecat înaintea ta. 

Nu te-am abandonat. Veghez asupra ta. Să nu disperi. Dragostea ta pentru mine nu poate 

decât să se bucure cunoscând lumina în care trăiesc, […] inundat de o fericire fără margini, 

într-o bucurie imensă, şi cu certitudinea că într-o zi o să ne întâlnim pentru a rămâne uniţi în 

această sursă nesecată de fericire. ”  

                                                 
4 Lungmetrajul, prezentat în august 2013 la Festivalul de la Locarno (în concurs), a fost contorversat în Italia. 
Finanţat din bani publici de către RAI (18.000 EUR), acesta oferă o voce unui activist care a participat la un 
antentat contra unui oficial al statului. În urma scandalului de la Locarno, Pippo Delbono a decis să distribuie 
filmul independent şi în cinematografe, dar şi în teatre sau cu ajutorul parohiilor, oriunde era cerut. În întâlnirile 
pe care le organiza după proiecţii, vorbea întotdeauna cu publicul său despre luptă, durere, căutarea fericirii. 
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Paginile volumului sunt o mărturie a încercării celor doi autori de a depăşi coşmarul 

în care se află, ştiind foarte bine că nu există cale de întors, mai ales „în timpurile confuze şi 

delirante pe care le trăim”. Este o etapă inevitabilă, în care primează nevoia de adevăr.  

Pippo Delbono ne reaminteşte cu fiecare ocazie că îşi caută răspunsurile în special de 

la persoanele care sunt excluse,5 care nu sunt parte a normalităţii aparent banale. Aşa se 

explică şi colaborarea cu Bobò (izolat 45 de ani într-un ospiciu, trăind într-o lume care nu se 

supune logicii: nu aude, dar „dansează perfect pe ritmul muzicii. Bobò nu aude, dar 

ascultă”), în care a văzut o graţie specială. În compania sa mai sunt activi şi Gianluca – un 

copil cu sindromul Down şi Nelson – un vagabond, fără nici un fel de pregătire. Prezenţa lor 

îl face să reflecteze permanent asupra sensului vieţii, morţii şi asupra a ceea ce este o fiinţă 

umană. 

Vorbind şi despre filmele lui Kurosawa, despre Auschwitz, despre Che Guevara, 

despre muzica şi colaborarea cu Alex Bălănescu, despre Pasolini, Pippo Delbono 

mărturiseşte – în plus – că nu îl scandalizează nimic, pentru că totul este în om.  

În propria artă, îl interesează căutarea sincerităţii, nu instinctul, pentru că evită 

întotdeauna violenţa. Este foarte deschis către orice idee şi pune în centrul discursului său 

spiritualitatea,6 este ferm convins, conform învăţăturilor budiste, că toată lumea poate să 

cunoască iluminarea. Este interesat de celălalt, îl acceptă, în primul rând, aşa cum este. Şi îşi 

doreşte să fie acceptat la rândul său exact la fel, simplu, drept un artist homosexual, 

seropozitiv şi budist.  

SIDA, experienţa din viaţa lui pe care o consideră revoluţionară, l-a făcut să piardă 

toate certitudinile şi să îşi dorească să asculte. L-a făcut să se schimbe profund. Nu l-a lăsat să 

omoare în el partea care lucra pentru schimbare, care l-a schimbat în cele din urmă.  

Frica de moarte, de HIV s-au materializat în 1994, când era foarte slabit, în Furia, un 

spectacol dedicat lui Pasolini – un act disperat, dar plin de atât de multă dragoste de viaţă. 

Atunci făcea şapte-zece ore de exerciţii fizice în fiecare zi – a fost perioada cea mai 

incredibilă, nebună şi fericită din viaţa lui – după cum mărturiseşte în volum. Alterna frica 

de moarte cu fericirea. Îşi crease propria terapie antidepresivă. Foarte calm şi chiar fericit, 

experimenta armonia şi bucuria interioare.  

Despre propria poetică mai spune că nu a vrut să facă spectacole frumoase, pe gustul 

criticii. S-a dedicat altora, problemelor lor, pentru a le uita pe ale sale. Şi uşor, uşor s-a 

vindecat, şi-a recăpătat echilibrul, forţa. Astăzi a ajuns să fie recunoscător acelei mari dureri, 

pentru că l-a făcut să crească, i-a permis să se deschidă vieţii. Şi din acest motiv îl interesază 

persoanele care merg până la capătul drumului lor. 

                                                 
5 Giovanni are şi el experienţa puşcăriei, este un marginalizat. Tot aşa se explică şi căutarea celor mai diverse 
experienţe, precum participarea lui Pippo Delbono, în Africa, la un atelier cu femei care îşi uciseseră partenerii.  
6 Influenţa filosofiei budiste este vizibilă şi foarte puternică.  
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Budist non violent, non conformist, Pippo Delbono nu a fost preocupat de 

convenienţe familiale sau sexuale. A căutat inconştient, până în momentul luptei pe care a 

dus-o pentru viaţă, călătoria interioară, drumul spre sine. Nu a deviat de la el, a rămas 

concentrat şi toate experienţele pe care le-a avut i-au adus o schimbare constantă şi foarte 

profundă. Este un om liber, pentru că reuşeşte cu adevărat să se exprime pe sine, propriile 

sale dorinţe, fără frică, fără medieri. „Budismul spune: schimbă-te pe tine şi lumea se va 

schimba… asta este revoluţia.” Iar revoluţia trebuie să continue în noi.  

Revoluţia lui individuală a fost compusă din libertate sexuală, homosexualitate, 

călătorii prin lume cu motocicleta, împreună cu partenerul său de viaţă – până la momentul 

accidentului, droguri de toate tipurile, descoperirea propriului drum – teatrul şi aflarea veştii 

că este seropozitiv, că se află foarte aproape de moarte. O lume specială, lumea lui – în care 

nu a fost atras deloc de partea materială.  

Aşa cum se desprinde şi din paginile volumului Sangue, Pippo Delbono rămâne un 

poet rebel cu o voce de neuitat, interesat exclusiv de iluminare, având convingerea fermă că 

„forţa care ne ţine în viaţă e mai puternică decât cea care vrea să ne facă să murim“. 

 

lect. univ. dr. Irina IONESCU 
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UNATC JUNIOR  
 

Dana Rotaru 
 – Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele 0-IV 

 

 

În urma atelierelor practice susţinute în 

cadrul proiectului UNATC Junior, au fost publicate 

şi manuale de jocuri teatrale destinate ciclului 

primar şi gimnazial. Manualul de jocuri teatrale 

pentru clasele 0-IV, propus de doamna lect. univ. dr. 

Dana Rotaru este un adevărat ghid pentru 

învăţători şi o sursă reală de inspiraţie pentru toţi 

instructorii de teatru care lucrează cu copii 

aparţinând acestei categorii de vârstă. 

Având o bogată susţinere practică şi un 

adevărat eşafodaj ştiinţific, cartea este bine 

adaptată nevoilor cadrelor didactice, precum şi 

tuturor celor ce folosesc jocurile teatrale în educaţie. 

Structurată pe XII capitole (fiecare având un număr egal de subcapitole), manualul 

dezvoltă temele urmărite într-un mod accesibil celor ce nu sunt neapărat de formaţie actori 

sau oameni de teatru, dar intenţionează să participe la procesul de educare a copiilor, 

aplicând metode specifice teatrului. 

Capitolul I dezvoltă o temă necesară în integrarea copiilor în social, anume: lucrul în 

grup. Pornind de la ideea că teatrul este artă de grup şi nu artă individuală, autoarea 

analizează structura grupurilor, dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului, precum şi 

armonizarea grupurilor în funcţie de individualitatea şi specificitatea fiecărui om în parte. 

Al doilea capitol, destinat studiului observării, susţine ideea că aceasta, dezvoltată 

copilului încă de la cele mai mici vârste, devine necesară şi deosebit de benefică în viaţa 

viitoare a individului.  

La fel de importantă este şi concentrarea atenţiei pe care autoarea o analizează în al 

treilea capitol, scoţând în evidenţă „cercurile de atenţie” (aşa cum le-a definit K.S. 
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Stanislavski), dar şi „punctul de concentrare” (atât de bine pus în lumină de profesoara 

americană Viola Spolin). 

În cel de-al patrulea capitol, Dana Rotaru 

vorbeşte despre importanţa imaginaţiei, aducând un 

argument interesant, perfect valabil: „Prin activarea 

imaginaţiei, aşadar, oricine poate să recreeze lumi 

cunoscute sau să creeze noi realităţi, să dea viaţă unor 

posibilităţi, să rezolve, într-un fel sau altul, o 

problemă, temă, sarcină, în mod propriu, original.” (p. 

64) pentru ca apoi să justifice necesitatea dezvoltării 

imaginaţiei şi în cazul non-actorilor (mai ales din 

perioada copilăriei), căci: „În viaţă ne folosim de 

imaginaţie ori de câte ori rezolvarea unei probleme nu 

se împlineşte doar aplicând soluţii cunoscute. 

Imaginaţia devine, astfel, un instrument care măsoară 

capacitatea noastră individuală de a face faţă 

solicitărilor diverse (fie că ne referim la probleme 

exterioare nouă – cum să reparăm o uşă în lipsa 

instrucţiunilor sau a meşterului –, fie că ne referim la 

probleme care ţin de interior – cum să depăşim un moment greu din viaţa noastră: ne-a 

trădat un prieten, ne-a rănit un profesor, ne-a şocat un străin, etc.” (p. 65) 

Autoarea prezintă apoi, în cel de-al cincilea capitol, importanţa dezvoltării simţurilor 

pentru o bună integrare în mediul înconjurător, atât de necesară fiinţei umane. În Capitolul 

VI, Dana Rotaru vorbeşte despre spontaneitate atrâgând atenţia asupra faptului că oamenii ce 

deţin această aptitudine pot cu uşurinţă să facă faţă situaţiilor nou ivite în viaţă, dar se şi pot 

integra mult mai uşor în grupurile din care fac parte. În Capitolul VII, autoarea vorbeşte 

despre memorie şi dezvoltarea ei, mai ales la vârsta copilăriei, atunci când este determinant ca 

informaţiile dobândite la şcoală să fie stocate în mod inteligent şi nu reţinute mecanic. 

În Capitolul VIII se vorbeşte despre sentiment şi emoţie, despre înţelegerea trăirilor 

umane şi, mai ales, despre modul în care adulţii trebuie să înveţe să-şi înţeleagă copii: „Felul 

în care maturii/adulţii manageriază etapele de dezvoltare/evoluţie a copilului spre 

următoarea etapă de vârstă (şcolarul mijlociu sau pre-adolescentul şi şcolarul mare sau 

adolescentul) are impact puternic asupra acestuia, întârziind, blocând sau accelerând 

maturizarea sa. Dacă adultul nu este pregătit şi nu este instruit în legătură cu afectivitatea 

copilului/-iilor pe care îi are în creştere şi educaţie (sau, posibil încă, cu propria afectivitate), 

poate comite erori de nedorit pentru evoluţia armonioasă a micuţilor. O mirare sau o iritare 

apărute pe chipul sau în comportamentul (corporal sau verbal) al maturului/adultului şi 

care exprimă protestul, negarea, dezacordul acestuia în legătură cu realităţile pe care le 
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experimentează sau parcurge copilul la această vârstă, toate acestea sunt agresive sau 

umilitoare pentru cei mici şi contribuie la neîncredere, frică şi, mai grav, ruşinea de a fi cine 

se descoperă a fi copilul la această vârstă. Descoperirea şi explorarea sexualităţii la această 

vârstă trebuie manageriată cu mare grijă, delicateţe şi responsabilitate de către maturi.” (pag. 

91).  

În al nouălea capitol citim despre conflict şi felul în care acesta se poate rezolva, tot cu 

ajutorul jocurilor teatrale, făcând apel la modalitatea în care „se rezolvă problemele” în 

spaţiul scenic prin intermediul procesualităţii. În Capitolul X, Dana Rotaru vorbeşte despre 

libertatea de exprimare în public atât de necesară în viaţa copiilor noştri. Dacă ne gândim cât de 

greu le este elevilor să iasă la tablă şi să răspundă la lecţie, chiar dacă ştiu exact ce trebuie să 

spună, observăm cât de salvatoare devin jocurile teatrale care îi învaţă cum să-şi stabilească 

strategii, să-şi structureze discursul şi, mai ales, să stabilească metode de comunicare directă 

cu cei din jur.  

În Capitolele XI şi XII autoarea face o elocventă prezentare a scopurilor generale 

urmărite de cursurile de teatru, precum şi o schemă detaliată a tuturor exerciţiilor ce pot fi 

folosite (împărţite pe clase şi structurate pe obiectivele urmărite). 

Manualul de Jocuri Teatrale pentru clasele 0-IV, scris de lect. univ. dr. Dana Rotaru 

devine astfel, un sprijin deosebit pentru profesorii şi instructorii din învăţământul 

preuniversitar, ciclul primar, care folosesc teatrul ca metodă de educaţie. 

 

lect. univ. dr. Bogdana DARIE 
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UNATC JUNIOR  
 

Bogdana Darie,  

Romina Sehlanec, Andreea Jicman 
 – Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele V-VIII 

 

 

Arta Teatrului aplicată în educaţie dezvoltă 

competenţe socio-emoţionale necesare în evoluţia 

individului şi, de asemenea, descoperă şi potenţează 

aptitudini aristice. Acesta a fost punctul de pornire de la 

care a plecat UNATC Junior (finanţat de MEN, prin FDI 

2016). Un proiect îndrăzneţ, inovator care se încadrează 

în linia de dezvoltare instituţională a universităţii 

noastre. Urmând paşii proiectelor importante precum 

„Competenţe în comunicare” sau „Master PedArte” 

(unde UNATC este partener cu UNIBUC), UNATC Junior 

a avut ca obiectiv declarat punerea în valoare a 

necesităţii introducerii artei teatrului în învăţământul 

preuniversitar. Atelierele au fost o reuşită reală! 

Afirmaţia se bazează pe numărul mare de copii, cadre 

didactice, părinţi, directori de şcoli şi licee care au 

participat activ, timp de trei luni, la această „răsunătoare 

aventură”. Şi cum nu putem susţine introducerea unei materii noi în programa şcolară fără 

un suport teoretic bine articulat, am hotărât publicarea manualelor de jocuri teatrale. 

Gândite ca sprijin atât pentru profesori cât şi pentru elevi, cărţile au căpătat contur 

abia după ce fiecare dintre exerciţiile propuse spre publicare au fost aplicate practic. Apoi, 

autorii au trecut la argumentarea teoretică atât de necesară în munca de cercetare pe care am 

parcurs-o. Urmând traseul acesta, cărţile au devenit depozitarele unor materiale valoroase, 

având substanţă ştiinţifică. 

Manualul de jocuri teatrale destinat ciclului gimnazial este dedicat în primul rând 

elevilor. El poate fi, evident, folosit şi de către profesori, dar modul în care este conceput îi 

vizează în mod special pe cei mici. Încă din introducere se pun bazele analizei ce va urma: 
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„Secole de-a rândul, oamenii au avut nevoie de teatru. 

E normal să ne întrebăm: «De ce?». Răspunsul ni-l dă 

unul dintre cei mai mari dramaturgi, englezul William 

Shakesperare, care spunea: «Întreaga lume e o scenă şi 

toţi oameni-s actori», făcând astfel un tablou complet 

al legăturii foarte puternice dintre Teatru şi Viaţă. Da, 

viaţa noastră de zi cu zi poate fi considerată ca o mare 

piesă de teatru sau, mai simplu, precum un mare, 

complex şi lung film. Oare întâmplările din viaţa 

noastră nu se succed ca pe scenă sau ca pe ecranul de 

cinema? Nu ne uităm la semenii noştri ca la 

personajele din teatru sau film? Şi noi, la rândul 

nostru, nu jucăm, că vrem sau nu, diverse roluri în 

viaţă? Nu suntem, pe rând, fii cuiva, nepoţii altcuiva, 

elevi la şcolă, la liceu sau facultate, apoi, la rândul 

nostru, părinţi sau bunici, învăţători sau profesori, 

medici, ingineri, muncitori, ş.a.? Şi în fiecare din aceste 

situaţii, noi acţionăm, reacţionăm, ne comportăm în funcţie de... rolul pe care îl avem. Nu 

putem să vorbim cu doamna profesoară aşa cum vorbim cu colega de bancă sau cu prietenul 

din faţa blocului, nu ne raportăm la doamna profesoară aşa cum o facem cu doamna doctor 

atunci când vrea să ne ia sânge pentru analize. Cu fiecare dintre semenii noştri ne purtăm în 

funcţie de sistemul de relaţii pe care îl avem, de rolul pe care aceştia îl joacă în viaţa noastră 

sau în funcţie de situaţia în care ne aflăm. Adică, suntem personaje vii într-o mare şi 

adevarată piesă de teatru.” (p. 6). În acest fel, precum o poveste frumoasă, vor fi prezentate 

apoi copiilor beneficiile pe care le au dacă... se joacă. Îşi vor dezvolta: observarea, 

concentrarea atenţiei, simţurile, spontaneitatea, memoria, sentimentele, intuiţia, vor putea să 

vorbească liber în public, dar vor ştii şi cum să rezolve conflictele ivite în viaţa de zi cu zi. 

Un alt punct important atins este faptul că, în manual, se prezintă succint marii 

oameni de teatru din istoria omenirii. Pornind de la Aristotel, trecând apoi prin Shakespeare, 

Molière, Diderot, Cehov, dar şi Stanislavski, Grotowski, Brook, Meyerhold, Moreno, Viola 

Spolin se va ajunge şi la Caragiale, marele nostru dramaturg, înscris astfel în constelaţia 

teatrului universal. În manual se prezintă, de asemenea, figura unuia dintre cei mai 

importanţi profesori români de arta actorului: Ion Cojar. 

Manualul conţine numeroase exerciţii, toate lucrate în atelierele UNATC Junior, 

păstrate, de asemenea, şi pe suportul digital realizat în cadrul proiectului. De asemenea, în 

acesta se regăseşte un Atelier de scriere creativă, propus şi descris de Bianca Trifan, Master 2 

Scriere dramatică, precum şi capitolul: Educaţia teatrală pentru ciclul gimnazial. Fundamente 

psihopedagogice, elaborat de doamna conf. univ. dr. Camelia Popa. 
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Manualele UNATC Junior ne susţin în demersul nostru de a introduce Arta Teatrului 

în educaţia copiilor. Căci teatrul, cea mai complexă dintre arte, loc de desfăşurare a gândirii 

şi sensibilităţii umane, este spaţiul în care „toţi suntem egali”. Prin jocul teatral nu se fac 

ierarhii, nu se câştigă premii sau onoruri, doar bucurie, satisfacţie şi prietenie. Atelierele de 

jocuri teatrale au ca scop omogenizarea grupurilor eterogene, formate din copii care, cu 

ajutorul teatrului, pot deveni viitoare poveşti de succes. 

 

lect. univ. dr. Bogdana DARIE 
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UNATC JUNIOR  
 

Mihaela Beţiu 
 – GHIDUL CANDIDATULUI LA ACTORIE 

 

 

 

Popularizarea tehnicilor teatrale este una din 

acţiunile cele mai importante pe care Facultăţile de 

Teatru trebuie să şi le asume cu mai multă precizie la 

începutul acestui mileniu pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor generaţiei „milenare” („the millennials”). Tipul 

de comunicare (incluzând modalităţile de învăţare) pe 

care îl practică această generaţie digitală şi cu atât mai 

mult generaţiile ce-i vor urma, fiind bazat pe tehnica 

digitală, obstrucţionează deseori comunicarea directă, 

scăzând treptat capacitatea indivizilor de comunicare 

interpersonală şi poate duce chiar la pervertirea esenţei 

umanului. Societatea, mondializată în acest moment, 

conştientă, datorită ultimelor descoperiri ale ştiinţei, că 

toate fiinţele vii sunt interconectate, este într-un moment 

de mare cumpănă totuşi, moment de care va depinde 

toată dezvoltarea sa ulterioară. La un capăt al lumii se 

fac mari progrese în comunicarea interumană, prejudecăţile se dizolvă, la alt capăt al lumii 

există încă sclavie şi viol; la un capăt al lumii există consum excesiv, dincolo foamete şi lipsa 

materialelor chiar şi pentru sprijinul medical al nou-născuţilor; numai faptul că există fiinţe 

care consideră încă necesar războiul pentru satisfacerea unor „nevoi” (de orice fel ar fi 

acestea) afectează pe toţi ceilalţi indivizi de pe planetă.  

În aceste condiţii, sistemele de învăţământ din lumea întreagă se up-datează şi se up-

gradează continuu; profesorii şi spaţiile destinate învăţării de asemenea. Un up-grade 

consistent îl aduc tehnicile teatrale, care reunesc comunicarea verbală şi non-verbală, 

comunicarea prin sunet şi mişcare, deci verbalitatea, manualitatea, ritmicitatea, 

muzicalitatea, motricitatea în general – dezvoltarea armonioasă şi organică a individului. 

Dincolo de beneficiile individuale ale tehnicilor teatrale, educaţia prin teatru excelează prin 
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exersarea relaţiilor interumane, prin exersarea raporturilor dintre indivizi, fiind prin 

excelenţă o EDUCAŢIE PENTRU COOPERARE. 

Plecând de la această idee – aceea că tehnicile teatrale reprezintă un vector de 

intervenţie socială cu beneficii mari în educaţia generală – UNATC se preocupă de mulţi ani 

de popularizarea tehnicilor teatrale prin organizarea de conferinţe, workshopuri, proiecte, 

publicarea de cărţi, articole şi studii (în revista CONCEPT în special1) şi programe masterale 

axate pe pedagogia teatrală. De aceea am reacţionat la invitaţia doamnei lect. univ. dr. 

Bogdana Darie de a structura într-un volum 

câteva idei legate de examenul de admitere în 

învăţământul artistic universitar în general şi, în 

particular, de examenul de admitere din cadrul 

Facultăţii de Teatru, specializarea Artele 

Spectacolului-Actorie.  

Abordarea noastră se axează, evident, în 

primul rând pe structurarea unor criterii de 

selecţie a candidaţilor care, în fond, sunt extrase 

din metoda de predare a Artei actorului 

specifică UNATC, dar şi pe eliminarea unor 

preconcepţii, „legende” neîntemeiate, idei false 

în legătură cu acest examen. 

Acest ghid nu-şi propune să întrunească 

părerile tuturor profesorilor de Arta actorului, 

nici măcar pe ale celor din UNATC, deoarece, să 

fim sinceri, acum, ca întotdeauna, dar poate 

chiar într-un mod mult accentuat acum, avem 

de-a face cu o mare diversitate de concepţii şi 

metode pedagogice, deseori chiar în interiorul aceluiaşi an de studiu, al aceleiaşi echipe de 

profesori. Aşa cum spunea profesorul Cojar „aceeaşi disciplină devine, practic, altceva de la 

o clasă la alta.”2 

Cartea de faţă se doreşte mai degrabă un ghid dedicat candidatului la secţia Arta 

actorului, dar şi profesorilor de specialitate din mediul preuniversitar sau tinerilor pedagogi 

teatrali pe care îi pregătim în cadrul masteratului pedagogic din cadrul UNATC. Îmi invit 

colegii să completeze informaţia pe care am structurat-o în acest volum. 

De asemenea, textele pe care le-am selectat spre exemplificare sunt doar câteva dintr-

o posibilă culegere, mult mai consistentă. 

                                                 
1 unatc.ro/cercetare/revista-concept.php 
2 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia, editia a III-a, Buc., 1999, p. 10 
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Totuşi, în toată diversitatea de metode aparţinând fiecărui atelier de Arta actorului, 

aşa cum spunea şi profesorul Ion Cojar, importantă este „cunoaşterea principiului fondator 

şi a regulilor obiective ale acestei arte specifice”3. Mai mult, însăşi metoda profesorului Cojar 

(diseminată de colaboratorii săi apropiaţi – prof. univ. dr. Adriana Popovici, prof. univ. dr. 

Gelu Colceag şi prof. univ. dr. Adrian Titieni – şi, bineînţeles, de foştii săi studenţi) ar trebui 

să rămână în continuare liantul ferm între diversitatea nu atât de metode, cât de aplicări 

diverse ale metodei şcolii româneşti de teatru care este ea însăşi rezultatul unei evoluţii pe 

axa Stanislavski – Viola Spolin – Ion Cojar. 

 

Ghidul dedicat admiterii în facultăţile cu profil Teatru şi specializarea Arta actorului, 

în mod special admiterii în cadrul UNATC, vizează în primul rând modul corect de abordare 

a artei actorului de către tinerii candidaţi – şi anume înţelegerea Actoriei ca pe o artă de sine 

stătătoare ce se poate preda cu ajutorul unei metode. Această carte este un prim pas către o 

abordare profesionistă, o treaptă necesară pentru intrarea în cadrul instituţionalizat 

reprezentat de învăţământul specific Facultăţii de Teatru.  

În acest sens, UNATC oferă cursuri de pregătire în perioada martie-aprilie a fiecărui 

an şcolar, iar acest ghid ce-şi propune să demitizeze examenul de admitere, să expună ideile 

false despre actor, arta actorului şi examen, să popularizeze metoda corectă de studiu a artei 

actorului vine în completarea atelierelor. 

Capitolele se succed abordând etapă cu etapă problemele pe care tânărul candidat le 

va întâmpina în pregătirea sa. I se propune acestuia o metodă de lucru ce începe cu 

înţelegerea principiilor de bază ale artei actorului autentic şi continuă cu oferirea unei 

metode de abordare a examenului de admitere (ce cuprinde, în mare, două căi: Calea cercetării 

personale şi Calea tehnică).  

Înţelegerea principiilor merge mână în mână cu explicitarea detaliată a 

instrumentelor de lucru ale candidatului. Utilizarea corectă a acestora determină debutul 

unui proces organic de lucru ce va fi continuat şi aprofundat în timpul studiilor universitare. 

Pentru o privire mai elocventă asupra cărţii, îi prezentăm, în finalul recenziei, structura:  

 
I. ARTA AUTENTICĂ A ACTORULUI  

 

          I.1. Câteva consideraţii legate de alegerea unei cariere  
                                             în zona învăţământului vocaţional 
 

          I.2 Modalitatea de abordare a examenului de admitere 
           – idei false versus metoda autentică a Artei actorului 
 

          I.3 Criterii de selecţie pentru admiterea la Arta actorului  
                             I.3.1 Autenticitatea  

                                                 
3 Ibidem, p. 8 
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                             I.3.2 Cred - Nu cred. Înţeleg - Nu înţeleg 
                             I.3.3 Datele naturale – Artă versus Natură  
                             I.3.4 Energia 
 

 

II. REPERTORIUL INDIVIDUAL 
                  – Metode, tehnici, procedee şi instrumente de lucru – 
 

         II.1 Constituirea unui repertoriu – criterii de selecţie a textelor 
                             Lectura activă 
                             Scrisul de mână 
                             Caietele de studiu şi caietul de repertoriu 
                             Sursa de lectură 
                             Criterii de selecţie a textelor 
                             Text de fată/text de băiat 
                             Texte „unisex” 
                             Ordinea abordării textelor 
         II.2 Analiza dramatică a textului  
         II.3 Memorare (memorizare) versus înţelegere şi cercetare  
         II.4 Prezentarea în faţa comisiei de admitere  
 
 

III. ELEMENTELE REPERTORIULUI INDIVIDUAL 
 – Selecţia textelor, instrumente de lucru (Punctul de concentrare, 
Procesualitateea scenică, Elementele situaţiei scenice, Emoţie vs. Emoţionare, 
Persoană vs. Personaj) şi exemple de texte – 
         III.1 Povestirea 
         III.2 Fabula 
         III.3 Poezia 
         III.4 Monologul 
 

Alte elemente ale examenului de admitere – Improvizaţia şi Atelierele 
 

lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU 
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Juriile Galei Absolvenţilor Masterat 2017 
 

ACTORIE (LICENŢĂ):    Cecilia BÂRBORA, actriţă 

Alice BARB, regizor 

Corina CONSTANTINESCU, teatrolog 

 

ARTA ACTORULUI (MASTER):  Coca BLOOS, actriţă 

Ana CIONTEA, actriţă 

Erwin ŞIMŞENSOHN, regizor 

 

REGIE TEATRU & SCENOGRAFIE (LICENŢĂ) 

ARTA REGIZORULUI DE TEATRU & ARTA SCENOGRAFULUI (MASTER):  

      Vlad CRISTACHE, regizor 

Ioana PASHCA, scenograf 

Cristiana GAVRILĂ, teatrolog  

 

PĂPUŞI – MARIONETE (LICENŢĂ) & TEATRU DE ANIMAŢIE (MASTER):  

      Brânduşa Zaiţa SILVESTRU, actriţă 

Bogdan DRĂGULESCU, regizor 

Raluca TULBURE, secretar literar 

 

COREGRAFIE (LICENŢĂ) 

ARTĂ COREGRAFICĂ (MASTER):  Ovidiu DRAGOMAN, coregraf 

Ioana MARCHIDAN, coregraf 

Sandra MAVHIMA, coregraf 

 

 

TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL / JURNALISM TEATRAL (LICENŢĂ) &  

TEATROLOGIE - MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL (MASTER): 

    Profesorii din Departamentul Studii teatrale 

  

 

TEHNOLOGII DIGITALE (MASTER): Profesorii specializării Tehnologii digitale 

 

SCRIERE DRAMATICĂ (MASTER): Profesorii specializării Scriere dramatică 

 

PEDAGOGIE TEATRALĂ (MASTER): Profesorii specializării Pedagogie teatrală 
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Echipa de Organizare:  
 

MASTER  ANUL I – TEATROLOGIE  –  MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL 

DIRECTOR:       ELENA COMAN 

COMUNICARE ŞI PR:   IRINA RADU 

PRODUCŢIE:      AIDA SOSIC, IOANA CĂLIN 

PROTOCOL:      BOGDAN STĂNESCU, SOUKAINA ABROUK                               

 

COORDONATORI:   DRD. MARIA ROTAR 

     PROF. UNIV. DR. LUDMILA PATLANJOGLU 

 

CONSULTANŢI:     CONF. UNIV. DR. NICOLAE MANDEA (RECTOR) 

CONF. UNIV. DR. CARMEN STANCIU (PRORECTOR FACULTATEA DE TEATRU) 

LECT. UNIV. DR. MATEI BRANEA (PRORECTOR FACULTATEA DE FILM) 

CONF. UNIV. DR. ŞTEFAN CARAGIU (DECAN FACULTATEA DE TEATRU) 

CONF. UNIV. DR. OVIDIU GEORGESCU (DECAN FACULTATEA DE FILM) 

CONF. UNIV. DR. DORU NIŢESCU (DIRECTOR DEPARTAMENT REGIE DE FILM ŞI TV, PRODUCŢIE DE FILM) 

 

CONSULTANT - EVENIMENT 

DOCTOR HONORIS CAUSA:  PROF. UNIV. DR. LAURENŢIU DAMIAN 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE & PR: ANCA TUICĂ, RALUCA DRĂGAN 

GRAFICĂ ŞI ILUSTRAŢIE AFIŞ:   CĂTĂLIN SÎRBU, MATEI BRANEA 

FOTO-VIDEO:     LUCIAN NĂSTASE, DAN BOBE 

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV:  EMIL BANEA 

DIRECTOR MARKETING:   GABRIEL FĂTU 

ŞEF CONTABIL:     CAMELIA BUNEA 

ŞEF ADMINISTRAŢIE:    MONICA PANAIT  

SECRETAR ŞEF:     MADI CODALBU, MIHAELA PETRE 

ORGANIZARE SPECTACOLE:   RODICA GĂUREAN, COSMIN TEODOR PANĂ 

 

REGIZOR TEHNIC:    DUMITRU DUMITRAŞCU 

SUNET:     ANDREEA IACOMIŢĂ, MIHAI MITREA 

LUMINI:        GEORGE ROTARU, DIANA PĂCURAR 

COSTUMIERĂ:     MARIANA TISĂIANU, VALENTINA UŢĂ 

RECUZITER:     VASILE DASCĂLU 

MAŞINIŞTI:     EUGEN BĂNICĂ, PĂUNA FABIAN 
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ECHIPA FACULTĂŢII DE TEATRU: 

MANUELA DUMITRAŞCU, IRINA LUNGU, ANA SCĂRLĂTESCU, LUMINIŢA ALBU, NICOLETA ŞTEFAN, 

EUGEN NICOLAE, AUREL BARBU, DOREL MORARU, MARIAN BARBU, EUGEN TUDORACHE, DAN 

SADURSCHI, LIVIU TULEI, SORIN BOBOUŢANU, MARIANA CRIŞAN, RODICA VASILE, GABRIEL 

OLTICEANU, NICOLAE MATEI, PETRUŢA ROMAN, PAUL HÂNCU, RADA DURUCEA, VIRGINIA 

TURUNGIU, VLAD TRIFAŞ 

 

ECHIPA FACULTĂŢII DE FILM: 

COSMINA ŞANDOR, SPERANŢA GĂNECI, NELU BAIN, ALEXANDRU DINU, RĂDIŢA VASILE, CAROL ENE, 

NICOLAE MOCANU, IONELA ŞOPTEREAN, NICOLETA DARABAN, FLORENŢA PĂUNA, CRISTI IGNA, 

ADRIANA SOARE, DAN SOARE 
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Ivanov 
de A. P. Cehov 

traducerea şi adaptare:   

Prof. univ. dr. Tania Filip 

 

Master Anul II, Arta Actorului 

Profesor coordonator:  

                      Prof. univ. dr. Tania Filip 

Asistent: Ioana Barbu 

Scenografie si costume:  

Alexandra Budianu, Andreea Moisescu,  

Ioana Ungureanu  

(Master II Scenografie, coord: Conf. univ. dr. Ştefan 

Caragiu) 

Light design: George Rotaru, Mihai Mitrea 

Operator lumini: Diana Păcurar 

Sunet: Andreea Iacomiţă 

Echipa tehnică: Mitu Dumitraşcu, Vali Uţă, 

Mariana Tisăianu, Eliza Marin, Eugen Bănică, 

Vasile Dascălu 

 

Distribuţia: 

Nikolai Alexeevici Ivanov – Andrei Radu/Alexandru Voicu 

Ana Petrovna – Catinca Maria Nistor/Theodora Sandu 

Matvei Semionovici Şabelski – Bogdan Bran/Codrin Boldea 

Pavel Kirillici Lebedev – Mihai Mitrea 

Zinaida Savişna – Georgiana Vişan/Ana-Maria Ivan 

Saşa – Iulia Poptean/Cristina Juncu/Silvana Mihai 

Evgheni Konstantinovici Lvov – Lucian Bârsan 

Marfa Egorovna Babakina – Ana-Maria Ivan 

Dmitri Nikitici Kosîh – Alexandru Iordache/Bogdan Bran 

Mihail Mihailovici Borkin – Bogdan Florea/Alexandru Iordache 

Avdotia Nazarovna – Ana-Maria Pop/Catinca Maria Nistor 

Gavrilă – Massimiliano Nugnes 

 

Scriam nu demult despre „aisbergul” Cehov... cât de puţin apare la suprafaţă, cât de 

mult se află în adâncuri…Era o revelaţie născută şi hrănită în ani şi ani de experimentare... 
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Dar iată că a sosit şi momentul în care să consider depăşită această metaforă... NU, Cehov nu 

este un aisberg, Cehov este un ABIS!!! Dramaturgia lui este un univers atât de complex, de o 

densitate sfâşietoare!... 

Am pornit în „călătoria” Ivanov cu confortul furnizat de ani şi ani de experiment „la 

cald” al imersiei cehoviene... eram oarecum „la adăpost”, credeam că ştiu care sunt 

capcanele, care sunt greutăţile, care sunt „punctele de confort”... Şi totuşi... 

Am început cercetarea: mai întâi un act, apoi câteva scene – cele mai importante, cele 

mai dramatice... le-am adunat într-un examen de an... au apărut primele semne de 

disconfort: neînţelegeri de comportament ale personajelor, neînţelegeri de situaţii ale 

dramaturgiei, neînţelegeri de rezolvări ale conflictelor... Au apărut chiar spaime, frici... Şi 

totdeauna acel DE CE?, DE CE?, DE CE? chinuitor pentru actori... 

Am realizat atunci... nu le-am mărturisit studenţilor... am realizat că Ivanov este 

probabil piatra de încercare a dramaturgiei cehoviene... O capcană!... sau o eliberare?...  

Şi am înfruntat acest curent al agresiuniii dramaturgice, am parcurs cu stoicism 

vicisitudinile drumului descoperirii acestui univers, am forţat intrarea în intimitatea acestor 

complicate personalităţi-personaje... şi am învins… Da, îndrăznesc să spun că am învins, 

pentru că este evidentă maturizarea acestor tineri actori prin dramaturgia cehoviană disecată 

astfel... este evident faptul că tinerii actori s-au împlinit, s-au relaxat, au devenit mai bogaţi, 

au căpătat vibraţii!!!... 
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Acum, la încheierea acestui segment de formare artistic-profesională, nu pot decât să 

îmi exprim marea satisfacţie de a fi fost martor al acestui parcurs şi de a fi contribuit cât de 

puţin la apariţia unor revelaţii în plan personal şi profesional pentru câţiva tineri frumoşi şi 

luminoşi... Cărora le doresc cu toată dragostea de dascăl şi cu toată protecţia partenerului de 

scenă trecut prin mult mai multe experienţe, să aibă parte de roluri de asemenea anvergură 

şi complexitate... să fie în gară când trece trenul... Şi să îl ia!!!  

Din nou cu toata dragostea …. O sa imi fie dor de voi… 

prof. univ. dr. Tania FILIP... 

 sau pentru voi „dragii mei, haideţi să nu mai...”  

 

Cehov a scris nenumarate opere în care oglindeşte complexitatea psihicului uman 

printr-o dramaturgie aproape poetică. Spectacolul coordonat de doamna prof. univ. dr. 

Tania Filip se apropie cu delicateţe de viziunea sa. Aici întâlnim un univers al unor oameni 

ancoraţi în prezent şi cel al lui Ivanov, blocat în trecutul său. Această discrepanţă între cele 

două lumi este vizibilă de-a lungul întregului spectacol şi a făcut ca rezultatul scenic să fie 

unul mai mult decât decent. Putem vedea un grup de tineri actori care intrepretează oameni 

şi nu şabloane şi care ia foarte în serios problema ridicată de Cehov: ce se întâmplă atunci 

când un om nu-şi mai găseşte locul printre oamenii lângă care a crescut? Atenţia faţă de 

traseul personajelor şi grija cu care s-a lucrat a făcut ca acest spectacol să fie unul de natură 

existenţială şi nu doar o poveste a unui caz izolat. Aşa cum scopul teatrului nu este doar să 

informeze şi să emoţioneze spectatorul, ci să-l şi pună pe gânduri, se poate spune că acest 

spectacol se apropie de acest scop. 

Andrei Radu – Nikolai Alexeevici Ivanov 
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Pentru mine spectacolul Ivanov coordonat de doamna profesoară Tania Filip a fost şi 

este unul din acele proiecte de suflet. Lucrul la personajul meu, Anna Petrovna, m-a ajutat să 

mă apropii de mine, dar în acelaşi timp am reuşit să lucrez mai mult cu imaginarul. I-am 

creat personajului meu un background story solid care are un ecou foarte puternic în mine şi 

mă ajută să mă înşurubez de fiecare dată în situaţie. Bineînţeles că acest lucru a fost posibil 

mai ales datorită valorii textelor cehoviene. Faptul că suntem mai multe distribuţii este un alt 

prilej de a acumula şi învăţa lucruri noi, deoarece la fiecare spectacol jucăm cu altcineva, ceea 

ce înseamnă că nu avem cum să ne plafonăm. Fiecare dintre noi are un mod diferit de a îşi 

aborda personajul, aşadar în scenă suntem mereu atenţi, pregătiţi să reacţionăm la orice ar 

putea apărea în mod neprevăzut. Sunt profund recunoscătoare pentru ocazia oferită de a 

spune povestea Annei Petrovna şi a lui Ivanov, o poveste de dragoste extraordinară care m-a 

determinat să iubesc şi mai mult omul. 

Theodora Sandu – Ana Petrovna   

 

Atunci când îţi priveşti persoana iubită murind încet, strivită de boală, începi să simţi, 

deodată, că nimic din ceea ce era nu mai e. Prietenii nu mai sunt prieteni, bucuriile sunt 

îngropate sub iminenţa morţii, iar dragostea se transformă în agonie. Cine poate condamna 

un om care se agaţă disperat de ceea ce pare a fi ultima speranţă la o viaţă nouă? Şi cine îl 

poate condamna că îşi pierde speranţa la fel de uşor cum şi-a recăpătat-o? Şi, cu toate astea, 

Ivanov a fost întotdeauna cel mai uşor condamnabil personaj al lui Cehov. Un drama-queen 
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absolut care îşi plânge de milă în mod egoist fără a ţine cont de sentimentele celorlalţi. Dar 

de câte ori nu ne-am aflat în postura lui? Singura diferenţă este că, în lumea sa, nu mai există 

nimic care să nu fi fost deja acoperit de kitsch.  

Am construit împreună acest spectacol în aşa fel încât să stârnească întrebări, nu 

concluzii, dubii şi îndoieli, nu acuze. Şi astfel, sper eu, am reuşit să-i oferim mântuirea şi 

neînţelesului Ivanov. 

Cristina Juncu – Saşa 
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Mizerabilii 
după Victor Hugo 

traducerea şi adaptare:  

Claudia Măru-Hanghiuc 

 

Master Anul II, Arta Actorului 

Profesor coordonator:  

        Lect. univ. dr. Dana Rotaru 

Mişcare scenică:  

Lect. univ. dr. Roxana Colceag 

Coordonator musical:  

Prim solist TNOID Drd. Claudia Măru-Hanghiuc 

Muzica: Claude-Michel Schonberg 

Libret: Alain Boubill şi Jean-Marc Natel 

Scenografie si costume: Andreea Diana Nistor şi RalucaAlexandrescu  

(Master II – Scenografie, coord.: Conf. univ. dr. Ştefan Caragiu) 

Lumini: George Rotaru  

Asistent lumini: Diana Păcurar 

Sunet: Andreea Iacomiţă, Mihai Mitrea (Master II - AA)  

Efecte: Radu Mitrea 

Echipa tehnică: Mitu Dumitraşcu, Vali Uţă, Mariana Tisăianu, Eliza Marin,  

                      Eugen Bănică, Vasile Dascălu 

 

Distribuţia: 

Victor Hugo – Bogdan Florea 

Jean Valjean – Radu Mitrea/Mihai Mitrea 

Javert – Alexandru Voicu/Andrei Radu/Vlad Bălan 

Fantine – Cristina Juncu/Catinca Maria Nistor/Theodora Sandu 

Eponine – Ana-Maria Ivan/Cristina Juncu 

Marius – Flavius Călin/Alexandru Voicu/Flaviu Călin 

Cosette – Catinca Maria Nistor/Theodora Sandu 

Dl. Thenardier – Vlad Bălan/Iulian Burciu/Irina Ştefan 

Dna. Thenardier – Ana-Maria Pop/Ana-Maria Ivan/Oana Marcu 

Enjorlas – Bogdan Florea 

Juliette - Cristina Juncu/Catinca Maria Nistor/Theodora Sandu 

Gavroche – Alin Potop/Andrei Nedelea 

Peştele – Alexandru Iordache/Nugnes Massimiliano 
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Cor: Carla Mihai, Andreea Mera, Elena Scaletchi, Oana Marcu, Andra Ioana, Catinca Maria 

Nistor, Ana-Maria Ivan, Cristina Juncu, Victor Iván López Espiritu Santo, Andrei Nedelea, 

Nugnes Massimiliano, Alin Potop 

 

În 22, 23, 24 mai, în cadrul Galei Absolvenţilor Unatc, s-a jucat Mizerabilii, un 

spectacol-eveniment al Şcolii Masterale UNATC „I.L. Caragiale”. Studenţii-actori Master II, 

Arta actorului s-au întålnit cu publicul lor, încheind astfel stagiune completă, în aplauzele 

unui public entuziast, cald, emoţionat.  

Experienţa „Mizerabilii” a avut o istorie frumoasă. Lucrând cu studenţii Master I, la 

vremea aceea, la Opţionalul de Teatru Muzical pe care îl susţin la UNATC, ca lect. univ. dr., 

i-am condus pe aceştia în modulul de Iniţiere în Teatru Muzical. Alături de mine am invitat 

un specialist în voce: doamna Claudia Măru Hanghiuc, prim-solista Teatrului de Operetă şi 

Musical „Ion Dacian”, doctorand al UNATC. Am pornit împreună în această experienţă – eu 

Coordonator Proiect, 

dumneaei Coordonator 

Muzical - şi, la finalul a 

trei săptămâni de 

pregătire intensă – în 

vara lui 2016 – am ales 

proiectul Mizerabilii, pe 

care l-am montat în 

toamna lui 2016.  

Am lucrat o luna 

şi jumătate cu o echipă 

excepţională: studenţii 

UNATC Master II, deja, 

Arta actorului, cărora le-

am alăturat câţiva  studenţi Master I Arta Actorului şi Pedagogie Teatrală, câţiva studenţi 

Licenţa (An III, Arta actorului) şi cåteva tinere actriţe deja absolvente. Am întregit echipa 

colaborând cu doamna Roxana Colceag, coregraf şi lect. univ. dr. al UNATC, de asemenea, 

precum şi cu studentele Master II Scenografie, clasa conf. univ. dr. Ştefan Caragiu: Andreea 

Nistor şi Raluca Alexandrescu. Ele au îmbrăcat spectacolul scenografic şi din punct de 

vedere costume. Echipa tehnică a fost la înălţime: Andreea Iacomiţă, Diana Păcurar, Radu şi 

Mihai Mitrea. Mulţumiri speciale artistului Operetei şi specialistului în Sunet domnul Marius 

Mitrofan pentru ajutor şi suport în reglarea sunetului spectacolului.  

„Mizerabilii” în montarea de la Sala Atelier a UNATC este un spectacol de teatru 

muzical original, după romanul lui Victor Hugo. Pe scenă apare Victor Hugo şi publicul 
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asistă la travaliul naşterii... Mizerabililor. Nu cei din viaţă, cei din mintea şi inspiraţia 

talentatului scriitor. 

Mizerabilii este povestea unui om obligat să fure o bucată de påine pentru ca familia 

lui să supravieţuiască, e povestea unei femei care a renunţat la virtute pentru a-şi creşte 

copila, este povestea unei lumi care nu mai suportă mizeria, nedreptatea, lipsurile. 

Muzica şi performanţa vocală se topesc în scenariul doamnei Claudia Măru Hanghiuc 

– dumneaei a făcut şi traducerea şi adaptarea textului versurilor – şi se împlinesc în traseul 

regizoral pe care l-am propus actorilor.  

Am lucrat cu trei distribuţii, pe unele roluri chiar patru distribuţii. A fost un tur de 

forţă şi a meritat orele şi zilele de travaliu. „Mizerabilii” este o montare în premieră la noi. 

Ştiu că echipa „Mizerabilii” va păstra în suflet această producţie, şi echipa Mizerabilii este 

mare: ea cuprinde fiecare om de pe afiş, dar şi pe Şeful de Departament al Artei Actorului, 

prof. univ. dr. Tania Filip – care ne-a susţinut în toată această perioadă, pe decanul Facultăţii 

de Teatru a Unatc, conf. univ. dr. Ştefan Caragiu – care s-a asigurat de bunul mers al 

repetiţiilor şi al premierei din punct de vedere producţie şi pe Rectorul UNATC, conf. univ. 

dr. Nicu Mandea – care ne-a susţinut şi ne susţine în dezvoltarea Cursului de Teatru Muzical 

în UNATC.  

Multumim PUBLICULUI care, în stagiunea 2016-2017, a umplut sala Atelier din 

Matei Voievod 75-77, trăind alături de noi experienţa celor 35 de reprezentaţii cu producţia 

„Mizerabilii” 

lect. univ. dr. Dana ROTARU 

 

Păreri despre un alt fel de a face teatru 

Spectacolul Mizerabilii de la UNATC este un fenomen teatral şi uman. Păstrând 

aproximativ 30% din genialiatea originalului muzical „Les Miserables”, am căutat ca 

traducerea textelor muzicale alese (doar 19 din 53) să nu fie strictă, exactă şi să păstreze doar  

ideea, miezul de desfăşurare a acţiunii explicată în limba locului plin de spiritualitate, în 

zona culturală românească. De asemenea, partea originală din acest spectacol este aceea că 

am scris texte de legătură între numerele muzicale, menite să explice desfăşurarea acţiunii 

prin prisma unui povestitor. Acest povestitor a devenit Victor Hugo, la propunerea 

regizoarei Dana Rotaru şi a tânărului actor-masterand Bogdan Florea. Dezvoltarea scenică a 

fost un lucru de echipă deosebit, deoarece prietenia care mă leagă de Dana Rotaru m-a făcut 

să nu simt felul în care a trecut de la obişnuinţa „locului” în regizarea pieselor de teatru la 

necesitatea de a face altceva, acel „je ne sais quoi” specific regiei de music-hall. Şi i-a reuşit 

extraordinar prin simplitatea plină de energie care se degajă din scenă.  

Ceea ce a fost, însă, deosebit, a fost munca pentru partea muzicală cu aceşti tineri atât 

de talentaţi în arta interpretativă actoricească, dar neavând cea mai mică idee despre 

adevărul tehnic ce se ascunde în spatele performanţei muzicale de pe... să zicem, Broadway. 
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Pe cât de minunaţi actori pe atât de ascultători, tinerii Master II UNATC 2017 au dat dovadă 

de o puternică dorinţă transformată până la urmă în încăpăţânare pentru a munci foarte 

serios şi foarte mult. Ajunsesem ca, în afară de cele patru-cinci ore petrecute cu Dana la regie, 

să continue cu alte trei-patru ore cu mine, unde învăţau un fel de a cânta atipic pentru ei. 

Rezultatul însă este uimitor deoarece tot spectacolul este cântat în aceeaşi tehnică şi şcoală 

interpretativă, de la respiraţie şi poză de sunet la lacrimile lor când devin brusc personajele 

unui roman ce a cutremurat o lume întreagă.  

Ceea ce spun acum s-ar putea să supere, dar sunt deosebit de conştientă că trebuie 

spus, repetat, subliniat la nesfârşit: UNATC are nevoie de Secţia de Music-hall! Şcoala de 

Arta Actorului de la UNATC este deosebită. Am lucrat cu mlădiţele acestei şcoli. Dar? Nu 

înţeleg dacă s-a desfiinţat secţia de music-hall: dintr-un dezinteres devenit rea voinţă, după 

ce a existat între anii 1998 şi 2000 sau dintr-o totală nepăsare a celor ce răspund de spaţiul 

cultural şi educaţional românesc. Acest spectacol, Mizerabilii, ar trebui să se joace la nesfârşit 

până când... cineva, nu ştiu cine, şi-ar da seama că generaţiile de tineri actori vor să-şi 

dezvolte toate abilităţile, vor să fie actori compleţi. Publicul a văzut! Publicul aproape a 

consumat prin toţi porii interpretarea acestor tineri. Specialiştii în muzică şi-au făcut cruce 

(am văzut asta), fiind mai aproape de Dumnezeu pentru a putea înţelege cum a fost posibil 

ca toţi interpreţii din scenă să încheie numere muzicale de un patriotism menit să se 

strecoare în ADN, cu acute precum La şi Si din octava a II-a sau Contra DO. Actori!  

Păcat că nu avem o lege a sponsorizării care să-i determine, cu adevărat, pe oamenii 

cu bani să investească în drepturile de autor pentru ca acest spectacol să se poată juca măcar 
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cinci ani cu aceşti copii minunaţi, Master II Arta Actorului UNATC 2017, pentru că este un 

fenomen uman şi teatral.  

Drd. Claudia Măru-Hanghiuc 

 

Lucrul meu cu studenţii Master II Arta actorului pentru proiectul Mizerabilii s-a 

desfăşurat într-un climat relaxat, creativ. S-au armonizat şi au reacţionat imediat la cerinţele 

de mişcare cerute şi conţinute în conceptul de spectacol. De altfel, spectacolul nu necesită 

coregrafii, ci acea mişcare scenică prin intermediul căreia conceptul regizoral şi susţinerea 

vocală să se armonizeze, desfăşurând trasee logice şi clare, dar şi picturale, acolo unde 

concepţia regizorală o cerea.   

În lucrul la Mizerabilii, de la întâlnirea cu Dana Rotaru, când am discutat în amănunt 

fiecare scenă care necesita expertiza mea şi pâna la faza de repetiţii de mişcare pentru 

închegarea scenelor din punct de vedere mişcare, am urmărit fiecare etapă de lucru. 

Spectacolul s-a împlinit de la o repetiţie la alta şi de la o reprezentaţie la alta. Experienţa 

Mizerabilii este una benefică echipei, am lucrat frumos împreună şi văd în performanţa 

studenţilor actori proaspăt absolvenţi ai Masterului UNATC de Arta Actorului marele câştig 

al acestor tineri: cu Mizerabilii au dobândit cunoştinţele şi experienţa de a sta pe o scenă de 

teatru muzical. Sper ca viaţa teatrală să le ofere şansa dezvoltării şi etalării talentului lor şi al 

şcolii care i-a format. 

lect. univ. dr. Roxana Colceag  
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Am avut nu doar o poveste frumoasă de spus, ci un mesaj foarte important de 

transmis. El a ajuns întai la spectatori şi prin ei mai departe în lume. Asta a fost şi este 

menirea acestui spectacol în care cred foarte mult şi care sper să aibă viaţă şi dincolo de 

porţile şcolii. În inimile noastre va dăinui pentru mult timp, asta e sigur.  

Cât despre mine, mulţumesc celor două profesoare-prietene-sprijin, Dana Rotaru şi 

Claudia Măru-Hanghiuc că m-au însoţit în călătoria spre un loc foarte fericit din fiinţa mea, 

care este Cosette şi altul foarte trist, care este Fantine – două destine care m-au inspirat. Am 

avut un vis. L-am făcut aievea. Da! Noi vom lupta!  

Catinca Maria Nistor – Cosette/Fantine 

 

Acest spectacol a apărut în viaţa mea într-un moment în care îmi pierdusem 

încrederea în mine şi în cei din jur şi a reuşit să îmi redea aripile. Sunt recunoscătoare pentru 

că am reuşit să lucrez cu nişte oameni cu care voiam de foarte mult timp să lucrez şi să 

cunosc totodată alţi oameni minunaţi. Sunt tare fericită că m-aţi primit alături de voi şi vă 

mulţumesc mult pentru echipa frumoasă pe care am format-o. Împreună am reuşit să 

spunem o poveste frumoasă care cred că a atins sufletul fiecărui spectator şi care ne-a ajutat 

şi pe noi să ne dezvoltăm. Am crescut frumos toţi. Aminteşte-ţi că simţi doar adevărul! 

Andreea Mera – cor 

 

 

Am profitat la maxim că mi s-a oferit să fac parte din personajul colectiv al acestui 

spectacol, eu fiind cu un an mai mică decât colegii mei. Am trăit cu trup şi suflet fiecare 

moment, repetiţie şi spectacol. Pot spune că muzica leagă oamenii la un alt nivel. Asta am 

simţit eu. A fost o echipă frumoasă şi talentată de la care am avut ce învăţa! Am văzut cu 

ochii mei cum creşte acest spectacol... Le mulţumesc tuturor! 

Carla Mihai – cor 

 

Orice spectacol de musical reprezintă o treaptă uriaşa în viaţa oricărui actor pentru că 

el necesită îmbinarea şi acordarea armonioasă a vocii cu sentimentul şi mişcarea. Vocile ne-

au fost antrenate impecabil şi mulţumită doamnei profesoare Claudia Maru Hanghiuc am 

reuşit să am acces la ce înseamnă tehnică vocală de musical. Cât despre mesajul din 

Mizerabilii, cred că este cel mai potrivit moment pentru acest spectacol. Îmi amintesc că în 

Piaţa Victoriei erau proteste şi noi cântăm: Auzi oamenii cântând/Şi tricolorul fluturând/Ziua de 

mâine/Va fi ziua când vom lupta. Mulţumesc doamnei profesor Dana Rotaru pentru şansa de a 

vorbi despre lucuri atât de actuale pe o muzică sublimă. 

Alin Potop – Gavroche 
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Faptul că am reuşit să mă ridic din 

mizerie şi să reuşesc să susţin o partitură 

muzicală este ceva ce nici nu speram atunci 

când m-am decis să fac meseria asta. Eram 

împăcat cu gândul că nu va fi punctul meu 

forte. Dar grupul acestui spectacol m-a făcut 

să sper, m-a corectat, m-a ajutat, mi-a fost 

alături ca eu să pot face primii paşi spre arta 

musicalului, motiv pentru care voi fi 

întotdeauna recunoscător. Am câştigat un 

grup şi nişte voci care merită să fie auzite în 

teatru! 

Andrei Radu – Javert 

 

Pentru mine a fost spectacolul care 

m-a trecut prin anul 1 de master şi mi-a dat 

ceva de jucat. E un pic mai greu ca student 

de la o altă facultate să vii într-un loc unde 

toată lumea cunoaşte pe toată lumea, iar 

Mizerabilii mi-a oferit ocazia să joc şi să 

cunosc o mână de oameni de calitate. 

Andrei Nedelea – Gavroche 

 

Acest spectacol ne-a dăruit puterea de a crede în noi şi în faptul că ceea ce facem are 

valoare. Am învăţat să ne folosim vocile şi să respirăm corect, dar am fost şi investiţi cu 

încrederea că putem face mai mult decât am fi crezut. Mă bucur enorm că am făcut parte din 

acest proiect şi sunt recunoscătoare pentru că s-a crezut în mine, în noi. Mulţumim! 

Theodora Sandu – Fantine/Cosette/Juliette 

 

Cuvântul care poate caracteriza acest spectacol e credinţă. Noi am crezut în noi, în el, 

am crezut în mesajul pe care l-am avut de transmis şi el a ajuns exact unde trebuia, în inimile 

oamenilor. E un spectacol lumină şi mă bucur că am putut lucra aşa ceva în facultate. Şi mă 

bucur că încă o dată mi s-a demonstrat că, dacă există încredere, totul e posibil. 

Ana Maria Ivan – Eponine/Dna. Thenardier 

 

Îi sunt recunoscătoare acestui exerciţiu de teatru muzical pentru că m-a învăţat să îmi 

descopăr, folosesc şi dezvolt glasul, una dintre cele mai de preţ unelte ale unui actor. 

Irina Ştefan – Dl. Thenardier  
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Am învăţat să am încredere în 

mine, în vocea mea şi am învăţat să 

lucrez mai bine în echipă, să îmi ascult 

colegii şi să fiu împreună cu ei atât în 

cântece cât şi în afara lor. Sunt 

recunoscătoare doamnelor profesoare 

şi vă mulţumesc! 

Ana-Maria Pop – Dna. 

Thenardier  
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Medeea 
 

 

Master Anul II, Arta Actorului 

Profesor coordonator:  

        Andreea Iacomiţă 

Regia: Andreea Iacomiţă 

Textul, costumele, decorul, 

machiajul, coregrafia stau sub 

semnătura întregii echipe artistice. 

Echipa tehnică: Mitu Dumitraşcu, Vali 

Uţă, Mariana Tisăianu, Eliza Marin, 

Eugen Bănică, Vasile Dascălu 

 

Distribuţia: 

Bianca Cuculici 

Mihai Mitrea 

Corina Ivanov 

Codrin Boldea 

Alexandru Iordache 

Diana Păcurar  

 

Show-musical 

Ce inseamna sa fii vedeta, sa fii in lumina 

reflectoarelor? Ce se vede are vreo legatura cu 

ceea ce este de fapt? Adevarul pare uneori o 

notiune desueta in lumea show business-ului si 

totusi despre ce adevar poate fi vorba in realitatea 

unor oameni care se hranesc numai din imagini si 

aparente... 

Căutarea adevărului despre cine suntem şi 

cum vrem să fim percepuţi de către alţii 

generează un conflict activ tratat cu umor dar şi 

cu accente groteşti. Medeea este povestea unei 

lumi ce se defineşte prin puterea unui ambalaj 

fals. 
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 Frumoasa si Bestia 
după Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

 

 

Master Anul II, Teatru de animaţie 

Profesori coordonator:  

            Conf. univ. dr. Daniel Stanciu 

            Conf. univ. dr. Gabriel Apostol 

Regie: Marcela Ionescu-Onica 

Light Design: Bogdan Trifan 

Sound design: Bogdan Tudorache 

Construcţie păpuşi: Bettina Schicht  

şi Luminiţa Strîmbeanu 

 

Distribuţia: 

Bella – Doris Dănăilă 

Eduard – Leonard Dodan 

Maurice – Leonard Dodan 

Anne – Luminiţa Strîmbeanu 

Vrajitoarea – Luminiţa Strîmbeanu 

Clotilde – Marcela Ionescu-Onica 

Arici – Marcela Ionescu-Onica 

Povestitor – Marcela Ionescu-Onica 

 

„A fost odată ca niciodată un tânăr prinţ care locuia într-un castel minunat. 

Frumuseţea prinţului era vestită în toată lumea…” aşa începe povestea Frumoasa şi Bestia, 

adapare după basmul cu acelaşi nume, scris de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.  

 Dar, pe cât era de frumos prinţul, pe atât era de superficial şi egoist, iar acest lucru s-

a răsfrânt asupra lui. Aşadar, o vrăjitoare l-a transformat într-o „bestie oribilă”. Vraja se va  

rupe doar dacă o fată se va îndrăgosti de el înainte ca ultima petală a trandafirului să se 

scuture. Dacă se va salva, dacă Bella va reuşi să îl înveţe ce înseamnă dragostea, vom vedea.  

 Frumuseţe şi bogăţie pe de o parte, dar şi răutate şi egoism pe de altă parte; iubire şi 

salvare, puritate şi candoare, acestea sunt cuvintele care marchează povestea.   

 Povestea este presărată cu o mulţime de momente savuroase, care fac deliciul 

copiilor. Deasemenea, îi captează în acţiune cu nenumărate conflicte (mai serioase sau mai 

hilare), cu răsturnări de situaţie, care le provoacă imaginaţia. Dar cel mai important este că 
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povestea noastră prezintă nişte lecţii de viaţă profunde, care sunt valabile şi în zilele noastre. 

Acesta este principalul motiv pentru am ales să punem în scenă Frumoasa şi Bestia.  

 Creearea acestui spectcaol 

de păpuşi a fost o muncă de 

echipă, cu greutăţi, bineînţeles, 

dar şi cu multe satisfacţii, în 

momentul în care l-am văzut în 

forma finală.  

 Fiecare păpuşă are 

propriul caracter. De aceea, spre 

exemplu, cele două surori, Anne şi 

Clotilde sunt reprezentate prin 

păpuşi muppets. Ele devin 

simbolul clevetitoarelor, bârfitoarelor şi răutăcioaselor. Am simţit nevoia să accentuăm 

caracterul lor prin gura mobilă. Cum s-ar zice, „vorbesc mult şi prost”. În contrast cu ele, 

Bella prezintă o tristeţe, dar şi o sensibilitate aparte, de aceea am ales să o păstrăm păpuşă 

compusă „simplă”. Şi în cazul lui Eduard este aceeaşi situaţie. Chiar dacă dă dovadă de 

egoism, în sufletul său există o anumită suferinţă, lucru care se vede şi atunci când este 

transformat în bestie.   

 Întreg spectacolul este realizat într-o notă cât mai simplă (aici mă refer la decor, 

lumini), fără prea multe artifiicii tehnice. Am îmbinat teatrul de păpuşi la masă cu teatrul de 

umbre pentru a-i păstra autenticitatea şi misterul. 

Scenele în care am apelat la umbre oferă, din 

punctul meu de vedere, momente absolut 

sensibile, profunde şi pline de mister.   

Acest spectacol este destinat copiilor mai 

mari de opt ani, vârstă la care ei încep să 

descopere adevăratul sens al cuvântului „iubire” 

şi la care încep să înţeleagă noţiunea cuvintelor  

„rău” şi „egoist”, dar şi a cuvintelor „sensibil” şi 

„pur”.   

 Este un spectacol vesel şi colorat, a cărui 

profunzime se relevă printr-un mozaic de 

momente comice şi sensibile, Frumoasa şi bestia 

invită copiii şi părinţii să între în această lume de 

basm, în care păpuşile prind viaţă, 

interacţionează şi construiesc împreună un 

univers magic.
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Lia 
după balada populară Lia Ciocârlia de Vasile Alecsandri 

 

 

Master Anul II, Teatru de animaţie 

Profesori coordonator:  

Conf. univ. dr. Gabriel Apostol 

Concept: Luminiţa Strîmbeanu 

Scenografie/Cosntrucţie păpuşi:  

Dana Petre/Luminiţa Strîmbeanu 

Mişcare scenică: Teodora Budescu 

Sound Design/Light Design:  

Iulian Cuza/Mihai Mitrea 

 

Distribuţia: 

Doris Dănăilă 

Luminiţa Strîmbenu 

Leonard Dodan 

Ciprian Valea 

 

Lie, Lie, 

Zbori din soare cântătoare 

Şi revină din lumină 

Pe pământ cu dulce cânt! 

(Legenda ciocârliei – Vasile Alecsandri) 

 

Se spune că: „Iubirea este o fiinţă sălbatică. Când încercăm să o ţinem în frâu, ne 

distruge. Când încercăm să o închidem, ne înrobeşte. Când încercăm să o înţelegem, ne 

tulbură. ” 

Bineînţeles, avem şi noi să vă spunem o scurtă poveste despre un sentiment ce tinde 

să orbească – dragostea – şi modul ei absolut ridicol uneori de a se juca atât cu raţiunea, cât şi 

cu sufletele noastre. Avem de spus povestea Liei, cea care îşi urmează sufletul şi îşi 

abandonează raţiunea în fuga nebună spre acel loc în care lumea reală se disipă, doar pentru 

a-l întalni pe el, cel pe care şi-l doreşte, cel ce îi îmbracă visele. 

Într-adevăr, iubim de fiecare dată altfel, iubim în diferite moduri. Pentru Lia, însă, 

dragostea ia o cu totul altă formă şi trece de la vis la realitate într-un mod aparte. Îşi urmează 

dorinţele, renunţă la responsabilităţi şi fuge în căutarea celui ce o face să strălucească, însă 
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preţul pe care ea are să îl 

plătească, va fi pe măsură. 

Cuprinsă de dorinţă, este capabilă 

să abandoneze totul, chiar şi pe 

sine, pentru a câştiga acea 

secundă de fericire ce-i permite să 

se contopească cu el, cel ce-i este 

Soare. Iubeşte până la nebunie, iar 

într-o secundă poate pierde totul 

doar pentru a avea parte de 

singurul moment care a contat 

vreodată.  

Este un spectacol non-

verbal, un spectacol încărcat de 

emoţie în care timpul nu are 

limite, în care absolutul poate deveni palpabil şi în care moartea nu reprezintă un final. Mitul 

Liei aduce în faţa publicului un joc vast al definiţiei sufletului, care poate fi interpretat după 

bunul plac al spectatorului. Povestea unui regat fără de rege, în care încoronarea absolutului 

nu poate fi atinsă. 
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Uriaşul 
după Marele Uriaş Prietenos de Roald Dahl 

 

 

Master Anul II, Teatru de animaţie 

Profesori coordonator:  

            Conf. univ. dr. Daniel Stanciu 

            Conf. univ. dr. Gabriel Apostol 

Concept şi regie: Cristina Ţane 

Light design: Cristina Ţane 

Sound design: Ştefan Craiu 

 

 

 

Uriaşul este 

un spectacol de 

teatru de umbre 

contemporan inspirat 

din povestea Marele 

Uriaş Prietenos, scrisă 

de Roald Dahl. 

             În toiul nopţii, 

o fetiţă este răpită de 

un uriaş. Acesta o 

aduce la el acasă, pe 

tărâmul uriaşilor. Aici, fetiţa descoperă că uriaşul are o îndeletnicire nobilă: aceea de a sufla 

vise frumoase copiilor adormiţi. Ei devin cei mai buni 

prieteni, însă uriaşul cel prietenos nu este singurul locuitor 

din tărâmul magic al viselor... 

Spectacolul îmbină tehnici moderne ale teatrului de umbre, 

joc de lumini şi personaje compuse din siluete şi corp uman. 

Este un spectacol de teatru de umbre contemporan despre 

prietenie şi vise împlinite. Pentru visători de toate vârstele. 

Cristina Ţane 
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 Anima & Animus 
 

 

Master Anul II, Coregrafie 

Profesori coordonator:  

Conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu 

Lect. univ. dr. Andreea Duţă 

Concept şi coregrafie: Ema Constantin 

Scenografie: Răzvan Bordoş 

Sound Design: Paul Ilea 

Light design: Ionuţ Dumitraşcu 

 

Distribuţia: 

Anda Stoian 

Ana-Maria Iorga 

Bianca Bor 

Alex Snopovschi 

Luiza Dimulescu 

 

 

Anima & Animus este 

un spectacol despre ceea ce 

înseamnă să fii om, despre 

diferenţa de exprimare a 

singuratăţii vis-a-vis de cea a 

apartenenţei la un grup, 

despre dualitatea din noi ce 

ne face să jonglăm cu stările 

de spirit. 

Împreună suntem 

diferiţi; tu cine eşti când nu te 

vede nimeni? 

Ema Constantin 
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 Despre iubire şi alte farmece de neînvins 
după o idee de Andreea Novac 

 

 

Master Anul II, Coregrafie 

Profesori coordonator:  

Conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu 

Lect. univ. dr. Andreea Duţă 

Scenografie: Ileana Zirra 

 

Distribuţia: 

Alina Radu 

Beatrice Maria Tudor 

Cristian Hariga 

Daniel Alexandru Dragomir 

Mariana Gavriciuc 

 

 

Nimic nu durează, totul moare ca să se 

nască din nou, altfel, în altă parte, cu alţi 

oameni. (Mircea Eliade) 

    

Despre iubire şi alte farmece de neînvins 

abordează, într-o manieră amuzantă şi 

directă, o temă care oscilează foarte fin pe muchia dintre fascinaţie şi clişeu, prea personal ori 

prea general, dintre sublim şi patetic – iubirea.  

Spectacolul porneşte şi se construieşte în jurul întrebărilor Cum se mai poate vorbi 

despre iubire? Ce mai poate însemna o iubire? Cum operează dragostea şi de ce contează ea atât de 

mult? Este iubirea compatibilă cu ideea romantică de veşnicie?, trecând prin etapele esenţiale şi 

caracteristice oricărei poveşti de dragoste pe care, însă, nu le redă şi nu le ilustrează explicit.  

 Despre iubire şi alte farmece de neînvins are în centru ideea de trecere şi prefacere şi îşi 

propune să creeze un spaţiu care să permită emoţiilor să apară şi nu neapărat să ofere 

răspunsuri univoce sau cu iz de vehemenţă. Tocmai de aceea finalul spectacolului va rămâne 

unul optimist şi deschis interpretărilor. 
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I’mperfect 
 

 

Master Anul II, Coregrafie 

Profesori coordonator:  

Conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu 

Lect. univ. dr. Andreea Duţă 

Concept şi coregrafie: Diana Bejan 

Lumini şi sunet:  

Andreea Iacomiţă şi Mihai Mitrea 

Fotografii: Liviu Suciu 

 

Distribuţia: 

Diana Bejan 

Georgiana Adriana Cameniţă 

Anda Stoian 

Carla Waltner 

Anastasia Grigore 

Georgiana Andreea Filip 

George Pleşca 

Marian Ivan 

 

 

Căutăm mai mult ca perfectul. Ce este perfect? 

Cine poate fi aşa? Cum? În cât timp? Oare ne va 

ajunge? Oare vom reuşi? Dar unde este? Îl putem 

atinge? Când ştim că am ajuns? Câte forme are? Merită? 

Merită să căutăm perfecţiunea? Este atât de important 

să găsim perfecţiunea? Ce este ea? Ce valoare are? 

După aceea vom fi mai fericiţi? Vom aprecia viaţa mai 

mult? 

 

Diana Bejan  
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Shaping Sound 
 

 

Master Anul II, Coregrafie 

Profesori coordonator:  

Conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu 

Lect. univ. dr. Andreea Duţă 

Concept şi coregrafie: Anda Stoian 

Light Design: Ionuţ Dumitraşcu 

 

Distribuţia: 

Ema Constantin 

Anda Stoian 

Diana Bejan 

Georgiana Cameniţă 

Florin Munteanu 
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324



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

 

Juriile Galei Absolvenţilor Licenţă 2017 

 

ACTORIE (LICENŢĂ):    Cecilia BÂRBORA, actriţă 

Alice BARB, regizor 

Corina CONSTANTINESCU, teatrolog 

 

ARTA ACTORULUI (MASTER):  Coca BLOOS, actriţă 

Ana CIONTEA, actriţă 

Erwin ŞIMŞENSOHN, regizor 

 

REGIE TEATRU & SCENOGRAFIE (LICENŢĂ) 

ARTA REGIZORULUI DE TEATRU & ARTA SCENOGRAFULUI (MASTER):  

      Vlad CRISTACHE, regizor 

Ioana PASHCA, scenograf 

Cristiana GAVRILĂ, teatrolog  

 

PĂPUŞI – MARIONETE (LICENŢĂ) & TEATRU DE ANIMAŢIE (MASTER):  

      Brânduşa Zaiţa SILVESTRU, actriţă 

Bogdan DRĂGULESCU, regizor 

Raluca TULBURE, secretar literar 

 

COREGRAFIE (LICENŢĂ) 

ARTĂ COREGRAFICĂ (MASTER): Ovidiu DRAGOMAN, coregraf 

Ioana MARCHIDAN, coregraf 

Sandra MAVHIMA, coregraf 

 

 

TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL / JURNALISM TEATRAL (LICENŢĂ) &  

TEATROLOGIE - MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL (MASTER): 

    Profesorii din Departamentul Studii teatrale 

 

 

TEHNOLOGII DIGITALE (MASTER): Profesorii specializării Tehnologii digitale 

 

SCRIERE DRAMATICĂ (MASTER): Profesorii specializării Scriere dramatică 

 

PEDAGOGIE TEATRALĂ (MASTER): Profesorii specializării Pedagogie teatrală 
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Echipa de Organizare:  
 

MASTER  ANUL I – TEATROLOGIE  –  MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL 

DIRECTOR:       ELENA COMAN 

COMUNICARE ŞI PR:   IRINA RADU 

PRODUCŢIE:      AIDA SOSIC, IOANA CĂLIN 

PROTOCOL:      BOGDAN STĂNESCU, SOUKAINA ABROUK                               

 

COORDONATORI:   DRD. MARIA ROTAR 

     PROF. UNIV. DR. LUDMILA PATLANJOGLU 

 

CONSULTANŢI:     CONF. UNIV. DR. NICOLAE MANDEA (RECTOR) 

CONF. UNIV. DR. CARMEN STANCIU (PRORECTOR FACULTATEA DE TEATRU) 

LECT. UNIV. DR. MATEI BRANEA (PRORECTOR FACULTATEA DE FILM) 

CONF. UNIV. DR. ŞTEFAN CARAGIU (DECAN FACULTATEA DE TEATRU) 

CONF. UNIV. DR. OVIDIU GEORGESCU (DECAN FACULTATEA DE FILM) 

CONF. UNIV. DR. DORU NIŢESCU (DIRECTOR DEPARTAMENT REGIE DE FILM ŞI TV, PRODUCŢIE DE FILM) 

 

CONSULTANT - EVENIMENT 

DOCTOR HONORIS CAUSA:  PROF.UNIV.DR. LAURENŢIU DAMIAN 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE & PR: ANCA TUICĂ, RALUCA DRĂGAN 

GRAFICĂ ŞI ILUSTRAŢIE AFIŞ:   CĂTĂLIN SÎRBU, MATEI BRANEA 

FOTO-VIDEO:     LUCIAN NĂSTASE, DAN BOBE 

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV:  EMIL BANEA 

DIRECTOR MARKETING:   GABRIEL FĂTU 

ŞEF CONTABIL:     CAMELIA BUNEA 

ŞEF ADMINISTRAŢIE:    MONICA PANAIT  

SECRETAR ŞEF:     MADI CODALBU, MIHAELA PETRE 

ORGANIZARE SPECTACOLE:   RODICA GĂUREAN, COSMIN TEODOR PANĂ 

 

REGIZOR TEHNIC:    DUMITRU DUMITRAŞCU 

SUNET:     ANDREEA IACOMIŢĂ, MIHAI MITREA 

LUMINI:        GEORGE ROTARU, DIANA PĂCURAR 

COSTUMIERĂ:     MARIANA TISĂIANU, VALENTINA UŢĂ 

RECUZITER:     VASILE DASCĂLU 

MAŞINIŞTI:     EUGEN BĂNICĂ, PĂUNA FABIAN 
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ECHIPA FACULTĂŢII DE TEATRU: 

MANUELA DUMITRAŞCU, IRINA LUNGU, ANA SCĂRLĂTESCU, LUMINIŢA ALBU, NICOLETA ŞTEFAN, 

EUGEN NICOLAE, AUREL BARBU, DOREL MORARU, MARIAN BARBU, EUGEN TUDORACHE, DAN 

SADURSCHI, LIVIU TULEI, SORIN BOBOUŢANU, MARIANA CRIŞAN, RODICA VASILE, GABRIEL 

OLTICEANU, NICOLAE MATEI, PETRUŢA ROMAN, PAUL HÂNCU, RADA DURUCEA, VIRGINIA 

TURUNGIU, VLAD TRIFAŞ 

 

ECHIPA FACULTĂŢII DE FILM: 

COSMINA ŞANDOR, SPERANŢA GĂNECI, NELU BAIN, ALEXANDRU DINU, RĂDIŢA VASILE, CAROL ENE, 

NICOLAE MOCANU, IONELA ŞOPTEREAN, NICOLETA DARABAN, FLORENŢA PĂUNA, CRISTI IGNA, 

ADRIANA SOARE, DAN SOARE 
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Suntem, ca în fiecare an, în prag de absolvenţă la UNATC. Diferite producţii – actorie 

şi regie, aruncă în arenă noi şi noi talente. 

Ca de fiecare dată cu un ochi plângem şi cu celălalt râdem... 

Ce îi aşteaptă? Talent, pasiune, sănătate şi noroc – iată cele necesare. 

Personal am încercat, cu nouăsprezece dintre absolvenţi, o implicare majoră in 

actualitate montând un spectacol de Aristofan – Adunarea femeilor, mai contemporan decât o 

piesa contemporanană. 

Trăim intr-o lume scârbită de plictiseala conservatoare, dornică de schimbare cu orice 

preţ. Aberaţia ţine deseori loc de inovaţie, lumea parcă se destramă, iar Aristofan exemplifică 

asta de 2500 de ani încoace. 

Publicul are posibilitatea să aleagă, anul acesta, dintr-o paletă bogată de propuneri: 

Prinţesa Turandot, Şi caii se împuşcă, Idiotul, Furnici, Anişoara şi Ispita şi, cum arătam mai sus, 

Adunarea femeilor. 

Ştim cu toţii că vremurile s-au schimbat, cronicarii s-au împuţinat, directorii de teatre 

s-au blazat, ne-a rămas doar publicul, singurul sprijin al actorilor tineri, pe care îi aşteaptă azi 

lupte teribile pentru afirmare, prin beciuri sau poduri, în vreme ce banii necesari existenţei 

de zi cu zi lipsesc... cu generozitate. 

Cred, deci, că doar pasiunea adevărată va putea împinge in faţă căruţa cu paiaţe. 

Şi voi fi alături de ei până la capăt! 

 

prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU 
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Idiotul 
după F.M. Dostoievski 

 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de:  

Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu  

Coordonator proiect:  

Lect. univ. dr. Bogdana Darie 

Regia: Lect. univ. dr. Bogdana Darie 

Asistent regie şi mişcare scenică:  

Romina Sehlanec  

Sunet: Andreea Jicman 

Lumini: Gabriel Olteniceanu 

 

Distribuţia: 

Prinţul Mîşkin – Alexandru Făinişi 

Rogojin – Kostas Mincu  

Nastasia Filipovna – Alexa Tofan 

Ippolit Terentiev – Alexandru Petcu  

Varia – Ada Dumitru  

Ganea – Cozmin Dinu 

Toţki – Stama Alexandru  

Aglaia – Marina Flueraşu  

Generalul Epancin – Alin Potop 

Generăleasa Epancina – Nicoleta Moscalenco 

Ptiţîn – Victor Bădoi 

 

Idiotul a fost un act de mare curaj!... Desigur, venea după o altă încercare: Fraţii 

Karamazov (unul din spectacolele de licenţă ale generaţiei 2011-2014, clasa prof. univ. dr. 

Florin Zamfirescu), un spectacol care „trăieşte” încă, la aproape patru ani de la premieră 

(este în repertoriul curent al Teatrului Elisabeta din Bucureşti).  

De această dată lucrurile au stat... altfel. Dramatizarea a fost un prim pas diferit. Am 

construt-o ca pe un angrenaj de scene, aparent disparate, dar unite în structură, aproape 

după formula unui puzzle. Conform principiului (acreditat de studiile moderne de estetică) 

conform căruia un creator nu realizează doar o operă de artă, ci atâtea opere câţi spectatori o 

privesc, mi-am dorit (asemenea lui Brecht) ca spectatorii să fie cei ce adună, compun şi 
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recompun povestea; aparentul haos, să fie, de fapt, un joc al spiritului în care ideea 

generatoare, firul roşu, drumul esenţial să se facă simţit, doar de la un punct al spectacolului 

încolo. Mi-am dorit ca spectatorul să îşi dezvolte creativitatea, şi nu să asiste impasibil la un 

spectacol „montat”. 

Tot pe aceeaşi idee a mers şi lucrul cu actorii. Le-am propus de la început acestora să 

adere la ideea ca vor „plămădi” singuri spactacolul. Nu aveam să fac regie (nu sunt regizor, 

ci profesor de actorie), nu am vrut o scenografie „propusă” de cineva, sau o coregrafie 

„lucrată”. Am îndrumat tinerii studenţi într-un atelier de improvizaţie în adevăratul sens al 

cuvântului. Au căutat să pătrundă sensul ideilor, al conflictelor, al trăirilor, au descoperit 

relaţiile dintre ei şi, mai ales, am lucrat în înţelegerea in profunzime a situaţiilor propuse de 

un geniu al literaturii: F.M. Dostoievski. Aşa se face că „scenografia” a apărut de la sine, iar 

„coregrafia”... Aici povestea este ceva mai complexă. 

Am lucrat alături de o artistă deosebită, un viitor pedagog de succes, un om cu o 

bogată experienţă practică şi cu un bagaj de cunoştinţe, deja, foarte vast. Drd. Romina 

Sehlanec (absolventă de Arta Actorului, clasa prof. univ. Adriana Piteşteanu; absolventă 

Master Arta Actorului la East 15 University of Essex; Master Pedagogie Teatrală UNATC; 

absolventă a unui curs de pregatire la Odin Teatret, sub îndrumarea lui Eugenio Barba; 

doctorand UNATC, sub conducerea prof. univ. dr. Dan Vasiliu) a fost cea care i-a indrumat 

pe viitorii actori în căutarea exprimării unui limbaj corporal, organic şi necesar, izvorât din 

universul interior al fiecăruia. Expresivitatea corporală la care au ajuns nu a fost un scop, ci o 

permanentă căutare, o modalitate spontană şi necesară de a comunica lucruri pe care 

cuvintele... nu au puterea să o facă. 

Ansamblul de teatru-ritual, oferit de covorul alb, impecabil, de goliciunea picioarelor 

actorilor, de lipsa oricărui decor de teatru, de esenţializarea recuzitei (aici se detaşează clar 

„cutia galbenă”, cutie a miracolelor, a demonilor şi a salvării) este completat de prezenţa 

permanentă a actorilor pe tot parcursul spectacolului, ca martori cheie, ca supraveghetori, ca 

330



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

observatori, asemenea corului antic; cel ce vedea tot, ştia tot, încerca să salveze situaţii, dar 

destinele trebuiau să-şi urmeze cursul... Tragedia se întâmpla, viaţa trebuia să curgă mai 

departe.  

Idiotul a fost un act de mare curaj!... Suntem conştienţi că e un spectacol... ciudat. 

Original şi paradoxal. Poate de aceea a fost selecţionat la Festivalul Internaţional De Teatru 

FACT Budapesta (unde a avut cronici foarte bune), la Festivalul Internaţional De Teatru 

Scena Incognita, Arras-Franţa (şi aici cu cronici foarte bune) şi La Festivalul Internaţional al 

Şcolilor de Teatru Skopje – Macedonia (unde va participa în iulie anul acesta). S-a jucat şi la 

Ploieşti, Piteşti, Buzău, Mangalia, Deva, dar şi la Festivalul Naţional de Teatru pentru tineret 

Okaua (unde a obţinut numeroase premii).  

Echipa de studenţi-actori, ce aparţine clasei coordonată de prof. univ. dr. Florin 

Zamfirescu, a jucat pâna în Gala Absolvenţilor 44 de spectacole. A fost un drum lung, 

interesant. Un spaţiu al căutării, al experimentării, al noului şi viului. Şi cum poveştile de 

succes, nu trebuie să se termine, nu putem face decât să sperăm... într-un posibil viitor al 

acestui spectacol. 

Replica motto „Frumuseţea va salva lumea” face referire, evident, la frumuseţea 

iubirii, a speranţei şi a fiinţei umane care priveşte către lumină.  

Le doresc viitorilor actori un drum artistic şi de viaţă FRUMOS!  

lect. univ. dr. Bogdana DARIE 

 

Întalnirea cu Dostoievski şi cu Prinţul Miskin a fost unică. Un drum nou, necunoscut, 

dar frumos, parcurs alături de colegii mei din distribuţie, de drd. Romina Boldaşu şi de lect. 

univ. dr. Bogdana Darie. Eram un om deja îndreptat cu sufletul spre Dumnezeu, dar odată 

ajuns în inima romanului am simţit un „ceva” atât de puternic şi atât de nou încât nu ştiu 
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cum poate fi explicat „pe lung”. Pe scurt, sunt 

sigur că datorită lucrului am accesat o nouă 

dimensiune din cele şapte ale conştiinţei. Aud des 

că operele lui Dostoievski sunt grele, dar părerea 

mea este că ne ascundem de noi, iar gradul de 

complexitate a universului lui Dostoievski este 

direct proporţional cu uitarea noastră a ce 

înseamnă a fi omul. 

Alexandru Făinişi – Prinţul Mîşkin 

 

Întâlnirea cu Idiotul de F.M. Dostoievski a 

fost, parafrazând-o pe Aglaia Epancina, una 

esenţială pentru mine, în toată profunzimea cuvântului, la nivel uman şi implicit ca tânară 

studentă a secţiei de arta actorului. Ne-am împrietenit destul de greu, fiindcă ea aparţinea lui 

Dostoievski şi era pentru mine o utopie; o fată de general ambiţioasă, idealistă, răsfăţată de 

soartă, care nu a cunoscut lumea şi nici iubirea. Am realizat, după multe reprezentaţii, că 

singurele diferenţe dintre noi erau timpul şi contextul social, în esenţă având aceeaşi ardere 

şi aceeaşi dorinţă nestăvilită de a schimba cumva lumea în bine. Aglaia a trezit copilul din 

mine, vulnerabilitatea, neputinţa, iubirea, credinţa că orice este realizabil şi paradoxal; astfel 

a reuşit să îmi îmblânzească orgoliul. Ca 

viitoare actriţă, cea mai importantă lecţie a 

fost chiar drumul spre adevărul Aglaiei şi 

lucrul în echipă alături de colegii mei din 

distribuţie. Fiind un spectacol născut prin 

şi spre improvizaţie, viul din noi a fost 

scopul căutării. Am căutat cu toată 

libertatea şi disponibilitatea interioară şi 

exterioară, mi-am dat voie să CREEZ şi să 

FIU. Astfel am înţeles importanţa atenţiei 

la tot ce se întamplă în scenă, a raportării 

reale la cel din faţa ta şi nu în ultimul rând 

necesitatea de a-ţi iubi partenerul, fiindcă 

„rănile pot fi vindecate cu IUBIRE şi 

IERTARE”. Lucrul la spectacolul de licenţă 

Idiotul, coordonat de doamna profesor 

Bogdana Darie şi de drd. Romina Sehlanec, 

mi-a deschis orizonturile umane, iar ca 

viitoare actriţă m-a facut să îmi dezvolt 
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modalităţi de exprimare noi şi neaşteptate. Aglaia m-a convins să „vreau sa fiu un om 

folositor!” şi să cred că „frumuseţea va salva 

lumea”, iar drumul este această meserie minunată. 

Marina Flueraşu – Aglaia Epancina 

 

Pentru oricine, dar mai ales pentru un 

student la actorie, încercarea de a cuprinde într-o 

definiţie opera unui autor-titan precum F.M. 

Dostoievski reprezintă, fără doar şi poate, o 

provocare. Cu riscul de a suna fie apologetic, fie 

reductibil, în orice caz, reprobabil, pentru mine, 

universul dostoievskian este definiţia artistică a 

Universului însuşi. Când ne gândim la Univers, 

avem de-a face cu proiecţia infinitului, a 

necuprinsului. La fel şi când vine vorba de galeria 

personajelor imaginate de Dostoievski. Când s-a 

vorbit despre Dostoievski, s-a vorbit, inevitabil (şi 

se va mai vorbi), despre profunzimile psihologice 

ale personajelor sale, pe care eu le asociez cu 

pluralitatea de sensuri, cu infinitatea posibilităţilor 

şi, deci, cu Universul. Această calitate a scrierilor 

sale se transformă pentru orice cititor (şi cu atât mai mult pentru un student la actorie care 

are de construit şi interpretat un personaj dostoievskian) într-un studiu inepuizabil despre 

viaţă. Cu alte cuvinte sau cu cuvintele lui Roland Barthes, „Naşterea cititorului trebuie să fie 

plătită cu moartea autorului”. Prin aceasta, eu gândesc că, în punctul în care s-a oprit munca 

scriitorului începe munca cititorului, dar merg mai departe şi afirm, cu vădită modestie, că 

unde s-a oprit şi munca cititorului începe munca actorului. Munca actorului nu doar cu sine 

însuşi (...ca la Stanislavski), ci cu viaţa însăşi, cu creaţia însăşi, cu Dumnezeu Însuşi şi, deci, 

cu Universul însuşi. Munca mea, la care m-am înhămat deopotrivă cu entuziasm şi reticenţă, 

a fost construirea personajului Rogojin din Idiotul, care m-a umbrit ca un arbore cu sute de 

ramuri şi mii de rădăcini. Ramuri verzi şi puternice, ramuri uscate şi vulnerabile, ramurile 

caracterului şi sufletului său complex şi covârşitor pentru un student, ramuri care m-au 

condus spre cunoaştere şi autocunoaştere. A trecut deja mai bine de jumătate de an de când 

trăiesc şi retrăiesc, cu fiecare reprezentaţie a acestui spectacol, povestea lui Rogojin şi tot nu 

pot spune că am ajuns să-i ating fiecare ramură. E inepuizabil, iar asta este esenţial pentru un 

actor: ca munca la personajul său să nu înceteze niciodată, ca la fiecare reprezentaţie să 

descoperi ceva nou, să te modifice, să te macine, să-ţi facă plăcere şi să-l urăşti în acelaşi 

timp, să-ţi doreşti mereu mai mult, mai mult. Dacă prin Rogojin l-am descoperit pe 
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Dostoievski, cred că nu mă înşel afirmând că prin Dostoievski am început să descopăr 

Universul. 

Kostas Mincu – Parfion Rogojin 

 

Nastasia Filippovna e om. Asta mi-a fost cel mai greu să înţeleg. Reprezentarea ei în 

filmele ruseşti, descrierea pe care autorul i-o face prin celelalte personaje, o fac să pară o 

Super-Woman care-şi ocupă timpul vrăjind minţile bărbaţilor, înnebunind femeile, aducând 

la viaţă rochiile pe care le poartă, petrecerile la care merge, în mod direct sau de la distanţă. 

Pentru Mîşkin e suficient să-i vadă privirea într-un portret ca să retrăiască pe loc o pre-

epilepsie. Ca orice super-erou, fie el cu intenţii bune sau diavoleşti, are o dramă care îi 

declanşează puterea de a lupta, de a se împotrivi normelor şi regulilor societăţii. Nastasia 

Filippovna e orfană, părinţii au murit, sora mai mică a murit, casa şi copilăria ei au ars când 

Afanasi Ivanocici Toţki a luat-o sub protecţia lui. La douăzeci şi unu de ani când am 

„cunoscut-o” am privit-o de la distanţă şi după măsurarea ochiometrică pe care am fost în 

stare să o fac, am tras concluzia că nu e în toate minţile. „Dar e o femeie...nebună!” i-am spus 

doamnei profesor Bogdana Darie, pe holul facultăţii în ziua în care mi-a propus să o 

interpretez la licenţă. Dumneaei mi-a zâmbit şi a făcut un gest din mână, un „O să înţelegi tu 

mai târziu...”. Cred, ba chiar sunt sigură că şi-a dat seama în cei doi ani de facultate că sunt 

departe de o femeie cu F mare, magică şi cu o nebunie savuroasă, cum e Nastasia. Cu mainile 

tremurând în faţa unei provocări oricât de mici, cu vocea sugrumată şi subţire, palidă şi 

nesigură, aşa m-am prezentat în faţa personajului pe care urma să-l joc. Mi-a fost frică de 
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Nastasia Filippovna. La repetiţii am căutat în mine marile drame ca să mă apropii de 

suferinţa ei, am fost rigidă ca să par demnă, am fost afectuasă ca să par senzuală, am fost de 

fapt iar şi iar penibilă. Mi-am forţat vocea, poziţia corpului, privirea ca să ajung măcar puţin 

la cum mi-o imaginam eu pe „Frumoasa Rusiei”. Am fost departe de adevăr, departe de 

personaj şi de piesă. Am înţeles asta cu greu, cu ajutor şi suport din partea profesoarei şi a 

tuturor membrilor trupei. Am căutat împreună să apropiem de realitate personaje pe care 

Dostoievski le apropie mai degrabă de fantastic. Continui să greşesc, dar continui şi să 

înţeleg, cu fiecare reprezentaţie peste care mai trece timp în care, din micile întâmplări ale 

realităţii cotidiene, descopăr că Nastasia Filippovna e om. 

Alexa Tofan – Nastasia Filipovna 

 

„Dacă omul nu s-ar îmbolnăvi, nu şi-ar cunoaşte limitele” sunt vorbele pe care le 

rostesc pe scenă privind spre ultima scăpare de la (şi aici înclin să zic suferinţă, dar totuşi) 

neputinţa de a te trezi şi mâine din somn... Chiar Dostoievski a spus: nu îţi dai seama cum e 

să fii în pielea unui muribund decât atunci când gândul că mai ai doar câteva luni de trăit îţi 

macină sufletul şi te decuplează încet de la simţiri; uşor, cu timpul, toate micile fericiri ale 

vieţii sunt înlocuite cu acest gând mistuitor, care parcă te urmăreşte şi când dormi şi merge 

până într-atât încât te trimite pe luni necunoscute, bântuite de cele mai ascunse frici, uneori 

reci ca polurile Terrei, alteori fierbinţi ca furtunile de pe Mercur. Această partitură nu numai 

că mi-a lărgit conştiinţa şi capacitatea de a înţelege ce simte un om pentru care fiecare cuvânt 

e preţios pentru că poate dacă îi ia prea mult să îl rostească, în economia, să zicem a unui 
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discurs sau chiar testament, riscă să devină... ultimul cuvânt. Nu sunt de părere ca Ippolit 

este un personaj rău, ci înrăit şi aici e o diferenţă: omul rău urăşte din lăcomie, gelozie, însă 

cel tras în jos atât de mult de condiţia sa ajunge să urască pentru că iubirea din el se 

transformă în ură şi atunci va urî cu aceeaşi intensitate cu care mai înainte ar fi iubit. Să 

ajungi să îţi doreşti doar să mai poţi umbla, să priveşti copacii, să respiri aerul cald de vară 

este ceva ce nu aş dori nimănui...” 

Alexandru Petcu – Ippolit 

 

Idiotul ne învaţă iubire, răbdare, frumuseţe, înţelepciune, este un proiect de suflet. 

Prin spectacolul Idiotul simt cum oamenii pleacă în călătorie cu noi, cum se modifică şi se 

deschid, iar acesta este modul prin care le mulţumim pentru faptul că au jertfit cateva ore 

pentru noi. Şi pe mine m-a modificat acest spectacol, te îndeamnă să fii atent la aproapele 

tău, să te implici, să nu stai pasiv, să iubeşti oamenii. Despre asta este vorba în viaţă: legături 

şi iubiri intre oameni. Te invită să iubeşti şi să simţi durerea altora pentru a te putea implica.  

V. Ermilov spunea că „în operele lui Dostoievski răsună strigătul omenirii chinuite ce 

nu poate fi înăbuşit de nimeni!”. Cumva şi eu simt că adultul este un copil deformat, adultul 

este acel copil, dar într-o variantă mai mare, este acelaşi suflet. Hai să il ascultăm pentru că 

ştie ce vorbeşte; să ne întoarcem la puritatea copilăriei pentru a salva lumea.  

Din acest spectacol am învăţat cât de bine poate face iertarea, cât de bine fac cuvintele 

frumoase, cuvintele de alinare şi încurajare. Cele mai bune pastile pentru suflet sunt 

cuvintele frumoase, poţi observa cum se luminează o persoană, cum iese din cochilie şi nu 

mai stă în apărare. Noi creăm oamenii frumoşi, având grijă de sufletul lor, îi păstrăm cu 

sufletul liniştit.  

„Dacă nu iubeşti un om, nu înseamnă că îl urăşti”, este o frază plină de întelepciune, 

care m-a făcut să am grijă de toate persoanele, nu doar de cei dragi, să imi doresc să iubesc şi 

să uit de ceartă şi conflicte. Mi-a modificat viaţa frumos!  

Dostoievski spune că noi ne luăm prea în serios şi de la Ermilov avem punctat faptul 

că Mîşkin reprezintă frumosul inconştient. 

Să nu uităm că „toţi oamenii sunt buni şi că întotdeauna rănile se vindecă cu iubire şi 

iertare”. Este un spectacol al tuturor timpurilor, implicit un spectacol al zilelor noastre. 

Nicoleta Moscalenco – Lisaveta Prokofievna Epancina  

 

Lucrul la spectacolul Idiotul a semănat cu plecarea într-o călătorie care probabil că nu 

se va termina niciodată datorită atât bogăţiei operei lui Dostoievski, dar şi specificului 

spectacolului. Fiind un autor atât de mare îţi oferă şi ţie libertatea de a încerca să pătrunzi 

din ce în ce mai adânc în profunzimile relaţiilor şi situaţiilor, iar acestă căutare permanentă 

păstrează viul spectacolului. Pe de altă parte, construcţia spectacolului, care a început 

plecând de la improvizaţie, ne oferă accesul la lumea din spatele romanului prin faptul că 
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noi putem asista la scenele colegilor, de pe margine. Acesta propunere m-a pus în dificultate 

iniţial, neştiind cine sunt atunci când mă uit: personajul sau actorul. Atunci am înţeles că 

actorul care interpretează un personaj este în primul rând un om care trebuie să reacţioneze 

viu şi just la ceea ce vede pe scenă, evident prin grila personajului. Acesta mod de a fi 

permanent conectat la lumea care se crează pe scenă te obligă să-ţi foloseşti mijloacele 

actoriceşti la capacitatea maximă în fiecare seară pentru că, nefiind niciun fel de impunere 

regizorală, bunul mers al lucrurilor depinde doar de tine. O asemenea responsabilitate te 

ajută să treci peste comoditate şi te obligă să rămâi constant la fiecare reprezentaţie. Fiecare 

spectacol pe care îl joc este încă un pas în această călătorie care nu ştiu înspre unde duce, 

singura certitudinte fiind acea că nu pot parcurge acest drum decât dacă îmi păstrez vie 

curiozitatea şi bucuria descoperirii. 

Alin Potop – Generalul Epancin 

 

Dostoievski l-a urît pe acest om respectabil, impasibil, sigur de sine; cât de mult 

dispreţuieşte „corectitudinea” lui. Eu trebuie să iubesc acest om pentru că trebuie să îi dau 

viaţă, asta e datoria mea de actor, să fie credibil, să fie visceral, să trăiesc cu mizeria şi 

curăţenia lui sufletească şi să să îmi mai şi placă. Dacă m-aţi întreba pe mine ce am 

descoperit şi ce am învăţat din acest rol nu prea aş fi în măsură să vă răspund pentru că 

paradoxal, tu ca om, nu te poţi cunoaşte pe tine într-o viaţă întreagă, başca un om pe care nu 

l-ai cunoscut niciodată şi dintr-o dată trebuie să păşeşti în pantofii lui, să fii introdus în altă 

lume; adevărul pe care îl cauţi e în continuă mişcare, nu îl vei putea găsi niciodată. De aceea 

eu tind să cred că noi, actorii, trebuie mai întâi să iubim teatrul, apoi omul, iar apoi să ne 

dăm din calea artei şi să lăsăm creaţia să vină de sus. Nu există o metodă după care 

interpretezi sau trăieşti, ci doar drumul contează, călătoria, nu destinaţia, de aceea eu 

personal nu cred în vreo metodă sau vreun sistem de predare, pentru că dacă spui: Da. Aşa 

rămâne! Te vei bloca într-un sistem din care nu mai poţi ieşi şi din care nu mai poţi creşte ca 

om şi ca actor, vei fi limitat, iar teatrul ca şi viaţa, nu are limite, scena va da cu tine de 

pământ, te va distruge. Drumeţule, nu există drum. 

Toate acţiunile noastre sunt urmări ale frustrărilor noastre. La Dostoievski, toate 

personajele vorbesc despre ele şi îşi fac auto-analiza şi de fapt acea auto-analiză e exact fişa 

de personaj.  

Ce am învăţat până acum din institutul de teatru şi de la Dostoievski este că eu ca om 

şi ca actor nu am nevoie de nimic exterior muncii. Au fost scrise o mulţime de cărţi 

importante ai căror autori sunt de multă vreme morţi şi nu mai pot fi readuşi la viaţă. Dar ai 

cărţile lor, iar ele te pot ajuta să visezi şi să te gândeşti, Aşa că transcende! Trăieşte sinele tău 

divin, luciditatea pură şi pregăteşte-te pentru ceea ce se va întâmpla. Creează-ţi tu propriul 

tău adevăr pentru că taina existenţei umane nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti, 

iar datoria noastră ca actori e să dăruim o firimitură de adevăr spectatorului, să îl modificăm 
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puţin, să operăm puţin pe suflet, iar omul care ascunde ceea ce e va fi întotdeauna un om 

trist. Vă aşteptăm la Idiotul, e frumos, e terapeutic, haideţi! 

Stama Alexandru – Afanasi Ivanovici Toţki 

 

Pentru mine lucrul la Idiotul a însemnat cel mai cinstit atelier făcut vreodată. Un 

atelier în care coordonatorul nostru, doamna profesoară Bogdana Darie, a reuşit să mă facă 

să îmi ating limitele şi să devin o fiinţă creatoare. Ea a reuşit să îmi demonstreze că nu există 

roluri mari sau roluri mici, partituri importante sau mai puţin importante, ci doar pasiune 

pentru meserie. Şi atunci când îţi iubeşti meseria şi o faci cu iubire de teatru nimic nu este 

imposibil. Mă simt norocoasă că am lucrat sub îndrumarea ei deoarece în facultate am 

acumulat anumite bariere care mă opreau să fiu un student liber. Iar profa a venit cu 

charisma ei nebună şi cu grija unei mame care îşi apără pruncii şi m-a descătuşat de toate 

lanţurile care mă ţineau. Şi uşor, uşor mi-am făcut drum spre Varia.  

Un personaj aparent neimportant în roman, cu siguranţă episodic dar de care m-am 

îndrăgostit iremediabil. Mi-am dat seama ce univers gigantic e în spatele fetei ăsteia şi am 

prins curaj să îl descopăr. Am prins curaj să o descopăr pe Varia cu adevărat. Eu acum plec 

în viaţa mea de artist cu o lecţie extraordinar de importantă învăţată de la profa: să lucrezi 

cinstit şi liber. Atât. Şi vine adevărul, vine ritmul, vin răspunsurile, vine tot. Idiotul e un 

proiect al naibii de mişto, ce să mai tura-vura. Un proiect făcut din p a s i u n e. 

Ada Dumitru – Varia 

 

Idiotul înseamnă pentru mine mai mult decât un spectacol de licenţă. Idiotul 

reprezintă una dintre cărămizile ce stau la baza carierei mele de până acum şi cu siguranţă va 

rămâne acolo până aceasta se va sfârşi. Rolul meu din acest spectacol, Ganea, a reuşit să îmi 

ofere o importantă lecţie de viaţă şi sunt convins că încă mai am multe de învăţat de la 

acesta. Faptul că după fiecare spectacol plecăm cu gândul că viaţa noastră trebuie să fie mai 

plină de iubire şi iertare, acesta cred ca este un succes. 

Cozmin Dinu – Ganea 

 

 

Studiul pentru rolul Ivan Petrovici Ptiţîn este unul care te face să îţi pui câteva 

întrebări legate de viaţa ta, de comportamentul tău şi de valorile tale morale. Construcţia 

rolului meu se bazează pe doua idei: Doar ştiind totul, poţi controla totul. Şi în viaţă poţi să faci 

orice, numai bani să iasă. Lumea lui Ptiţîn este guvernată de puterea banului şi de cea a 

informaţiei, mijloace prin care acesta reuşeşte să controleze din umbră vieţile oamenilor din 

jurul lui, asemena unui păpuşar. Aparent reţinut şi generos, maestru al deghizărilor, Ptiţîn 

reuşeşte să disimuleze cu măiestrie viclenia, zgârcenia şi spiritul iscoditor. 

Victor Bădoi – Ivan Petrovici Ptiţîn 
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Anişoara şi Ispita  
de Alexandru Kiriţescu 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de Prof. univ. dr. Florin 

Zamfirescu 

Coordonator proiect: 

          Prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu 

Coregrafie: Ileana Niculescu 

Scenografie şi costume:  

Tara Dombrovolski şi Alexandra Fuşcaş 

 

Distribuţia: 

Marcel – Dan Baltag 

Anişoara – Smaranda Sîrca 

Dodel/Doamna Slabă – Ioana Vlădescu 

Dodo/Doamna Grasă – Frederic Negrescu 

Dinu/Domnul – Paul Decu/ Theodor Marcu 

Beatrice/Blanche – Roxana Soare/Alina 

Tofan 

 

 

Există două curente principale în cadrul oricărei culturi: cel autohton – al creaţiei 

autorilor născuţi într-un spaţiu geografic determinat de etnic, de specificul naţional şi cel 

cosmopolit – al creaţiei autorilor născuţi în alte spaţii geografice, cu specificităţile etnice 

respective. 

Aceste curente încearcă mai tot timpul să îşi manifeste primatul şi se constată, la noi, 

un echilibru fragil între ele datorită faptului că în siajul fiecărei tendinţe există atitudini 

ostile, vehement partizanale şi exclusiviste. Adversarii sunt necruţători şi neagă opţiunile 

Celuilalt. 

Lucian Blaga enunţa: „Etnicul în artă este o fatalitate”, dar tot el adăuga: 

„Originalitatea unui popor nu se manifestă numai în creaţiile ce îi aparţin, ci şi în modul cum 

asimilează motivele de largă circulaţie.” 

Aşadar, ar trebui să existe un echilibru cultural real în manifestarea acestor tendinţe, 

echilibru care defineşte nobleţea spirituală a artistului, cât şi a intelectualului autentic. 

Datoria oricărei universităţi este aceea de a oferi un bun cadru formative studenţilor, 

dar mai ales de a păstra acest echilibru cultural în limitele bunului simţ academic. De foarte 
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multe ori opţiunile repertoriale pentru examenele de regie teatru sau licenţă servesc unor 

interese mărunte, sunt dovada peremptorie a limitelor unora sau, de cele mai multe ori, sunt 

rezultantele unui teribilism specific vârstei studenţilor. 

Cerinţe elementare ale unei universităţi naţionale care îşi respectă renumele sunt: 

cercetarea, descoperirea şi promovarea unor lucrări de valoare din spaţiul „creaţiei uitate” 

autohtone. Autorii dramatici români nu sunt doar câţiva, pe care îi numeri pe degete şi pe 

care pedagogul artistic îi promovează la infinit, dovedind astfel comoditate şi de multe ori 

limite. 

Autorii români care au produs opere dramatice de valoare sunt mulţi şi opera lor ar 

trebui cercetată cu o mai mare atenţie. Ar trebui iniţiat un program al Universtaţii Naţionale 

cu această temă: cercetarea operei autorilor consideraţi minori şi uitaţi. 

Colegii de la Budapesta, Sofia, Belgrad, Varşovia, Sankt-Petersburg îşi formează 

studenţii-actori în spiritual specificităţii lor entice şi cu ajutorul unor opere dramatice care 

aparţin culturii lor naţionale şi care au un impact major în mintea şi sufletul spectatorilor de 

acolo. Studenţii actori de aiurea (vezi oraşele pomenite mai sus) devin astfel conştienţi că 

aparţin unei culturi, unei tradiţii şi transmit spectatorilor această inefabilă şi rafinată 

spiritualitate. Îşi respectă memoria culturală. Îşi promovează cultura proprie. 
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Oare noi de ce suntem atât de timizi? Poate din snobism (atitudine specific 

cosmopolită), poate din nepăsarea şi tradiţionala noastră amnezie balcanică? Răspunsul se 

află în mintea şi în inima fiecăruia dintre noi, dar a sădi în mintea şi în inima studentului- 

actor o frântură de respect şi, poate, de iubire faţă de opera înaintaşilor mi se pare un fapt 

elementar; aşa cum elementară este iubirea limbii române, limbă maternă pe care foarte 

mulţi contemporani cu pretenţii o desconsideră. 

În ceea ce mă priveşte, mi-am înfrânt inerţia şi timiditatea şi am optat reportorial la 

licenţa de acum trei ani pentru poetul, dramaturgul şi regizorul Radu Stanca (Critis sau 

Gâlceava Zeilor) şi acum (în stagiunea 2016-2017) pentru un text nereprezentat scenic de 

aproape 100 de ani, text mai puţin cunoscut al dramaturgului Alexandru Kiriţescu – (Marcel 

& Marcel). Piesa se înscrie în normele cerute de programa analitică universitară a anului III 

licenţă: teatru realist. Într-o taxonomie a literaturii dramatice, această creaţie se înscrie în 

categoria textelor bulevardiere. Este o comedie amară. Ea oferă posibilitatea de a crea 

personaje aparţinând unei lumi revolute, dar care pot aparţine şi lumii de azi. 

Anii’ 30… Calea Victoriei… lumea mondenă bucureşteană… Vis-à-vis de magazinul 

de patefoane, de unde se aud versurile dulci ale cântecelor lui Jean Moscopol şi Cristian 

Vasile, se află magazinul „Marcel & Marcel – Robes et manteaux”. Patronul, Mr. Marcel, un 

designer vestimentar excentric, îşi caută inspiraţia în huruitul maşinilor de cusut şi în agitaţia 

celor două asistente, Beatrice şi Blanche. În acest univers pătrund Anişoara şi Dinu Vasiliu. 

Ea, o provincială stângace, se pierde rapid printre rochiile colorate şi vorbele pătimaşe cu 
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care o învăluie Marcel. Anişoara deschide ochii, descoperă o altă lume şi se lasă învăluită de 

aceasta… 

Alexandru Kiriţescu, cunoscut mai ales prin textul Gaiţele, transpune în spaţiul 

monden bucureştean al anilor’ 30 în care se desfăşoară acţiunea piesei Anişoara si Ispita, 

legendara temă Pygmalion. Un designer vestimentar foarte priceput, foarte „artist”, dar şi 

foarte răsfăţat şi foarte capricios, reuşeşte să transforme o provincială într-o femeie modernă, 

spre disperarea soţului acesteia. Relaţia profesional-comercială, clientă-maestru dintre 

Anişoara şi Marcel se transformă încetul cu încetul într-una de îndrăgostiţi posibili vinovaţi 

de un virtual adulter. Acesta nu se înfăptuieşte şi cei doi se despart, marcaţi de experienţa 

comună cu final melancolic. Tristeţea domină ultimul tablou al piesei în care un manechin 

este îmbrăţişat într-un dans cinic executat de un domn din lumea mondenă, prieten de 

năzbâtii cu eroul principal, spre resemnata disperare a 

lui Marcel, acest Don Juan învins de astă dată, 

transformat ca om, poate… 

Realizarea spectacolului s-a înfăptuit pe 

neaşteptate. Studenţii-actori s-au dumirit uşor de-a 

lungul repetiţiilor de sarcinile lor scenice. Importanţa 

tempo-ului în vorbire, rostirea unor fraze lungi, specifice 

textului, care necesită un anume tip de respiraţie, cât şi 

dozarea acesteia, descoperirea mecanismelor comice 

explicite sau conţinute textual şi asumarea acestora în 

mod organic, energizarea atitudinii scenice, asumarea 

travesti-ului, studiul gag-ului au constituit teme de lucru 

pe care studenţii le-au rezolvat cu voioşia histrionică atât 

de necesară în abordarea unui text comic. De asemenea, 

momentele sensibile, poetice ale piesei au fost asumate 

pe deplin de către studenţi, aceştia exersând o 

expresivitate personală şi modernă din punct de vedere 

scenic. 

Datorită numărului limitat de studenţi, 8 la număr, s-a lucrat pentru anumite roluri 

cu distribuţie dublă, aceasta pentru a oferi posibilitatea tuturor studenţilor de a realiza 

personaje consistente ce urmează să-i ajute şi în elaborarea lucrărilor teoretice pentru 

obţinerea licenţei. 

Am folosit străvechiul procedeu al travesti-ului, studentul Frederic Negrescu 

rezolvând exemplar rolul „Doamna grasă”. Doi studenţi, Paul Decu şi Theodor Marcu, s-au 

ocupat de supravegherea sunetului şi al luminilor pe parcursul repetiţiilor şi al spectacolelor, 

echipa toată „s-a sudat” pe parcurs, concesia şi cooperarea funcţionând foarte bine. Studenţii 

s-au obişnuit cu condiţiile uneori vitrege ale spaţiului de joc, exersând astfel un antrenament 
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folositor pentru posibila primă parte a carierei lor, care se va desfăşura în spaţii alternative – 

poduri, hale dezafectate, beciuri – mai puţin comode faţă de scenele teatrelor obişnuite. Alţi 

doi studenţi, Smaranda Sîrca şi Dan Baltag, au fost premiaţi la a XIX-a ediţie a Festivalului de 

teatru studenţenţesc organizat de Facultatea de Cibernetică-ASE Bucureşti la Teatrul de pe 

Lipscani, la începutul lunii aprilie 2017. Ceilalţi studenţi, Ioana Vlădescu, Roxana Soare şi 

Alina Tofan, au fost parteneri solidari şi în ciuda unor discuţii contradictorii apărute pe 

parcurs, inerente vârstei şi temperamentului fiecăruia, toţi studenţii au format o echipă – 

aceasta a fost marea mea cerinţă pedagogică – şi au funcţionat cu vitalitate. 

În concluzie, la fel ca acum trei ani (Critis sau Gâlceava Zeilor de Radu Stanca) şi în 

acest an 2017 (Anişoara şi Ispita de Alexandru Kiriţescu), opţiunile repertoriale s-au dovedit 

oportune. Rezistenţa pieselor în timp a fost verificată şi răspunsul spectatorilor a fost pozitiv, 

dovadă că la Festivalul găzduit de Teatrul de pe Lipscani, publicul tânăr, format în proporţie 

de 95% din studenţi, a fost extrem de receptiv, reacţionând promt, ascultând cu atenţie 

textul, răsplătind cu aplauze generoase colegii de generaţie – viitorii actori şi actriţe. 

 

prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu 

 

Pentru mine lucrul la spectcolul de licenţă Anişoara 

şi Ispita a fost foarte interesant. Când am citit primele 

pagini îmi venea să înnebunesc şi nu-mi plăcea de nici o 

culoare. Am citit piesa în continuare şi a început să îmi 

placă din ce în ce mai mult. Când am ajuns la actul II, deja 

eram îndrăgostită de piesă şi de Anişoara. După ce am 

terminat piesa m-am entuziasmat şi m-am panicat în 

acelaşi timp, pentru că nu mai jucasem personaje de tipul 

acesta. 

Repetiţiile la piesă au fost foarte frumoase! Lucram 

intens, dar în acelaşi timp ne amuzam de glumele 

domnului profesor care are un fel aparte de a glumi! El ne 

ajuta mereu să ne facem personajele accesibile. Am avut şi 

repetiţii unde mai aveam puţin şi făceam o criză de nervi 

pentru că nu-mi ieşea ceva la scenă, dar domnul profesor 

tot timpul a avut răbdare cu noi. Am avut tot felul de peripeţii şi cu costumele, mie mi s-a 

deşirat rochia din spectacol cu două zile înainte de premieră. Mi-e sincer dor de perioada în 

care lucram la piesă, a fost una frumoasă şi intensă pentru mine. Acum abia aştept să jucăm 

spectacolul! Cu toate că la unele spectacole sunt atât de cuprinsă de emoţii, încât am impresia 

că o sa-mi crape inima pe scenă. Dar tot mă bucur de spectacol, cu tot cu emoţiile pe care le 

presupune şi voi iubi mereu personajul meu şi spectacolul de licenţă. 
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Smaranda Sîrca – Anişoara 

 

O piesă muzicală, un univers necunoscut şi o lume muzicală: ce poate fi mai frumos 

în lucrul unui spectacol de licenţă? Surprins şi cu emoţie – în mod evident – am acceptat 

rolul Marcel din spectacolul Anişoara şi Ispita de Alexandru Kiriţescu, coordonat de domnul 

profesor Mircea Constantinescu. A fost o mare provocare pentru mine şi asta m-a făcut să nu 

stau nici o clipă, să caut, să-mi imaginez, să creez. 

Eu şi Marcel avem câteva trăsături comune şi am devenit oarecum prieteni încă de la 

primele lecturi. Certuri au fost, desigur, dar le-am depăşit şi am ieşit la lumină pe 25 

noiembrie 2016. Marcel: un dandy al perioadei interbelice, un fel de Don Juan, un nou Beau 

Brummell, un vrăjitor care jonglează cu multele sale măşti, un înger, dar şi un demon şi nu în 

ultimul rând un creator de modă trăsnit şi răsfăţat, îşi găseşte inspiraţia atunci când 

Anişoara, o provincială stângace păşeşte în atelierul lui de modă; şi de aici va urma o serie de 

jocuri 

(periculoase?) pentru inima Anişoarei.  

Este o comedie bulevardieră, jucată în plin, care prezintă un teatru mai puţin văzut 

sau chiar uitat. Alături de colegii mei şi de Mircea Constantinescu am reuşit să formăm o 

echipă echilibrată şi am reuşit să scoatem a doua premieră naţională, prima (şi singura până 

acum) având loc pe data de 30 ianuarie 1929 (TNB). Publicul, a fost încântat şi a reacţionat 

foarte bine. De asemenea am reuşit să ne evidenţiem la Serile Teatrului Studenţesc (ediţia a 

XIX-a) cu premiul special al juriului pentru rolul Anişoara (Smaranda Sîrca) şi premiul pentru 

cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Marcel (Dan Baltag). 

Este un spectacol viu, plăcut şi cu care facem un salt în trecut, de aceea îl recomand 

din tot sufletul. 

Dan Baltag – Marcel 
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Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?  
după Horace McCoy 

dramatizare de Ştefana Samfira 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de  

Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 

Coordonator proiect: 

          Lect. univ. dr. Ştefana Samfira 

Light design: Mihai Mitrea 

 

Distribuţia: 

Gloria – Cosmina Olariu/Marina Palii 

Robert – Andrei Atabay/Ştefan Mihai/ 

Ştefan Hitruc  

Rocky – Eduard Burghelea  

Rollo – Radu Mateucă  

Locotenentul Stedna – Gabriel Vatavu  

Dna Layden – Iulia Dinu/Nicoleta Moscalenco  

Mario Batone – Cătălin Nicolau 

Ruby – Marina Palii/Cosmina Olariu  

Marry – Carmen Gâlcă /Bianca Anastasiu  

Vee – Mihnea Ştefan/Andrei Atabay  

Alice Le Blanc – Bianca Anastasiu/Carmen Gâlcă 

Kid Kam – Dan Baltag 

Marinarul - Nicolae Dumitru 

Jacky – Crina Linţă 

Freddy – Theodor Marcu 

Dna Higby – Crina Linţă 

Dna Witcher – Carmen Gâlcă/Bianca Anastasiu 

Velma  – Natalia Dragomir/Raluca Iuraşcu 

Reverendul Oscar Gilder – Vlad Nicolici 

G.G. Maxwell  – Nicolae Dumitru 

 

Muzica live susţinută de trupa Blue Night Shadow – Vlad Nicolici, Eduard Tudorache, 

Cristian Vasile şi de intervenţiile la pian ale lui Rollo Peters (jucat de Radu Mateucă) 

 

345



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

Am ales acest subiect complex din dorinţa de a ridica ştacheta cât mai sus pentru 

acest an terminal. Consider că lucrurile comode şi la îndemână nu ne ajută să acumulăm 

informaţii sau să descoperim noi valenţe în noi înşine.  

Obiectivele acestor două semestre – V şi VI – sunt, pe lângă aplicarea principiilor 

studiate în semestrele anterioare, acelea de a descoperi gradul de libertate în raport cu 

condiţionarea pe care o impune situaţia dramatică, de a stăpâni această libertate creatoare, de a obţine 

şi a conştientiza adevărul reacţiilor în scenă, a modificărilor organice, precum şi susţinerea unui 

parcurs dramatic în condiţiile în care situaţia scenică presupune anumite obligo-uri.  

Un alt obiectiv, la fel de important este Refacerea, explicându-se neconcordanţa 

termenului repetiţie, acesta atragând după sine o modificare a traseului creator. 

În această etapă, examenul nu mai constă doar în prezentarea exerciţiului în faţa unei 

comisii, o singură dată, pentru a obţine o notă. Ci în prezentarea spectacolului în faţa 

publicului, obiectivul principal al studiilor de Arta Actorului. 

 Acţiunea se petrece în 1935, în America, în plină criză economică – Marea 

Depresiune (după prăbuşirea bursei de valori de pe Wall Street, a urmat cea mai lungă şi cea 

mai profundă criză economică, care a continuat până la începutul celui de-al Doilea Război 

Mondial).  

În plină criză, mereu există oportunişti care reuşesc să tragă sforile destinului în 

favoarea lor. Este şi cazul lui Rocky Gravo, care, ajutat de prietenul lui, Rollo Peters, 

organizează un Maraton Naţional de Dans. Premiul pus în joc este de 1500 de dolari – sumă 

exorbitantă pentru acea perioadă. 
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La concurs se înscriu diverse cupluri – toţi având tipologii şi un statut social diferit, 

de aici şi problemele aparute pe întreg parcursul competiţiei. O avem pe Velma – o 

cântăreaţă care doreşte să facă parte din band-ul concursului; îi avem pe Mario Batone si 

Ruby – campionii Maratonului de dans din Oklahoma, care „s-au cunoscut acolo pe toate 

părţile”, acum ea fiind gravidă în luna a 6-a; Marry şi Vee – s-au cunoscut la concurs, ea îşi 

doreşte să se întoarcă acasă, el e un cartofor împătimit care visează să scape de datorii; Alice 

Le Blanc şi Kid Kam – actori necunoscuţi în căutarea gloriei; Marinarul – care, din motive de 

sănătate, a trebuit să renunţe la pasiunea lui, navigaţia; Jacky şi Freddy – un cuplu care 

condimentează concursul prin prezenţa şi excentricitatea lor. Şi cuplul – Gloria, actriţă de 

figuraţie şi Robert, cel care visează să devină regizor de film, pe care viaţa i-a adus pe acelaşi 

drum din întâmplare... sau nu. Cu toţii se înscriu la acest Maraton de Dans din dorinţa de a 

atrage atenţia asupra lor a unor producători sau a unor regizori şi din nevoia de a câştiga 

bani.   

Concurenţii trebuie să danseze săptămâni de-a rândul şi să participe la tot felul de 

„evenimente” regizate pentru a atrage publicul plătitor. Ei trec printr-un chin inimaginabil în 

încercarea lor de supravieţuire. Cei doi tineri, Robert şi Gloria, se luptă să se adapteze alături 

de ceilalţi şi să reuşească, dar în timp ce Robert rezistă agăţându-se de visul lui de a deveni 

regizor, Gloria se adânceşte din ce în ce mai tare în depresia în care au aruncat-o toate 

încercările eşuate din viaţa ei. 

Ca un cuvânt final, mi se pare mai interesant să pornesc de la ceea ce studentul aduce 

cu sine ca încărcătură de viaţă. Acesta este materialul cel mai preţios, cel de la care porneşte 

în această aventură care se numeşte Teatru. Punctul de plecare nu poate fi decât concretul. 

Aşa cum scoica porneşte crearea perlei de la un fir de nisip. Din nimic nu poţi să faci nimic. 

Însă, concret nu înseamnă neapărat realist.  

Pedagogia înseamnă a însoţi pe cineva 

pentru descoperirea propriului adevăr. (Radu 

Penciulescu)  

Un final inseamnă... UN NOU 

ÎNCEPUT! 

lect. univ. dr. Ştefana SAMFIRA 

 

Gloria este ca un fluture închis într-

o colivie, peste care s-a mai tras o cortină. 

Am simţit cum acest personaj lucrează în 

mine încă de la început. Nu este un 

personaj care să facă parte din zona de 

confort a fiinţei mele. Am intuit că 

dezvoltarea şi construirea acestui rol nu pot funcţiona decât de la interior spre exterior. 
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Incursiunea în tainele lui nu a fost uşoară. Am căutat emoţiile ce determinau acţiunile ei. Mi-

a fost greu să accept că şi în mine există o Gloria, cu toate adevărurile ei.  

Pe de altă parte, în construirea anumitor scene din spectacol am avut nevoie de 

folosirea unui alt instrument actoricesc ce orientează crearea acţiunilor de la exterior spre 

interior, anumite mecanisme comice create cu precizie, condimentate cu anumite pauze bine 

stabilite, ce induc publicului o stare de destindere şi bună dispoziţie. 

 Cosmina Olariu – Gloria 
 

Pentru mine rolul acesta a fost o provocare. Poate prima provocare reală din viaţa 

mea de actor. Acest lucru s-a întâmplat fiindcă mi-am dorit să mă diferenţiez pe cât posibil 

de o partitură care, iniţial, se presupunea că mi se aseamană. Din acest motiv, eforturile mele 

au fost permanente. Am încercat să găsesc diferenţele dintre mine şi Robert. Iar când m-am 

lovit de lipsa unor rezultate concrete, am încercat insistent, în ciuda dezorientării pe care o 

provocam colegilor, de la repetiţie la repetiţie, să compun aceste diferenţieri şi să încerc să 

ajung la un rezultat aparte şi credibil în acelaşi timp.  

Ştefan Hitruc – Robert 

 

Pentru mine acest proiect înseamnă foarte multă muncă, însă nu mă refer doar la 

munca de actor, drumul meu către personajul Stedna, ci şi la munca fizică. Fiind un maraton 

de dans, acest spectacol este într-o mişcare continuă şi, deşi scenele cu Stedna se petrec în alt 

timp faţă de cel al competiţiei, agitaţia maratonului se resimte şi la acest personaj. 
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Atât eu, cât şi colegii mei, ne-am găsit în 

acest spectacol libertatea de a juca şi de a 

experimenta, putând astfel, după un număr de 

spectacole, să ne punem amprenta cât mai 

puternic. Regia este îndrăzneaţă şi, aş spune, ieşită 

din tipar.  

Ceea ce îmi place la acest spectacol, deşi 

este riscant, este distribuţia numeroasă. Am zis 

riscant pentru că uneori poate deveni obositor 

lucrul cu atâţia oameni, însă, cum s-a şi întâmplat, 

au fost spectacole în care toţi am fost aici şi acum, 

iar când te încarci cu energia de la 20 de oameni 

din scenă, nu are cum să nu fie un spectacol bun. 

Şi caii se împuşcă, nu-i aşa? Un proiect 

îndrăzneţ. Un proiect cu oameni nebuni. 

Ni se confirmă eforturile si ne ambiţionează 

să mergem mai departe sălile arhipline de la 

Palatul Naţional al Copiilor, feedback-urile din 

partea publicului, articolele scrise despre 

spectacol, opiniile oamenilor din domeniu, dar şi 

entuziasmul cu care punem primul picior pe scenă, sperând că în seara respectivă vom fi mai 

buni ca niciodată. 

Ceea ce simt că am reuşit să dobândesc prin acest proiect este capacitatea de a mă 

adapta în fiecare seară la publicul respectiv, de a-l simţi, de a mă relaxa pe anumite scene, de 

a avea gând coerent, de a fi un bun partener. 

Gabriel Vatavu – Locotenentul Stedna 

 

Şi caii se împuşcă, nu-i aşa? este mai mult decât un proiect de licenţă. Este o etapă a 

vieţii pentru fiecare dintre noi. O etapă care ne-a maturizat, ne-a responsabilizat, care ne-a 

făcut să realizăm ce înseamnă munca din spatele acestei meserii.  

Un carusel în care am intrat total inconştienţi, încă dornici de jocuri şi de dramatizări. 

Odată cu acest proiect, au venit şi prieteniile, relaţia profesor-student s-a rupt într-un sens 

productiv, iar la final au apărut aplauzele, râsetele, care mi-au oferit o satisfacţie incredibilă, 

un sentiment de linişte şi de împlinire. Cred că tot acest amalgam de sentimente înseamnă 

teatru. Dar în acest punct nu se poate ajunge decât cunoscând, respectând şi apoi încălcând 

setul de reguli care se află în spatele lui.  

Bianca Anastasiu – Marry/Dna Witcher 
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Un spectacol cu şi 

despre trăirile unor tineri 

care luptă pentru 

supravieţuire într-o lume 

dominată de valoarea 

banului în această 

dramatizare veridică a 

Ştefanei Samfira.  

Se spune că o 

distribuţie mare ar fi de cele 

mai multe ori o piedică 

pentru realizarea unui 

proiect. În cazul acestui 

spectacol, distribuţia în număr mare nu a făcut decât să transpună şi mai bine lumea anilor 

30, atât pentru spectatori cât şi pentru fiecare dintre noi. Prezenţa muzicii live şi a dansului, 

nu fac decât să sublinieze şi mai tare dramatismul din lupta pentru câştigarea marelui 

premiu pus în joc.  

Acest spectacol este o reflecţie a unor vremuri negre din punct de vedere financiar şi 

moral. Concurenţii sunt obligaţi să danseze săptămâni în şir sub ochii spectatorilor dornici 

de senzaţii tari. 

Jakye, despre care nu avem prea multe informaţii la începutul piesei, ni se dezvăluie 

pe parcurs a fi lipsită de orice scrupule şi simţiri prea profunde. Este tipologia clară a 

arivistului, cel care face orice pentru a-şi atinge scopul.  

La polul opus se afla dna Higby. Ea este preşedinta Ligii Mamelor pentru o Morală 

Sănătoasă (L.M.P.M.S.). Este o femeie religioasă, cerebrală, puternică, Ea s-a refugiat în 

credinţă, din dorinţa de a fugi de depravarea morală pe care lipsa banilor o iscă în acest 

roman. 

Dansul devine lupta cu noi înşine, pe durata întregului spectacol, ducând la 

degradarea completă a minţii umane.  

Pe cat de contrară este semnificaţia numelui Gloria cu destinul său, pe atât de cinică 

se arată şi protecţia divină – căci aceasta este semnificaţia numelui Jackye – cu personajul care 

îi poartă numele, ajungând să fie eliminată prima din Maratonul Dansului.  

Crina Linţă – Jacky 

O nebunie. O expoziţie de idei. Am fost copleşit de volumul muncii. Travaliu, nervi, 

transpiraţie. Transfiguraţie. (...) O minunăţie. O metaforă a luptei pentru existenţă, valabilă 

în orice epocă, azi mai actuală ca oricând într-o Românie a barbarului dicton Homo, homini 

lupus. 

George Stanca  
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Furnici  
de Aldo Nicolaj 

 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de  

Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 

Coordonator proiect: 

          Asist. univ. dr. Cristina Briciu 

 

Distribuţia: 

Mirella –  

Natalia Dragomir/Iulia Dinu 

Paolo – Gabriel Vatavu 

Elena – Cleopatra Constantinescu 

Angela – Ioana Lixandroaia 

Bruno – Vlad Nicolici 

Renato – Nicolae Dumitru 

Pinuccia – Gabriela Harabagiu/Minodora Broscoi 

Mătuşa – Minodora Broscoi/Gabriela Harabagiu 

Paznicul– Radu Mateucă 

Nepoata – Iulia Dinu/Natalia Dragomir 

 

„A fi capabil să creezi doar cu cuvintele unui dialog o poveste, personaje şi atmosferă, 

să scoţi în evidenţă probleme, situaţii şi momente ale vieţii lor, este o magie extraordinară“, 

spune autorul Furnicilor. 

Aldo Nicolaj, unul dintre cei mai importanţi dramaturgi ai Italiei contemporane, a 

fost apreciat şi ca unul dintre intelectualii cei mai preocupaţi de existenţa şi viitorul 

oamenilor, a celor care au trăit în jurul său. 

Pentru el, „teatrul este o necesitate, reprezintă modul cel mai direct de a stabili 

contacte cu oamenii. Mai mult încă: teatrul poate să contribuie la rezolvarea, la îmbunătăţirea 

unor aspecte ale realităţii. “ Aceeaşi opinie o împărtăşim şi noi, cei care am lucrat la acest 

proiect: viitori actori şi formator de actori. 

Este o plăcere deosebită şi aceea de a lucra şi asista la naşterea lor, în a le vedea cum 

se conturează, cum încep să existe, cum capătă personalitate şi un mod de a se comporta în 

scenă, cum se construieşte o imagine plauzibilă a unei clipe de viaţă.   
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Într-o noapte de sărbătoare aflăm poveştile unor tineri ce locuiesc în acelaşi oraş, în 

acelaşi imobil.  

 O seară călduroasă. Este 15 august, noaptea de Sfânta Maria, una dintre marile 

Sărbători Creştine şi care, cumva, ne aduce aminte că vara e pe sfârşite. Profitând de cele 

câteva zile libere, cei mai mulţi au plecat la mare şi la munte. Cei ce au rămas acasă se bucură 

de sărbătoare şi muzică la grădinile şi terasele localurilor.  

 Acţiunea piesei se petrece în curtea interioară a unui case ce urmează să fie demolată. 

Iată prima problemă! Perspectivă unei noi locuinţe: motiv de bucurie sau de îngrijorare? Au 

primit anunţul de evacuare. Unde îi va găsi iarna? Mica lor comunitate, asemănată cu un 

muşuroi de furnici, se va destrăma. Marginea pădurii va fi din ce în ce mai departe. 

Înaintează blocurile de beton. 

Linişte în contrast cu atmosfera din oraş.  

Aproape de miezul nopţii, Mirella, cea mai mică dintre ei, doar 17 ani, nemulţumită 

că nu a putut pleca la mare, deoarece părinţii au plecat la sora ei care urmează să nască, iar 

ea a fost obligată să rămână cu mătuşa, iese să cânte şi să asculte muzică pe balcon. E 

convinsă că doar ele două au rămas acasă într-o asemenea noapte. Din pricina prea multor 

decibeli, din camera sa, deranjat, apare Paolo. Cel mai petrecăreţ şi cel mai glumeţ din curte 

este în pijamale încercând să doarmă. Pe rând apar Elena, Angela şi Bruno. Fetele ies din casă 

pentru a face măcar o plimbare. Nu-şi doresc să fie însoţite. Băiatul se întoarce, singur, din 

oraş. Surprins de prezenţa prietenului său atât de devreme acasă, se opreşte la „o mică 

bârfă”.  Sunt tineri. Se cunosc de foarte multă vreme. De ce nu reuşesc să se mai simtă bine 
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împreună, aşa cum se întâmpla înainte, într-o noapte ca aceasta? „Haine vechi, roase de 

mucegai, asta sunteţi!”, le strigă, supărată, Mirella.   

„Dragostea strică tot!”, cugetă mezina casei. 

Pierderea unuia dintre ei, de vârsta lor, le-a zdruncinat şi modificat tuturor existenţa. 

Cu câteva luni în urmă, prietenului şi logodnicul Elenei, moare într-un accident cu 

motocicleta. Neputinţă, dezamăgire, frică. Apar întrebări despre scopul existenţei. Teama de 

a nu-şi irosi viaţa, îl face pe Bruno să-şi sacrifice iubirea pentru Angela, hotărând să plece în 

America, în căutarea unui viitor mai bun. Nu mai crede în relaţiile de familie. După moartea 

tatălui său şi-a crescut fratele mai mic. Este dezamăgit. Nu reuşesc să se înţeleagă. Angela 

este însărcinată, dar refuză să-i spună lui Bruno. „Dacă vrea să plece, înseamnă că eu nu-i 

mai sunt îndeajuns.” Elena se consideră vinovată de moartea iubitului ei – se certaseră în 

acea seară –şi se pedepseşte, izolându-se. Încercând să o ajute să-şi depăşească suferinţa, 

Paolo îşi dă seama că s-a îndrăgostit de ea. „Dragoste fără speranţă”, spune el.  

Cum e mai bine să înfrunţi viaţa? Singur sau în doi?  

Pinuccia şi Mătuşa îşi trăiesc viaţa singure. Singure sunt şi în această noapte. 

Nereuşind să se împace cu lipsa unui partener de viaţă, Flavia reflectează: „Dacă aş găsi 

bărbatul perfect, i-aş fi şi sclavă”, „Bărbatul perfect nu există! Şi nici femeia perfectaă, îi 

răspunde Pinuccia, cea care a găsit în compania pisicilor o mai sinceră manifestare a 

afecţiunii, decât în cea a oamenilor. Iar, „Pentru cei singuri nu există sărbători!”, îi 

avertizează tot ea, pe cei tineri. 

Intriga spectacolului o constituie încercarea de sinucidere a lui Renato, fratele lui 

Bruno. Cu ajutorul fratelui său, a absolvit o şcoală superioară. Are o slujbă bine plătită şi 

sigură. S-a mutat într-o locuinţa mai bună. Şi-a dorit şi a reuşit să-şi cumpere o motocicletă. E 

nouă, e frumoasă. O consideră singura împlinire. Nu este mulţumit de ceea ce este, de ceea 

ce lucrează, de viaţa lui. Nu reuşeşte să comunice şi să se înţeleagă cu Bruno. În noaptea în 

care toţi ceilalţi îl cred plecat în vacanţă însoţit de vreo fată frumoasă, apare în curtea casei, îi 

cere iertare fratelui său pentru certurile avute, iar în semn de recunoştinţă îi lasă motocicleta, 

pentru o vreme, deoarece va pleca din oraş. Aproape de pod, la marginea râului, după ce 

mângâie un pisoi nou-născut, se împuşcă. Pinuccia este cea care îl vede şi strigă după ajutor. 

Este doar rănit la umăr „Nu-i asta viata pe care o visam!” se dezvinovăţeşte Renato.  
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Doar „în faţa morţii nu 

mai e nimic de făcut!”, spune 

Mirella. Atât timp cât trăieşti 

poţi găsi rezolvări.” Dacă ai găsi 

o fată care să te iubească?” „Ca 

să poţi izbândi în viaţă trebuie 

să fii în doi!” 

Aflând că va fi tată, 

Bruno conchide: „Voi femeile 

aţi găsit calea de a vă răzvrăti 

împotriva morţii, născând 

copii.”   

De ce am ales să studiem 

Furnicile lui Aldo Nicolaj şi să construim un spectacol? Textul este o idee care are nevoie de 

carne, sânge şi o realitate emoţională. Sub mantia unei comedii, cu replici savuroase, apar 

întrebări esenţiale despre valorile importante ale vieţii. Este un fragment din viaţa unor 

oameni tineri aflaţi la început şi în căutarea drumului.  

 Deşi mijloacele informatice oferă şi o alternativă complementară, aceea a unei părţi 

de existenţa trăită într-un mediul virtual, nu reuşeşte să excludă nevoia de celălalt.  

 Necesitatea de a-şi găsi rostul, de a avea un cămin, de a fi iubit şi de a construi un 

viitor există şi pentru această generaţie, la fel cum a existat şi pentru generaţia anilor ’60. 

 

asist. univ. dr. Cristina BRICIU 

 

Mirella este o adolescentă de 17 ani, plin[ de energie, care aşteaptă tot anul să meargă 

la mare de Sfânta Maria. Munceşte într-un atelier de croitorie şi visează să devină manechin. 

Încă din şcoala generală este îndrăgostită de Renato, frumosul tânăr de 22 de ani, ce conduce 

o motocicletă. Pentru că nu a reuşit să meargă la mare, ea visează să se plimbe pe alee, 

ţinându-se de mână cu băiatul pe care îl iubeşte. Însă lucrurile continuă să meargă pe dos. 

Renato nu o bagă în seamă, iar ea merge cu Pinuccia să vadă pisoii abia născuţi de lângă pod. 

Pentru că vede cum pisoii abia născuţi caută să supravieţuiască, aceasta începe să se 

liniştească şi să se bucure de viaţă. Crede cu desăvârşire în articolele doamnei Clara din 

revistă şi ia sfaturile ei drept literă de lege. Prin urmare, este dispusă să aştepte cu seninătate 

dragostea, căci cu cât aceasta va întârzia să apară, cu atât îi va fi mai mare bucuria când o va 

găsi.  
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Mirella e plină de surprize. Dacă în prima secundă se întreabă dacă poate căldura să 

coacă gânduri, în următoarea spune că a ajuns la concluzia 

că „în lumea asta binecuvântată fiecare se gândeşte la el şi 

ceilalti nu contează”. Vorbeşte cu admiraţie despre cum 

Pinuccia şi-a găsit fericirea culcându-se pe jos lângă tufişul 

pisicilor, însă nu se sfieşte să spună că e puţin cam târziu 

pentru ea; „dacă e nevoie să aştepţi bătrâneţile pentru a 

avea un pic de linişte, să înveţi să trăieşti când viaţa s-a 

isprăvit, la ce bun?”. 

Ştie ce îşi doreşte, iar atunci când prinde ocazia nu 

ezită să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a-şi atinge scopul. 

Deşi vorbim de un moment delicat, după încercarea eşuată 

a lui Renato de a se sinucide, ea sugerează „subtil”, printre 

sfaturile celorlalti, ca acesta să îşi găsească o fată pentru că 

numai aşa viaţa va căpăta sens şi pentru el. Îl încurajează, 

iar atunci când vine vorba să-şi destăinuiască iubirea pe 

care i-o poartă, nu numai că o recunoaşte fără reţinere, ci are 

curajul să-l şi sărute. Ea crede cu desăvârşire că-n viaţă, ca 

să poţi realiza ceva, trebuie să fii în doi.  

Ea e Mirella. Un rol cu care eu am făcut cunoştinţă acum un an, la lecturi. M-a învăţat 

ce înseamnă să visezi neîncetat, să te bucuri de viaţă, să ai curaj să spui tot ce gândeşti şi să 

acţionezi pentru a-ţi atinge scopul. Acum, că urmează să plec din „băncile” facultăţii, sunt 

ghidată de unul din gândurile Mirellei: „Noi, tinerii, credem că putem să ne croim un drum 

în viaţă aşa, ca pe motocicletă, cu eşapamentul dechis şi în toată viteza, dar dacă aici (arată 

spre inimă) nu e nimic, ne-am dus pe copcă!” 

Natalia Dragomir – Mirella 

 

 

Renato apare ca un personaj impunător, masculin, plin de sex-appeal, all black, dar, 

de fapt, este un laş. Un om care îşi doreşte moartea. Trebuie să ai putere să faci asta şi cred că 

fiecare dintre noi ne-am gândit la un moment dat, într-o mai mică sau mai mare măsură să 

ne luăm vieţile. Presiunile si ratările din latura artistică, neîmplinirea dragostei, abandonul 

femeilor din viaţa lui, împins mereu spre ceva ce nu îşi dorea, religia îl fac pe Renato să ia 

această hotarâre. Dar totuşi nu s-a produs. Glonţul nu i-a nimerit inima, asta pentru că, 

înainte cu o secundă să apese pe trăgaci, a auzit o pisică abia născută sub pod şi i-a atras 

atenţia. Durerea interioară a fost mult mai puternică decât zgârietura de pe umăr. Mai ales 

când a fost târât înapoi în curte şi toţi au sărit pe capul lui. În asemenea momente, oamenii 

care ţin la tine realizează cât de puţin mai era până să te piardă. Pare firesc să începi a certa 
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persoana respectiva. Cred că asta îl şi trezeşte pe Renato la realitate. Toţi ţipă în jurul lui, 

certându-l pentru ceea ce a vrut să facă sub pod, dar nimeni nu reuşeşte să îl înţeleagă cu 

adevărat, în afară de Mirella. Ea este singura care îl întreabă cum se mai simte şi îi ia 

apărarea.  

Am ales să merg pe varianta în care Renato 

descoperă dragostea adevărată. Realizează că cineva îl 

iubeşte cu adevărat şi că nimeni nu îi vrea răul. Doar că 

lumea are alte concepţii şi mentalitaţi. Suntem cu toţii 

diferiţi, din fericire. Renato are atât de multe gânduri, 

pentru că habar nu are ce are de făcut cu viaţa lui. Nimic 

nu merge aşa cum şi-ar fi dorit sau cum şi-a imaginat că 

trebuie să fie. Vrea o schimbare, vrea să devină altcineva. 

Nu îi plac rutina şi nici oamenii care îl înconjoară, 

deorece vede totul atât de diferit. Se îndreaptă uşor spre 

o altă lume, o lume construită în imaginţia lui abstractă şi 

rămâne de văzut dacă soarta este de partea lui. Va 

realiza, poate, că dragostea este mai importantă decat 

orice pe acest pământ. Deocamdată nici măcar nu ştie ce 

este dragostea adevărată. Nu a primit dragoste adevărată 

niciodată, de fapt crede că dragostea nu există. Are 

impresia că sentimentul de iubire provine doar din 

partea uneia dintre persoane şi niciodată sentimentul 

pur, nemărginit nu va veni din ambele părţi. Tatăl lui era 

alcoolic; acum şi fratele lui. Dar până când descoperă că 

urmează să fie tătic. În noaptea aceea de 15 August se intâmplă numai minuni. Totul capătă 

alt sens. 

Nu ştim ce urmează. Nu ştim dacă Renato nu mai încercă şi a doua sau a treia oară să 

îşi ia viaţa. Ştim doar că totul se termină cu bine. Eu unul cred că ăsta este doar începutul... 

Sau poate că Julieta de la balcon îl ajută pe acest Hamlet nebun să cunoască tainele iubirii 

adevărate trăind astfel cea mai frumoasă poveste de dragoste de până acum. 

Nicolae Dumitru – Renato  

 

 

Muşuroiul nostru de licenţă e format din următorii trântori: Paolo, Bruno, Renato, 

Paznicul, respectiv din furnicuţele: Mirella, Mătuşa, Pinuccia, Elena şi Angela. 

Spectacolul nu surprinde muşuroiul într-un moment oarecare, ci în noaptea de Sf. 

Marie, noapte în care toată lumea, în special tinerii, ar trebui să se distreze şi să se simtă bine. 
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Dar furnicile din acest muşuroi sunt măcinate fiecare de câte o problemă care nu permite 

nopţii să decurgă cum ar fi fost firesc.  

Prima furnică pe care o întâlnim este cea mai mică şi mai simpatică. Furnica din 

centrul muşuroiului, Mirella sau Julieta care este revoltată de faptul că a rămas acasă în zi de 

sărbătoare în grija dădacei. Cu toate că este cea mai tănără, Mirella este cea mai înţeleaptă 

din această noapte. Pare să aibă soluţii la toate problemele, mai puţin la ale ei. Este foarte 

revoltată de faptul că nu a putut pleca la mare pentru că sora ei Adriana urmează să nască şi 

ea a rămas în grija mătuşii pe care nu o înghite de nicio culoare. De asemenea, ca orice 

Julieta, îl aşteaptă pe Romeo, care nu s-a mai arătat de foarte mult timp. 

Cea de a doua furnică este Paolo, cea mai muncitoare din toată colonia furnicească. 

Este zugrav şi cu toate că se speteşte muncind toată ziua, este cel care face mereu haz de 

necaz. Visul lui este să câştige la lotto, dar si inima Elenei. 

Regina muşuroiului, matca sau diva divelor în mizerie este Mătuşa. Deşi este mai 

înaintată în vârstă decât restul furnicilor, încă mai speră că îşi va găsi sufletul pereche alături 

de care să trăiască momente de neuitat. 

O descoperim apoi pe Pinuccia. Pinuccia pare sa fie cea mai împăcată furnică din 

muşuroi. Ea şi-a găsit liniştea şi alinarea în nişte fiinţe cu care poate rezona: pisicile, 

susţinând că ele sunt singurele care se poartă frumos şi sincer. 

Furnica-văduvă sau Ofelia lui Aldo Nicolaj, este personajul Elenei. Elena este fata 

căreia i-a murit iubitul într-un accident de motocicleta, peste care încearcă din răspunderi să 

treacă, dar această noapte îi retrezeşte amintiri. 

Angela, cea mai bună prietenă a Elenei, este furnica însărcinată. Despre furnicile 

lucrătoare care se împerechează se spune că oulăle acestora ajung hrana coloniei. Ei, bine, 

soarta copilului este incertă pentru că Bruno, trântorul cu pricina, se hotărăşte să lase trecutul 

în urmă şi să înceapă o viaţă nouă în America. 

Acest Bruno, este furnica nemulţumită de viaţa în colonie. Nu îşi acceptă destinul de 

furnică şi vrea să ia viaţa în piept, părăsind muşuroiul. Visul lui este să îşi depăşească 

condiţia de mecanic auto şi să plece în America unde nici el nu ştie exact ce va găsi. 

Furnica-paznic a acestui muşuroi nu este atât de familiară coloniei, fiind în cartier de 

câteva luni. El ştie una şi bună: trebuie să aibă de grijă cărămizilor care rămân în urma 

demolărilor. Durerea lui este că ar fi vrut să fie pescar, fiind foare pasionat de lumea apelor. 

Furnica-răzvrătită este Renato, fratele lui Bruno. Are studii superioare, spre deosebire 

de restul personajelor şi trece printr-un moment crucial al existenţei. Este nemulţumit de 

propria existenţă şi încearcă să se sinucidă. 

Gabriela Harabagiu – Pinuccia  
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Adunarea femeilor  
de Aristofan 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de  

Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 

Regia:  

Florin Zamfirescu şi Mirela Gorea 

Scenografie si costume: Roxana Dumitrache 

Muzica: Salex Iatma 

 

Distribuţia: 

Anca Munteanu 

Bianca Anastasiu 

Carmen Gâlcă 

Tatiana Gogoase 

Veronica Gramenou 

Tatiana Mandraburca 

Daiana Marinescu 

Cosmina Olariu 

Roxana Soare 

Ariadna Seulean 

Cristina Tudor 

Andrei Atabay 

Cosmin Dinu 

Cătălin Nicolau 

Vlad Nicolici 

Mihnea Ştefan 

Gabriel Vatavu 

 

Adunarea Femeilor de Aristofan este, momentan, un spectacol de licenţă actorie an 3. 

Acesta are un potenţial imens de a evolua într-un spectacol de teatru profesionist. Consider 

că acesta poate evolua doar odată cu noi, actuali studenţi, viitori actori. Pentru mine, rolul 

Praxagora a reprezentat o provocare. Am ocazia, jucând în acest spectacol, să explorez zona 

teatrului antic, un teatru nerealist din punct de vedere psihologic, un gen de teatru generos 

pentru actori şi actriţe, care are nevoie de ludicitatea noastră, îndrăzneala şi cheful de a ne 

juca într-o convenţie, într-un univers care există timp de o oră şi jumătate. Problematica 
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piesei este actuală din anumite puncte de vedere, Aristofan având geniul de a intui cum 

funcţionează, de fapt, comunismul la scară mare. Pe de altă parte, societatea actuală nu mai 

este patriarhală, însă femeile se confruntă, încă, cu inegalitate reprezentativă în parlament, 

diferenţieri sexiste în mediul muncii etc. Feminismul este un subiect discutat, un subiect 

adesea tratat greşit de bărbaţi şi femei. Extremişti care îşi refulează frustrările în lupta pentru 

o cauză. Praxagora este un personaj oribil: despot cu intenţii bune, un astfel de caz extremist. 

Mă simt norocoasă că am ocazia să interpretez un astfel de personaj, atât de departe de 

personalitatea mea. Necesită multă energie, imaginaţie şi chef. Iar eu le am şi le investesc de 

fiecare dată. Pentru că din nevoia de a împărtăşi se naşte nevoia de a face actorie. Pentru că 

dacă nu e necesar, e degeaba. Şi, din fericire pentru mine, simt că mie şi colegilor mei ne este 

necesar să facem teatru. Am încredere în generaţia din care fac parte. Am încredere că e 

necesar acest spectacol, aceste schimburi energetice care se produc în teatru. Montarea cu 

succes a unui text antic în anul 2017 este dovada elocventă că teatrul nu poate să moară.  

Anca Munteanu 

 

Recunosc că atunci când am fost anunţat că urmează să fac parte din distribuţia 

spectacolului Adunarea femeilor am avut un mic sentiment de teamă. O distribuţie destul de 

mare şi un text suficient de greu pentru experienţa pe care o aveam. Apoi ideea că un 
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spectacol antic urmează să fie adaptat vremurilor în care trăim îmi dădea iarăşi un sentiment 

de teamă şi disconfort. Sentimentul a dispărut rapid după recitirea textului. Atunci a fost 

primul moment în care am realizat că istoria se repetă de mai bine de 2300 de ani. Iar 

problemele de atunci nu sunt foarte diferite de problemele noastre de azi. Până acum, 

spectacolul s-a bucurat de un real succes peste tot pe unde a fost jucat. Îmi doresc să se joace 

şi în viitor. 

Cozmin Dinu 
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Turandot  
adaptare colectivă după Carlo Gozzi 

 

Licenţă Anul III, Arta Actorului  

Clasa coordonată de  

Prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 

Profesori coordonatori: 

Conf. univ. dr. Marius Gîlea  

Florentina Ţilea 

Coregrafia: „furată” de la domnul profesor Costin 

Anghel  

 

Distribuţia: 

Turandot – Ana Maria Guran 

Calaf – Alexandru Făiniş/Mihnea Ştefan 

Altoum – Eduard Burghelea 

Adelma – Alexandra Colci 

Barach – Cristian Ioniţă 

Brighella – Dan Coza 

Truffaldino – Adrian Pop 

Zelima – Elena Ariadna Seulean 

Schirina – Denisa Olar 

Timur – Lorand Leon Fogaş-Gondiu 

 

Turandot (se aude „T” – ul final) este o piesă scrisă de Carlo Gozzi în stilul Commedia 

dell'arte în 1762, inspirată, se pare după o poveste persană din colecţia O mie şi una de zile (a 

nu se confunda cu O mie şi una de nopţi) scrisă de către François Pétis de la Croix. Turandot s-

a jucat pentru prima dată la Teatro San Samuele din Veneţia, la 22 ianuarie 1762.  

În exerciţiul studenţilor anului 3 nu am păstrat elemente din commedia dell'arte, 

acest stil de teatru îl vor descoperi şi adora abia la master. Noi am urmărit scopuri mai 

„mărunte”, dar esenţiale în definirea unui viitor actor de calitate, să audă, să vadă în scenă, 

să poată reacţiona normal şi prompt la stimulii exteriori, să gândească; mai pe scurt SĂ 

EXISTE ÎN SPAŢIUL SCENIC. Sperăm să vă oferim 100 de minute de actorie cât mai curată 

cu nuanţe de umor, ca să nu ne plictisim. 

Vizionare plăcută! 

conf. univ. dr. Marius GÎLEA 

 

361



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

 

„Joacă-, descoperă-, munceşte-, priveşte-, bucură-, inventează-, caută-, eliberează-, 

imaginează-, citeşte-, visează-, iubeşte-TE!” 

Florentina ŢILEA  

 

Turandot este spectacolul de licenţă în care joc şi totodată numele personajului meu. 

Lucrul cu echipa a fost minunat pentru că, oricât de diferiţi suntem, faptul că am avut scopul 

comun de a scoate un spectacol frumos şi în timpul căruia să ne simţim bine, a ajutat să nu 

ne certăm, să nu ne supărăm şi să ne dăm interesul 100%. Am zis să încep cu asta pentru că 

am mai lucrat în echipă mare până la Turandot şi sentimentul pe care îl ai când iese ceva 

lucrat împreună cu mulţi oameni este incredibil de frumos. Te simţi ca şi când faci parte din 

ceva şi că oamenii din jurul tău chiar sunt aur curat.  

Îmi place foarte mult personajul meu şi m-am jucat cu ce aş putea aduce eu ca să 

prindă o formă şi ca să construiască împreună cu cei din distribuţie o imagine a ceea ce 

înseamnă Turandot-ul făcut de noi şi cei doi minunaţi profesori.  

Repetiţiile au fost şi amuzante şi gata să mă aducă la disperare. Partea asta cu 

disperarea se referă la faptul că oboseşti şi dorinţa de a scoate ceva bun te face uneori să îţi 

pierzi răbdarea. Dar, pentru că noi chiar ne-am dorit să facem ceva, spectacolul a ieşit până la 

urmă şi cum am spus, e ceva frumos şi noi ne simţim bine făcând asta.  

Cred că publicul se simte bine la spectacol şi ăsta e un lucru care ne bucură. Cel puţin 

pe mine mă bucură. Repetiţiile, lucrul la costume, oboseala, distracţia, nervii, bucuria, 

primele spectacole, toate spectacolele de până acum şi tot ceea ce înseamnă Turandot din 
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toată această perioadă de anul III o să fie mereu un gând care îmi va aduce zâmbetul pe buze 

şi un pic de chef de plâns datorat emoţiilor şi sentimentului de dor ce va urma pentru că face 

parte din ceea ce a fost facultatea pentru mine până în acest punct. 

Ana-Maria Guran – Turandot 

 

Turandot este spectacolul cu care eu îmi dau licenţa, spectacol care a avut premiera pe 

27 februarie. De atunci până astăzi, 11 aprilie, ne-am bucurat de norocosul număr de 13 

reprezentaţii. Această producţie s-a născut dintr-un efort colectiv care a pus bazele uneia 

dintre cele mai dragi colaborări mie. Rolul cheie din acest punct de vedere l-a avut atmosfera 

de lucru care a fost de o înţelegere şi de o relaxare cum ştiam că numai într-un univers utopic 

poate funcţiona. Cred că fiecare dintre noi a contribuit activ la asta, iar Înălţimile lor (aka 

Marius Gîlea şi Florentina Ţilea) au ştiut exact cum să fructifice entuziasmul nostru de actori 

la început de drum, uneori stângaci şi chiar obositori. 

Împreună am reuşit să aducem în concret o lume pe cât de fictivă, pe atât de 

rezonantă cu noi. 

Turandot este un organism viu care îşi urmează evoluţia firească. Sper ca viitorul 

acestui spectacol să îi permită să ajungă la potenţialul său maxim şi să insufle un pic din 

energia noastră multor săli pline de minţi deschise. 

Alexandra Colci – Adelma 

 

Turandot este o prinţesă speriată de bombe care nu vrea să se căsătorească, dar apare 

Calaf, prinţul rătăcitor şi o cucereşte, iar cu ajutorul servitorul său credincios Barach, reuşeşte 

să-şi împlinească dorinţa. Acest spectacol este rezultatul unui efort comun, dar fără ideea 

geniala a lui Burghelea de a face costumele din hârtie ar fi fost degeaba. De asemenea fără 

profesori, nu exista spectacolul. Toţi fac o treabă minunată. Surpriza a fost că lucrul cu toţi 
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colegii mei a fost neaşteptat de plăcut. Profii au fost exact pe gustul meu. Descoperirea 

comicului meu încă mai durează, iar viitorul sper să fie plin de roluri importante şi chiar şi o 

angajare la un teatru de stat. Da, mi-aş dori pace şi iubire pe toată planeta, dar ştiu că nu se 

poate aşa că vă urăm mult talent. 

Cristian Ioniţă – Barach 

 

Turandot este spectacolul care mi-a redat pofta de mâncare atunci când credeam că le-

am gustat pe toate şi m-a întors la credinţa adevărată: gastronomia. Acest spectacol este un 

efort relaxant. Dar mai rămâne de precizat lucrul principal: apetitul cu care este jucată piesa. 

Echipa a fost şturlubatică, iar profii super dotaţi. Ce ar mai trebui adăugat este publicul care 

este variabil. Mi-aş dori un colac de salvare. Vă urăm Crăciun Fericit! Smile!   

Lorand Leon Fogaş-Gondiu – Timur 

 

Tulandot este o poveste cale ne-a unit atunci când Malius Gîlea a decis să ne aleagă pe 

noi pentlu acest spectacol viitol. Un efolt male a fost să nu ne omolâm întle noi, dal de 

asemenea şi să facem costumele. Valolos este faptul ca toţi am devenit o echipă. Sulpliza 

male a fost când am intlat şi eu în ploiect, luclul cale m-a buculat foalte tale, dal cale a şi 

îmbunătăţit scenoglafia. Ce al mai tlebui adăugat este ca nu am fi leuşit fălă Flolentina Ţilea 

cale a muncit cot la cot cu domnul plofesol ca să ne lumineze minţile. Publicul a îmblăţisat 

acest spectacol, echipa tehnică a fost de male ajutol (Gabi si Doamna Pletuţa mulţumim). 
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Plofii au ţipat la mine şi m-au bătut „ca să iasă rolul”, descopelilea mea a fost de 

spaimă, pe viitol mi-aş doli totuşi să mă mai altoiască. Vă ulez tot ce e mai bun!” 

Eduard Burghelea – Altoum 

 

Turandot este un spectacol care s-a construit cu multă voie bună şi multe hohote de 

râs. Hohote de râs care s-au transmis spectatorilor. Toată această încredere a fost acordată de 

profesorii Marius Gilea şi Florentina Ţilea, făcându-ne să credem că tot ce facem e corect şi 

haios. Aşteptăm să vedem dacă veţi aproba sau infirma asta. Vizionare plăcută! 

Mihnea Ştefan – Calaf 

 

 

Sistemul pe care l-am avut noi în cei 3 ani ne-a dăruit şansa să lucrăm un timp anume 

cu fiecare profesor, dar nu ne-a permis să ne cunoaştem aşa cum probabil am simţit nevoia 

atât noi studenţii, cât şi profesorii. Îmi făceam un dicteu acasă (noi studenţii de la actorie 

avem altă definiţie decât cea din dicţionar, dar se aseamănă) şi mă gândeam că aş fi vrut să 

mai lucrez cu domnul Marius Gîlea. Aşa că am fost nespus de bucuros când am auzit că am 

fost selectat să joc în Turandot, licenţa regizată de el. Am lucrat pe textul lui Gozzi şi pot 

spune că am început greu, fiind un lucru nou pentru toată lumea. Commedia dell’arte. Piesa 

nu este o creaţie sută la sută commedia dell’arte, dar am presărat elemente ce fac referire; 

atât cât trebuie. Puţină sare şi puţin piper. Alb şi negru. Veniţi la spectacol! Lucrul la 

Turandot a fost bula de timp în care relaţiile dintre noi, student-student şi student-profesor 

s-au consolidat, redescoperit şi evoluat. Simţindu-ne în largul nostru am putut să fim liberi, 

să creăm şi să deprindem noi cunoştinţe despre tipul acesta de spectacol, despre tehnici, 

despre arta actorului. Am aprofundat mecanismul comic, iar partea creativă, adevărul şi 

concretul în situaţie a fost puternic solicitat şi frumos lucrat cu fiecare în parte de păstorul 

nostru Marius Gîlea. Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc şi doamnei Florentina Ţilea ale 

cărei tuşe fine au definit şi clarificat munca noastră de până atunci. Sunt mândru de 

profesorii noştri şi mă simt atât de câştigat, încât o să le fiu recunoscător toata viaţa şi o să 

încerc să-i ajut şi eu la rândul meu cu ce pot, când vor avea nevoie. 

Alexandru Făiniş – Calaf  

 

Turandot, un spectacol de licenţă în care s-a format o echipă care funcţionează, un 

factor crucial, cred, acum după ce l-am experimentat, care trebuie să existe în construcţia 

oricărui spectacol. Asemenea unei trupe de comedia dell’arte, noi ne-am făcut costumele, 

împreună cu profesorii noştri Marius Gîlea şi Florentina Ţilea am 

adaptat/modificat/trunchiat textul după ideile şi inspiraţiile noastre. Lucrând ca o echipă şi 

reuşind să ne calibram priorităţile pentru acest spectacol, am reuşit să ieşim în faţa publicului 
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cu un spectacol care merită văzut, nu doar pentru gag-uri, ci şi pentru o echipă care a reuşit 

să se transforme într-o familie. 

Dan Coza – Brighella 

 

Turandot, Turandot... spectacolul nostru de licenţă care ne este atât de drag. De ce? 

Pentru că avem libertate, pentru că descoperim cu fiecare spectacol personajele şi pentru că 

ne distrăm făcând ceea ce ne place. Suntem o echipă în adevăratul sens al cuvântului şi 

lucrul ăsta se vede. Noi am ales teatrul şi arătăm asta de fiecare dată când ne transformăm în 

Turandot, Zelima, Adelma, regele Altoum, Calaf, Timur, Brighella, Trufaldino, Schirina, 

Hassan (sau Barach?). De ce ne place atât de mult? Pentru că e un text bun, pentru că profii 

ne-au ajutat ca fiecare personaj să facă parte din noi (şi pentru asta îi iubim şi le mulţumim). 

Datorită acestor lucruri, Turandot a devenit copilul nostru, al tuturor celor implicaţi în acest 

proiect minunat. Viitorul sună bine. Şi dacă nu mă credeţi, vorbim după spectacol. Vă urăm 

vizionare plăcută. Hai că începe, aud deja primul GONG. 

Elena Ariadna Şeulean – Zelima 

 

 

366



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

ADN (Bonobo) 
de Dennis Kelly 

 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regia: Ruxandra Bălaşu 

Scenografia & costume:  

Andreea Tecla 

 

Distribuţia: 

Phil – Alexandru Făinişi 

Leah – Marina Flueraşu 

Danny – Dan Coza 

John Tate – Vlad Galer 

Richard – Alexandru Petcu 

Katie – Ada Dumitru 

Brian – Andrei Atabay 

Adam – Ion Tudorache 

 

ADN (Bonobo) este povestea unei găşti de adolescenţi din aceeaşi şcoală, care se 

întâlnesc frecvent într-un spaţiu urban abandonat. În timpul unei asemenea întâlniri, în care 

alcoolul îşi are locul lui, „distracţia” o ia razna şi se lasă cu un joc crud în urma căruia unul 

dintre ei suferă un accident. Ceilalţi sunt convinşi că au comis o crima. Phil, creierul găştii, 

inventează un plan perfect de ieşire cu basma curată şi, pe baza unei probe Adn luate de la 

un străin, ei înscenează crima unui om nevinovat care ajunge să fie condamnat pentru asta. 

Această „rezolvare” a situaţiei îi uneşte foarte puternic până când, în timpul unei noi 

întâlniri are loc o răsturnare dramatică de situaţie. Atunci apare întrebarea: „Cine e mai 

important: un singur om sau toţi ceilalţi?” 

„ADN” este o poveste despre repere morale şi maturizare bruscă, o poveste care te 

ajută să intri în mintea adolescenţilor. 

Uneori, când erai copil simţeai că părinţii şi adulţii nu aveau nimic în comun cu 

lumea ta. Noi ne rezolvam singuri problemele, deseori în moduri groaznice. Asta poate că e 

greşit, însă e natural. 

Ruxandra Bălaşu – regizor 
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Film 
de Annie Baker 

traducerea: Bogdan Georgescu 

adaptarea: Şerban-Marius Fleancu 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regie, light& sound design: 

Şerban-Marius Fleancu 

Scenografia: Mădălina Sandu 

Coregrafia: Simona Dabija 

 

Distribuţia: 

Avery – Ştefan Mihai  

Sam – Cătălin Nicolau  

Rose – Alexandra Stroe  

Skyler – Dan Coza  

 

 În viaţa fiecăruia dintre 

noi, zilnic, au loc momente de o teatralitate extraordinară. De obicei aceste momente trec 

neobservate. Annie Baker, autoarea textului, identifică aceste momente şi le pune pe scenă, 

încercând astfel să anuleze distincţia dintre vieţile noastre şi cele alea personajelor sale. 

Citind textul mi-am dat seama cât de subţire este de fapt linia dintre obişnuit şi extraordinar. 

A fost ca o exorcizare a propriilor noştri demoni. Am încercat să transpunem acest lucru şi în 

spectacolul nostru. Nu avem regi şi regine, nu avem eroi şi antieroi, dar avem temele care i-

au făcut celebrii: iubira, prietenia, trădarea, singurătatea, autenticitatea, stereotipia. 

În definitiv, zilnic, gravităm între bine şi rău. În fiecare zi din viaţa noastră sunt 

momente în care dăm dovada de nobleţe sufletească şi momente în care suntem nişte lepre. 

În fiecare zi din viaţa noastră facem pe cineva fericit. În fiecare zi suntem sursa nefericirii 

cuiva. „Cred că aşa funcţionează… Cred, da, cred!” 

Şerban-Marius Fleancu – regizor 
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Ei, Şi? 
după Improvizaţie la Alma de Eugène 

Ionesco 

 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regia: Andreea Ciocârlan 

Scenografia şi costumele: Florentina Burcea 

Coregrafia: Bianca Bor 

Light design: Daniel Buglea 

Fotografii: Bogdan Grigore 

 

Distribuţia: 

Ionesco – Vlad Nicolici  

Bartholomeus I – Mircea Bălută 

Bartholomeus II – Carol Ionescu 

Bartholomeus III – Kostas Mincu 

Marie – Nicoleta Moscalenco 

 

 Spectacolul Ei, Şi? vorbeşte cu umor amar şi ironie despre cât de greu este să fii şi să 

te mai exprimi liber, într-o lume plină de stereotipii 

absurde şi nocive. Departe de a fi o discuţie pretenţioasă 

despre filosofie şi teatru, este o parabolă încă actuală 

despre societatea care nu te vrea altfel, ci te vrea spălat pe 

creier, te vrea să gândeşti şi să trăieşti după cum îţi 

dictează. Iar de cele mai multe ori, societatea învinge. Ăsta 

e coşmarul lumii în care trăim şi ăsta a fost şi coşmarul lui 

Eugène Ionesco. Spectacolul vrea să fie un semnal de 

alarmă, tras pentru noi toţi (indiferent că suntem artişti 

sau corporatişti), care trebuie să ne întrebăm dacă am 

încetat vreodată să mai spunem adevărul nostru şi de ce 

am început să-l propovăduim pe al altora. 

 

Andreea Ciocârlan – regizor 
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Fluturii sunt liberi 
de Leonard Gershe 

traducere de Georgiana Doba 

Adaptare de Magdalena Savin 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regia: Magdalena Savin 

Scenografia/Light design:  

Magdalena Sain 

 

Distribuţia: 

Don Baker – Vlad Teodorov 

Jill Tanner – Ioana Lixandroaia 

D-na Baker – Cosmina Olariu 

Ralph Austin – Kostas Mincu 

 

 

 Acest spectacol este despre 

tradiţionala relaţie dintre mamă şi copil, 

despre tăierea cordonului ombilical atunci 

când copilul se hotărăşte să zboare liber pe aripile propriei vieţi, despre curaj şi asumare, 

despre dragoste şi griji. Dar povestea are ceva în plus care o face specială. Băiatul este orb 

din naştere. Şi dacă mai are şi o vecină de care se îndrăgosteşte, lucrurile devin şi mai 

complicate. Pentru cine? Rămâne să descoperiţi singuri… Cu două lucruri ar trebui să plecaţi 

acasă după acest spectacol: 1. Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă-n miezul 

lucrurilor. (Micul prinţ) şi 2. Nu e nimeni mai orb decât cel care nu vrea să vadă. Şi dacă acest 

lucru se întâmplă, mulţumirea echipei de mai sus nu ar avea margini. 

Magdalena Savin – regizor
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După Magritte 
de Tom Stoppard 

 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regia: Alice Gyemant-Selin 

Scenografia: Clara Pop şi Alina Grecu 

Coregrafie: Mariana Gavriciuc 

 

Distribuţia: 

Reginald William Harris – Mircea Băluţă 

Thelma Harris – Gabriela Harabagiu 

Mama – Nicoleta Moscalenco 

Gamba – Eduard Burghelea 

Holmes – Vlad Nicolici 
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Femeia ca un câmp de luptă 
de Matei Vişniec 

 

 

Licenţă Anul III, Regie Teatru  

Profesori coordonatori:  

Prof. asoc. dr. Mihai Manolescu 

Lect. univ. dr. Răsvana Cernat 

Regia: Georgiana Jilcu 

Scenografia: Constantin Marincea 

Light design: Daniel Buglea 

 

Distribuţia: 

Kate – Cleopatra Constantinescu  

Dorra – Cristina Tudor 

 

 

 Piesa de teatru Femeia ca un câmp 

de luptă de M. Vişniec, de un dramatism 

cu totul special, ne aduce în prim plan 

atrocităţile petrecute în contextul  

războiului din fosta Iugoslavie. Când 

oamenii au uitat că sunt oameni, 

lăsându-se conduşi cu brutalitate de forţe 

iraţionale, când progresul omenirii pare a fi o himeră, când femeile au devenit instrumente 

de răzbunare. Textul urmăreşte întâlnirea şi destinul a două femei, Dora şi Kate. Prima, o 

tânără din Bosnia, violată de cinci bărbaţi în timpul unui conflict absurd şi cea de-a doua, 

medic psihiatru, specialistă în tratamentul psihanalitic. Întâlnirea se petrece într-un fost 

centru medical al armatei americane, situat la graniţa dintre Elveţia şi Germania. Cele două 

femei parcurg împreună un drum al vindecării, în ciuda diferenţelor dintre ele, un drum de 

întoarcere la rădăcini. Ambele au suferit o traumă şi se vindecă, mai mult sau mai puţin, una 

prin cealaltă. Două lumi opuse, două istorii diferite. Cum vor găsi cele două o cale de a 

comunica? 

O poveste despre cruzimea războiului, despre victimele nevinovate, despre 

incapacitatea oamenilor de a comunica între ei, de a-şi depăşi limitele şi de a se ridica spre 

civilizaţie, de a ieşi învingători din lupta cu ei înşişi. 

Georgiana Jilcu – regizo
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Poveste furtunoasă 
după I.L. Caragiale 

 

 

Licenţă Anul III, Păpuşi şi Marionete 

Profesori coordonatori:  

Lect. univ. dr. Dana Voicu 

Conf. univ. dr. Daniel Stanciu 

Scenografie: Ileana Zirra 

Mişcare scenică: Sabina Ioniţă 

Sound-design: Cătălina Popa/Lulu Trăsnea 

Light-design: Leonard Dodan/Ion Tudorache 

 

Distribuţia: 

Nae Ipingescu – Dragoş Stanciu 

Jupân’ Dumitrache – Elena Muşat 

Spiridon – Adelina Puzdrea 

Ziţa – Lulu Trăsnea/ Cătălina Popa 

Veta – Ioana Roşu 

Chiriac – Bogdan Trifan 

Rică Venturiano – Ion Tudorache/ Leonard Dodan 

 

 Spectacolul Poveste furtunoasă s-a născut din dorinţa studenţilor anului III, de la secţia 

Păpuşi-Marionete, de a juca şi de a-şi arăta calităţile actoriceşti. Examenul Caragiale de la 

sfârşitul anului II a fost o încercare reuşită pe care ei s-au hotărât să o transforme în 

spectacol. În Poveste furtunoasă, cei nouă studenţi îmbină arta actorului cu arta mânuitorului 

de păpuşi, două fete joacă travesti şi tot ei asigură luminile şi muzica din spectacol. Fiecare 

student s-a întrecut pe sine, având în vedere că fiecare dintre ei, atunci când nu este în scenă, 

este în spatele paravanului şi mânuieşte o păpuşă. Acţiunea din piesa lui Caragiale este 

respectată ca şi cronologie, adaptarea constând în faptul că, pe parcursul spectacolului, ne 

dăm seama că toată povestea, ce-i are ca protagonişti pe Jupân Dumitrache, Nae Ipingescu, 

Ziţa, Veta, Chiriac şi Rică Venturiano, este plăsmuirea imaginaţiei prea bogate a lui Spiridon. 

Comediile de la Iunion le vedem jucate de păpuşi, Jupân Dumitrache îl bântuie pe Spiridon de 

după paravan (păpuşă mânuită de Elena Muşat), iar Veta are un motan căruia i se 

confesează. Dragoş Stanciu construieste riguros şi cu mare plăcere un Ipingescu analfabet, 

iar Bogdan Trifan un Chiriac infantil, cu muşchi lucraţi în sala de fitness. Cele două 

travestiuri, Elena Muşat în Jupân Dumitrache şi Adelina Puzdrea în Spiridon, au însemnat 
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un pariu câştigat pentru cele 

două studente. Matură, cu 

farmec şi foarte exactă în 

lucru, s-a dovedit a fi Ioana 

Roşu în Veta. Cele două Ziţe 

(Raluca Trăznea şi Cătălina 

Popa) şi cei doi Rică (Ion 

Tudorache şi Leonard 

Dodan) şi-au lucrat rolurile 

sârguincios, căpătând pe 

parcursul repetiţiilor rigoare 

şi depăşindu-şi unele limite. 

Lucrul la acest spectacol i-a determinat 

pe aceşti studenţi să se comporte ca o 

echipă sudată, le-a crescut încrederea în 

capacităţile proprii şi i-a ajutat să-şi 

descopere, fiecare, farmecul propriu.  

Scenografia a fost realizată cu 

mijloace minime de către Ileana Zirra 

(anul III scenografie), iar mişcarea 

scenică de studenta Sabina Ioniţă 

(coregrafie). 

377



Concept vol 13-14 – nr 2/2016 şi nr 1/2017                                                                          Performance 

 

Harap Alb 
după I.L. Caragiale 

 

 

Licenţă Anul III, Păpuşi şi Marionete 

Profesor coordonator:  

Conf. univ. dr. Ioan Brancu  

 

Distribuţia: 

Harap-Alb – Ion Tudorache 

Calul – Leonard Dodan 

Spânul – Ioan Brancu 

Sfânta Duminică – Ioana Roşu 

Fata Împăratului Roş – Lulu Trăsnea 

Împăratul Alb – Elena Muşat 

Împăratul Verde – Bogdan Trifan 

Împăratul Roş – Leonard Dodan 

Fiul cel Mare – Lulu Trăsnea 

Fiul Mijlociu – Cătălina Popa 
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Masterpiece 
 

 

Licenţă Anul III, Coregrafie 

Profesori coordonatori:  

Lect. univ. dr. Elena Zamfirescu 

Lect. univ. dr. Andreea Tănăsescu 

Concept şi coregrafie: Ana Vişan 

Scenografia: Alina Grecu 

Light design: Carla Waltner 

 

Distribuţia: 

Bogdan Iacob 

Silvia Mauriţiu 

Ana Vişan 

 

Compoziţie muzicală şi interpretare live: 

Alex Ştefănescu – chitară  

Horea Suciu – hapidrum   

Bogdan Bordianu – pian 
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When Darkness Becomes Light 
 

 

Licenţă Anul III, Coregrafie 

Profesori coordonatori:  

Lect. univ. dr. Elena Zamfirescu 

Lect. univ. dr. Andreea 

Tănăsescu 

Concept şi coregrafie:  

Dragomir Daniel Alexandru 

Light Design şi Sound Design:  

Dragomir Daniel Alexandru 

Costume: Anamaria Şut 

 

Distribuţia: 

Ana Mihai 

Sofia Sitaru-Onofrei 

Andreea Vălean 

Dragomir Daniel  

Cristian Hariga
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Mulţumesc, Stingeţi 
adaptare după Noul locatar de Eugen Ionesco 

 

Licenţă Anul III, Coregrafie 

Profesori coordonatori:  

Lect. univ. dr. Elena Zamfirescu 

Lect. univ. dr. Andreea Tănăsescu 

Concept şi coregrafie: Bianca Bor 

Scenografia: Andreea Tecla 

Light design: Şerban Fleancu 

Sound design: Alexandru Smiricinschi 

 

Distribuţia: 

Ciprian Valea 

Cristian Ioniţă 

Cătălin Nicolau 

Simona Dabija 

Bianca Bor 

Teodora Velescu  

Levente Szasz 

Daniel Mihoc
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