








 

 

Contents 
 

Research 
 

01 Horea Murgu - E-Theatre. Un nou vehicul al teatralităţii la orizont  

                                    E-Theatre. A New Vehicle of Theatricality on the Horizon 

 

07 Ioana Moldovan - Menajeria de sticlă a la américain  

                                          The Glass Menagerie a la Américain 

 

11 Monica Mihăescu - Imitaţie şi creativitate în tehnica actorului  

                                            Imitation and Creativity in the Actor's Technique 

 

27 Viorica Vatamanu - Psihologie, expresivitate şi creaţie scenică  

                                               Psychology, Expressiveness and Onstage Creativity 

 

37 Sorina Creangă - Creativitatea în teatrul muzical  

                                           Creativity in Musical Theater 

 

43 Florin Toma - Creativitatea şi tentaţia demonstraţiei  

                                  Creativity and the Temptation of Showing How 

 

48 Daniela-Lăcrămioara Nistor - Limite şi creativitate în procesul de învăţământ  

                                                              Limits and Creativity in the Educational Process 

 

Interview 
 

55 Anca Mocanu - Gheorghe Ceauşu - modelatorul de concepte  

                                             Gheorghe Ceauşu - Modeller of Concepts 

 

Book Review 
 

72 Ion Cocora - Liviu Lucaci - Marusia 

74 Mihaela Michailov - Tim Etchells - Momentul zero al teatrului. 25 de ani de Forced 

Entertainment / Theater`s Staring Point. 25 years of Forced Entertainment 

 



 

Performance 
 

  78  Pa-dam, pa-daam! 

  83  Ursul şi Cerere în căsătorie 

  87 Un tramvai numit dorinţă 

  93  Hedda Gabler 

  96  Nefericiţii  

  98  Don Juan sau antieroul 

104  Nu vă jucaţi cu focul 

108  InOut 

109  Living 

110  Umbre de nisip 

112  Manhattan Medea 

116  Pygmalion 

122  Cameristele 

124  Don Juan moare ca toţi ceilalţi 

127  Desculţ în parc 

131  Fizicienii 

139  O scrisoare pierdută 

144  Şantaj 

148  Scrooge 

152  graffiti.drimz 

155  Prânzul cel lung  

158  Gâlcevile din Chioggia 

161  Zăpezile de altădată 

163  Show a la Krem  

166  Stele în lumina dimineţii 

169  Ultima şansă 

171  Gaiţele 

174  Jocuri în curtea din spate 

175  Sora mai mare 

177  Hotelul 

181  Micul Prinţ 

182  Pasărea albastră 

183  Un anume noi 

185  Kalon 

186  Porţelan 

188  Care, încotro 

189  Blank Faced 

190 Exuvii 

 



Concept vol 2/nr 2/2011/research 

 
 

 
 

E-THEATRE 
UN NOU VEHICUL AL TEATRALITĂŢII LA ORIZONT 

 

Horea Murgu 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
hmurgu@gmail.com 
 

Abstract: The author presents the original and 
innovative idea of e-theatre, a concept designed to 
make quality theatre more accessible. Plays are 
recorded on audiovisual media, from the privileged 
angle of a well seated theatre spectator, with 
attention to a sound that recreates the atmosphere 
of a real theatrical scene, and then replayed on the 
large screens of cinema theaters. Although it 
doesn’t deliver the same sensation as a live 
performance the recorded version would be more 
accessible to people outside the major theatres 
circuit. It would require some initial investment 
and a specialized network of e-theatre halls, but it 
is a good business opportunity and theatres would 
benefit financially from the distribution and 

screening of e-theatre. Also, the preservation of these recordings could establish a treasure of 
cultural heritage. 
Keywords: e-theatre, theatre screening, theatre versus cinema debate, performer-audience 
relationship 
 
 S-a spus: The killing application for television is television.  

S-a mai spus, acum vreo 60 de ani, că televiziunea omoară cinematograful. 
Nu s-a întâmplat de atunci încoace apocalipsa filmului, deşi multe au fost de pe 

urma acestei încăierări pentru captarea atenţiei spectatorilor. Internetul, cu toate 
serviciile şi nişele sale, va rămâne internet, televiziunea, televiziune, chiar şi cartea 
tipărită, carte tipărită. Câte ceva însă se schimbă de pe urma acestei fractalizări a 
mediilor şi genurilor. Se schimbă în cea mai mare măsură modul de consum, nişările 
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sale, fiindcă ies la iveală şi încep să conteze decisiv aşteptări mult mai diversificate şi 
nuanţate care pot fi servite distinct: calitativ, ca preţ de producţie, distribuţie etc. 

Mulţi dintre cei ce se duceau la cinema, cu diverse scopuri (!?!), gustau mai cu 
seamă telenovela de pe ecran, povestea romanescă, cu peripeţiile imaginate şi evocate, 
fastidios sau pur şi simplu precar. Cei care vor doar povestea, snoava, peripeţiile literar 
dramaturgice, linear ilustrate, se mulţumesc să vadă un film acasă, la televizor (cu ecran 
mai mare, un pic) sau, de pe o tipsie oarecare (DVD, BD, CD), pe laptop sau pentru cei 
mai împătimiţi, chiar dintr-un proiector, înconjuraţi de nişte cutiuţe care fac zgomot jur 
împrejur (home cinema cu surround). Ei nu se sinchisesc prea mult de spectacolul 
cinematografic: imagine amplă, captivantă în câmpul vizual, densă şi rafinată în lumină 
şi nuanţe, sunet convingător, aproape aievea. Sunt foarte mulţi aceştia, care vor doar 
poveştile din filme. Sunt destui care se mulţumesc cu albume de pictură şi nu simt 
nevoia muzeului, sunt destui care se mulţumesc cu plasticul diverşilor înlocuitori şi nu 
caută autenticul. Ştiu ei de ce o fac şi nu-i judec. Şi dacă nu ştiu, sau nu pot explica, e 
treaba lor. Mai au atâta viaţă şi atâtea vieţi de trăit... ca să înţeleagă clipa, efemerul, 
originarul. Fiecare din aceştia sunt serviţi, chiar în mod expres, când sunt destul de 
mulţi în vreo categorie. Producătorii şi distribuitorii sunt foarte atenţi cu gusturile care 
îi costă ceva mai puţin, dar vând volume mai mari. 

Şi atunci după ce am riscat să afirm, în felul în care am făcut-o, toate astea, cum 
să vă spun despre e-theatre, ca despre ceva „atrăgător”. Poate nu-i atrăgător, dar are şi 
unele avantaje care îl vor promova, dincolo de toate dezavantajele pe care un împătimit 
de teatru clasic le vede fără efort. Încă un înlocuitor de care nu vom scăpa, tocmai 
fiindcă a devenit pur şi simplu posibil şi, ca în atâtea situaţii, de dragul democratizării, 
difuzării de masă, delocalizării. 

 
Ce poate fi acest e-theatre ? 

Se înregistrează pe un suport audiovizual un spectacol scenic (dramatic, coregrafic, 
muzical etc). 
Înregistrarea nu e una documentară, ieftină şi precară, una pur informativă. 
Înregistrarea nu e una scenic invazivă, regizată, decupată, ca un teleplay, ca o filmare 
cu decupaj, cadre şi duble pe direcţii de lumină etc, nu e o înregistrare în stil cinema. 

Înregistrarea e făcută cu precădere din unghiul unui spectator privilegiat, cu o 
poziţie favorabilă în sală, nu doar în planuri generale, incluzând deci şi planuri mai 
strânse, mai apropiate, dar rămânând „la distanţa” unui spectator favorizat, „posesor 
al unui mic binoclu de teatru”, să zicem, din loja oficială. 
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Înregistrarea e consistentă, ca rafinament vizual, minim full HD, preferabil 2k 
(ca standard vizual) şi cu un sunet care să reprezinte bine spaţialitatea scenică şi 
atmosfera sonoră a unei scene teatrale reale, vii (nu neapărat într-o sală de tip italian). 
Înregistrarea asamblată într-un produs finit, preferabil mai bogat decât un BD (blue-
ray disc), putându-se reprezenta consistent (cinematografic) pe un ecran amplu cu baza 
de minim 8 – 10 metri, cu sunet ambiental rafinat, convingător spaţializat. 
Fireşte vom avea în scurt timp şi înregistrări 3D (am putea avea încă din acest an chiar 
şi în România; există mijloacele şi competenţa). Poate – pentru unii - conservele e-
teatrale 3D să fie chiar mai atrăgătoare prin conţinutul teatral decât acvariile demo-
vizuale sau imaginile de pe Pandora. 

 
Ce ar presupune o distribuţie şi o exploatare (screening) e-theatre? 

Presupunând că se vor face relativ repede destule astfel de înregistrări din 
spectacolele scenice curente, înregistrări profesionale, depăşind sensibil simplele 
captări tv ale spectacolelor, va fi nevoie de o reţea specializată de săli de vizionare e-

theatre, aflate în proximitatea sau, în orice caz, în gestiunea teatrelor. Spectatorii de 
teatru sunt o nişă sensibilă (de elită), care ea însăşi nu se lasă – pentru motive evidente 
– coruptă de asemenea inovaţii tehnologice. Nu vor da unicitatea emoţiei scenice, 
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directe, inefabilă, pe o conservă oricât de luxoasă şi inovativă. Dar, decât să nu poţi 
vedea niciodată anumite spectacole, mai ales cele „din ţară”, cu actori perfect valabili, 
cu puneri în scenă perfect valide, cu montări atipice, greu transportabile şi oricum greu 
frecventabile, chiar şi în festivaluri... poate, poate, vor îndrăzni. Sigur, turneele sunt 
întotdeauna de preferat şi de susţinut! O stagiune naţională e-theatre în atâtea locuri 
din ţară nu afectează prospeţimea şi valoarea turneelor şi contactul direct cu actorii şi 
spectacolul viu, aşa cum un album plin de detalii şi explicaţii nu înlocuieşte muzeul, 
expunerea directă.  

Invers, câţi spectatori de teatru (şi nu numai) din afara bucureştilor nu ar 
accepta o stagiune bucureşteană, chiar în conservă. Câte spectacole bune din ţară nu 
pot fi văzute decât în festivaluri. Spectacolul vizual şi sonor – senzorial vorbind – mult 
mai convingător ca o transmisie tv sau ca o palidă înregistrare video, nu e desigur o 
reprezentaţie teatrală propriu-zisă. Pe de altă parte, dacă nu se prea mai fac destule 
filme cu actori români, măcar să-i vedem acolo unde sunt ei acasă la ei, în teatru, nu 
doar în facile (şi ieftine) seriale tv.  

Precum am digerat mult hulitul şi iubitul, detestatul şi adoratul Internet, cu 
bunele şi relele sale indiscutabile, vom răbda şi această nouă născocire. Nu e dom’ 
profesor Google cel mai structurat şi inspirant maestru şi nici doamna profesoară Wiki, 
diriginta împrăştiată şi Pitia de serviciu, dar la câte ceva sunt buni şi ei şi oricum la 
îndemână şi la nevoie frecventabili.  

Delocalizarea în timp şi spaţiu (... utopia) sunt totuşi avantaje, în special pentru 
cei din afara centrului. 
   Aici îndrăznesc să evoc frustrările oricui care ştie că nu poate arăta generaţiilor 
contemporane şi nu poate el însuşi recontempla cu mintea de acum capodoperele 
scenei de acum 30 – 40 de ani, pentru că pur şi simplu nu sunt înregistrate şi când sunt, 
sunt aşa cum sunt. 
 

Ce ar mai presupune o edificare efectivă a unei reţele e-theatre la noi ? 

Teatrele ar trebui să găsească şi să administreze săli specializate. 70 – 100 de 
locuri. Săli standard, decente, nu improvizaţii de club sordid. Cu ecrane ample, scenice, 
cum aminteam, cu sunet valid, fireşte mai bun ca la majoritatea Multiplexelor, fiindcă 
spectacolul nu e subtitrat şi trebuie să fie convingător, vizual şi acustic. 

Suportul pe care se mişcă programul să nu fie copiabil (piratabil) de către oricine 
cu unele abilităţi tehnice. O astfel de împachetare codată e perfect posibilă şi necesară 
pentru a respecta responsabil drepturile de autor ale atâtor participanţi la joc. Mania 
piratării e o virtute foarte apreciabilă şi larg răspândită la noi, dar are antidot accesibil. 
Contractele cu teatrele trebuie să ofere din start garanţii concrete şi credibile atât privind 
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drepturile cuvenite din distribuţie cât şi dintr-o viitoare, mai îndepărtată, multiplicare 
pe suporturi mai... casnice. 

Teatrele câştigă atât din exploatarea propriei săli de e-theatre (cam 30-35%) din 
bilet, cât şi din drepturile de exploatare ale propriilor producţii. Teatrele nu se 
concurează în propria arie de interes direct, în ceea ce priveşte spectatorii direcţi. În 
timp arhivarea acestor spectacole este ea însăşi o comoară de patrimoniu cultural. 
Sigur că nu e un paradis, acest spaţiu e-theatre, dar e perfect posibil (!) şi deci va exista! 

Detractorii lui îl vor sabota, cu argumente – unele de bun simţ şi principial 
acceptabile, mai ales cultural vorbind, dar şi cu şiretlicuri sindicale şi tradiţionale 
balcanisme. Vor întârzia probabil edificarea sistemului, cel puţin în România, dar nu-l 
vor stopa. Un investitor sau – mai de dorit un consorţiu teatral – va risca un efort iniţial 
de dotare, văzând avantajele de perspectivă ale unui asemenea proiect. 

Nici mie nu-mi plac filmele cu trăncăneală – talkies. Dar sonorul standardizat 
(livrat la pachet cu imaginea) gândit de un artist şi livrat ca atare, nu la libera alegere a 
unui proprietar de sală care angajează pe cine crede el să ţină antrenul sonor la un 
film... mut, a fost totuşi un pas înainte, firesc, în direcţia productivă. Încă şi azi, după 80 
de ani de la standardizarea sunetului ce însoţeşte filmul se resimte decăderea în 
trăncăneala facilă pe care filmul a suferit-o din cauza sonorului încorporat. Comunicăm 
cu precădere şi mult mai nuanţat nonverbal, dar nu suntem surzi. Ca să rămân în 
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termenii comparaţiei precedente: filmele vorbite (nu e vorba de sonor în general), au 
ucis până în ziua de azi (încă în mare măsură) emoţia profundă (nonverbală) a filmelor.  

Dar vina nu e a „sonorului”, aşa cum nu e... vina Internetului că poartă atâta 
ornografie şi zaţ de bloguri şi socializări precare. Da, în acest sistem se vor face multe, 
multe kitchuri teatrale, muzicale, coregrafice. Nu le putem contrabalansa decât 
înregistrând spectacolele de calitate, care există în fiecare an şi în mai multe teatre 
decât ştim. Circulând în toată ţara, competiţia teatrală de fond va avea o suprafaţă mai 
extinsă. Sunt atâtea oraşe cu public decent în care s-ar dori un spectacol teatral 
permanent şi nu-i. Da, acesta nu e teatru, e e-teatru, adică un fel de film. Nu chiar! Nu-i 
nici film, nici teatrul cel adevărat, dar ca în toate care ne tot năpădesc, e mai mult decât 
o absenţă, e mai mult decât televizorul cu „analişti” şi filme americane.   

Noi, locuitorii de pe aceste meleaguri suntem individualişti gregari şi jucăm, prin 
tradiţie, la offside („lasă că trece şi asta”). Doar dacă vine un investitor din „afară” 
probabil că o să ne pară rău că nu ne-am organizat singuri. (Am fost asupriţi ?!? Nu ne 
vindem ţara.). Mai rău însă decât orice ar fi ca o asemenea iniţiativă să se facă 
improvizat, la un standard de calitate ad-hoc, atât în privinţa înregistrărilor, cât mai cu 
seamă în privinţa exploatării (screening), a standardelor de sală. E modul cel mai 
barbar de a distruge fondul valoros al ideii.  

Pe de altă parte, plecaţi, cât ne ţin pe noi curelele tehnologice pe drumul către 
Digital Performance, îmi vine să întreb ca Moromete: „Unde mergem noi, domnule...” 
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MENAJERIA DE STICLĂ A LA AMÉRICAIN 
 

Ioana Moldovan 
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 
ioanadrecin@yahoo.com 
 

 
 

Abstract: In theaters in America there is 
no total darkness and, before the 
performance, the announcer asks you not 
only to remember to turn off your mobile 
phone, but also to locate the nearest 
emergency exit. It’s not a polite way to 
advise the audience to be discreet about 
leaving the hall during the performance. 
It's an urban ritual that defines a society 
in which the spectator is the most 
important element of the artistic act. 
 

Keywords: the american contemporary theatre, The Glass Menagerie, Gordon Edelstein, 
Judith Ivey 

 
De la deschiderea sa în anul 1967, Mark Tape Forum din Los Angeles este un 

teatru care a cules toate premiile posibile ale industriei de profil, inclusiv un Premiu 
Tony pentru excelenţă, încă din 1977. Sala amfiteatru cu 739 de locuri a fost pusă la 
dispoziţia multor dramaturgi care au găsit aici un mediu fecund. Piesele dezvoltate pe 
scena de la Mark Tape Forum au cules numeroase Premii Tony şi Pulitzer pentru 
dramaturgie, cea mai cunoscută fiind Îngeri în America (Partea Întâi) de Tony Kushner. 
Stagiunea ţine din ianuarie până în decembrie, fără întrerupere, perioadă în care se 
joacă consecutiv cinci – şase spectacole. Printre ultimele şi cele mai răsunătoare 
producţii se numără Livada de vişini de Cehov cu Annette Bening în rolul Ranevskaia 
Liubov Andreevna. 

Spectacolele de teatru încep de obicei la ora 8, dar lumea începe să vină cu o oră 
înainte. Foyerul are un bar unde mulţi aleg să stea la un pahar de vorbe, într-un 
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spectacol rafinat care te obligă să te întrebi cât este pur şi simplu o idee de business şi 
cât este de fapt un omagiu adus lui Dionyssos, zeul grec al vinului a cărui celebrare 
publică a inspirat naşterea tragediei.  

Menajeria de sticlă de Tennessee Williams a avut premiera la Mark Tape Forum 
în 1 septembrie 2010. Deşi spectacolul are patru personaje, afişul o reprezintă pe Judith 
Ivey, protagonista rolului Amanda Wingfield, mama. Unul dintre criticii de la New 
York Times a fost de părere că actriţa, cunoscută publicului român în special pentru 
rolul mamei lui Kevin Lomax (Keanu Reeves) din filmul Avocatul Diavolui (1997), face 
rolul vieţii.  

“Nu pot să demasc suferinţa umană decât dacă am trăit-o eu însumi” scria 
Williams. Iar Menajeria de sticlă este piesa care i-a adus primul răsunător succes. Locul 
pe care această piesă o ocupă în lumea teatrului american redă exact măsura unei 
poveşti autobiografice care vorbeşte elocvent atât despre lumea americană a Sudului, 
dar şi despre familie ca despre un cenzor al sinelui.  

Spectacolul a fost pus în scenă de Gordon Edelstein, regizorul care a lucrat în 
2007 şi în România, la Teatrul de Stat din Constanţa, în timpul directoratului doamnei 
Beatrice Rancea. “Vrăjitoarele din Salem” (Arthur Miller), spectacolul montat la 
Constanţa, a punctat ca un meteorit istoria teatrului românesc, prea puţini critici 
acceptând modalitatea nouă de lucru şi tratându-l mai degrabă ca un experiment decât 
ca o oportunitate pentru modernizare şi deschidere spre profesionalismul artistic de tip 
american, cel mai complex şi eficient model de rentabilizare teatrală. 

Sala s-a umplut repede, iar, la câteva minute după ora opt, luminile s-au stins. 
Numai că sute de mici beculeţe şi-au făcut apariţia, marcând scările şi ieşirile de 
urgenţă. “Nu jucăm decât dacă se stinge şi lumina de urgenţă”, mi-a venit în minte replica 
răstită a “Creatorului de teatru” a lui Thomas Bernhard. Şi avea dreptate să se revolte! 
Întunericul uneşte sala cu scena, creează întrepătrunderea între cele două lumi cu o 
putere pe care numai aplauzele de final o mai sparg. Dar având planul sălii marcat 
corect, cu toate semnele exterioare ale unei civilizaţii avansate axate pe prevenirea 
dezastrelor, spectacolul părea să intre în spaţiul scenei ca o inundaţie controlată, 
reflector cu reflector, actor cu actor, personaj cu personaj. Totul devine exterior şi e 
greu să crezi că te-ar putea afecta, că vei simţi ceva cu o intensitate care te va duce cu 
gândul, măcar pentru o secundă, la catharsis.  

Menajeria de sticlă este povestea unui tânăr, Tom, lucrător la un depozit, care are 
o viaţă modestă, locuind cu o soră, Laura, cu nevoi speciale, şi o mamă care 
pendulează între tiranică şi victimă. Tom este cel care întreţine familia. E obligat să 
lucreze, deşi are visele lui. E scriitor şi uneori se ascunde câteva minute în toaletă, la 
serviciu, pentru a lucra la rime. Mama, Amanda, încearcă să-şi ajute fiica înscriind-o la 
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o şcoală de dactilografe, numai că Laura este atât de timidă încât după primele ore 
refuză să le mai urmeze. Amanda e conştientă că nu are să poată să-l mai ţină mult pe 
Tom. În fond e fiul unui tată care a fugit în lumea largă şi nu s-a mai întors. Aşa că 
planul ei este să-i găsească Laurei un soţ, cineva care să aibă grijă de ea. Laura este o 
femeie fragilă, un copil neterminat. Defectul fizic vine să accentueze o fiinţă a cărei 
viaţă se scurge îngrijind o colecţie de figurine de sticlă, pe care le curăţă de praf şi le 
relochează, ca şi cum ar fi oameni. Tom invită la cină un coleg de serviciu, un fost coleg 
de liceu de care Laura fusese îndrăgostită. Întâlnirea dintre cei doi este plină de 
tandreţe. Şi, deşi cei doi se sărută, Jim trebuie să se retragă: el are deja o logodnică. 
Cina este un eşec, iar mama care sperase să-şi găsească ginerele, resimte noua 
întorsătură a sorţii ca un act de trădare de care numai fiul ei este vinovat. Tom nu mai 
poate fi martorul atâtor neputinţe şi iluzii, aşa că se hotărăşte să fugă de acasă, să se 
aventureze în lume, cu speranţa că măcar pe el se va mai putea salva. 

 

                  
 
Piesa este de un dramatism tulburător: o societate care, din cauza dificultăţilor, 

consumă inclusiv cea mai puternică legătură, respectiv relaţia de sânge. Într-o perioadă 
dificilă din punct de vedere economic, era interesant cum această piesă despre 
responsabilitate şi supravieţuire va fi tălmăcită. Şi surpriză... Chiar de la primele 
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cuvinte rostite de Tom, personajul povestitor 
care îşi rememorează trecutul, spectatorul se află 
în faţa unei descoperiri uimitoare: umor în 
Tennessee Williams. Poate e ultimul lucru la care 
cineva s-ar fi putut gândi citind acest text, deşi 
câteva replici sunt atât de concentrate încât 
cuprind sens numai dacă le imaginezi ca umor... 
numai că umorul este negru, în ton cu nota 
gravă a întregii piese. 

Gordon Edelstein a apelat însă la 
comedie. Accentele sunt astfel puse încât până în 
ultimele 10 minute, spectacolul este o comedie 
sinceră despre aparenţă, despre viaţa care te lasă 
să trişezi puţin, scăpându-te de obligaţii 
solicitante. Engleza americană cu accent sudic a 
adus o oarecare lentoare în reacţia personajelor, 
situaţie care a plusat latura comică. Amanda era 
femeia nostalgică, mai degrabă închisă de bună 

voie în propriul trecut decât conştientă de prezent. Tom părea un tânăr cu un uşor 
retard, mereu gata de a se victimiza în relaţia cu mama. Laura era o femeie inocentă şi 
naivă, iar Jim un mic şmecheraş cu maniere. 

Chiar şi finalul a reuşit să menţină firul emoţional al lecturii în notă comică, 
disperarea Amandei părând mai degrabă reacţia unei femei care nu primeşte ce vrea şi 
nicidecum disperarea unei mame care priveşte cu frică şi neîncredere ziua de mâine. 

După aproape trei ore de spectacol, publicul a aplaudat intens pentru câteva 
zeci de minute, cât să apuce actorii să mulţumească o dată. Chiar dacă în portretizările 
alese de regizor actorii: Patch Darragh (Tom), Judith Ivey (Amanda), Keira Keeley 
(Laura) şi Ben McKenzie (Jim) au jucat impecabil, spectatorii au fost economi cu timpul 
petrecut aplaudând. Se simţeau acoperiţi de vreme ce cardul bancar al fiecăruia în 
parte decartase deja o sumă frumuşică. Şi apoi, la Los Angeles, la fel ca oriunde în 
America, “time is money“.   
 

Ioana Moldovan este profesor al Catedrei de Teatrologie din cadrul UNATC ”I.L. Caragiale” 
Bucureşti, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare al Facultăţii de Teatru, critic colaborator 
al revistei 22, bursier Fulbright Junior 2010/2011 la School of Theater din cadrul University of 
Southern California, Los Angeles şi a atins performanţe remarcabile ca manager cultural al 
Teatrului Act.  
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Abstract:   

        The author regards imitation 
and improvisation as being 
conflicting, but complementary 
components of the acting technique. 
As it arises from the succession of 
aesthetic canons of the most 
important moments in the evolution 

of the drama phenomenon, the scale turns more in favor of imitation than improvisation. Thus, 
imitation and improvisation can be found in the magical ritual, the Greek tragedy, Commedia 
dell’Arte, but also in the modern and contemporary drama, just like the trends of the human 
nature that alternate between constraint and freedom.  
Keywords: acting technique, stringency, freedom, creation process. 
 

 

1. Improvizaţia – latura nevăzută a principiului imitaţiei 

„Un rol construit este acelaşi în fiecare seară cu singura excepţie că suferă o 
coroziune lentă. Pentru ca un rol creat să rămână acelaşi, el trebuie mereu re-creat, ceea 
ce face ca el să fie întotdeauna diferit. Desigur, efortul zilnic de a re-crea devine 
insuportabil şi de neconceput, mai ales după o perioadă îndelungată, şi aici intervine 
momentul în care actorul creator şi experimentat se vede nevoit să recurgă la o a doua 
modalitate, denumită tehnică, pentru ca să poată răzbate.” Cu aceste observaţii, Peter 
Brook1 atinge punctul sensibil al procesului scenic al artei actorului, unde imitaţia 
întâlneşte improvizaţia. 

                                                 
1 Peter Brook, Spaţiul Gol, Unitext, Bucureşti, 1997. 
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Referitor la tehnica imitaţiei este necesar să revenim asupra cunoscutei teorii 
conform căreia şi Platon şi Aristotel erau de acord, numind toate artele imitaţii, iar 
dintre ele, cea mai desăvârşită, tragedia. Vorbind despre imitaţie ca artă, vorbim de 
fapt, chiar despre actul creaţiei, respectiv, procesul scenic al actorului. Vom sublinia de 
la început că orice proces de creaţie este un proces intim, original, specific şi că de 
fiecare dată se produce altfel, în funcţie de personalitatea fiecărui artist, de scop sau 
context.   

Una din modalităţile de a defini un concept atât de complex, de instabil, de 
echivoc, cum este principiul imitaţiei este poate aceea de a vorbi despre ceea ce nu este, 
adică despre contrariul lui, în cazul nostru, improvizaţia. 

Credem că structura procesului scenic al actorului, care va căpăta în epoca 
modernă un statut ştiinţific prin Sistemul stanislavskian, despre care vom avea prilejul să 
vorbim mai târziu, ca oricare act de creaţie se constituie între două categorii de abilităţi:  

• unele care se pot învăţa, dezvolta şi perfecţiona ca rezultat al exerciţiului, 
studiului, muncii susţinute şi experienţei până la performanţă şi 
virtuozitate, într-un cuvânt datorită tehnicii şi 

• altele ţinând de ceea ce numim inspiraţie, dimpotrivă, par să ignore regulile 
cunoscute şi să cultive spontaneitatea, imaginaţia, libera fantezie, 
improvizaţia. Dacă peste toate acestea se adaugă ceea ce numim de obicei 
har sau talent, ajungem să rezumăm structura procesului de creaţie ca fiind 
un amestec de rigoare şi libertate a expresiei.  

S-ar părea că tehnica imitaţiei aşa cum o teoretizează Aristotel, corespunde mai 
mult genului tragic şi îşi trăieşte epoca de aur în antichitatea greacă, cu o tentativă de 
revigorare în clasicismul francez, în timp ce tehnica improvizaţiei se va perfecţiona 
însoţind cu precădere genul comic, atingând apogeul în perioada commediei dell’arte, 
reluată apoi şi explorată în noi formule de către teatrul contemporan. 

Conform canoanelor aristoteliene, genul tragic cu eroii săi nobili şi faptele sale 
înălţătoare, răspundea mai mult gustului unui public cultivat, educat şi în consecinţă 
mai restrâns, în timp ce comedia se va adresa unui public mai puţin rafinat, dar mai 
numeros, deşi efectele ei se vor dovedi a fi la fel de devastatoare ca şi cele ale tragediei. 
Nu întâmplător teatrul, reprezentat de cele două măşti, una râzând, cealaltă plângând 
are ca simbol dualitatea naturii umane. 
 
2. Tehnica şi măiestria actorului în antichitate 

Cuvântul de origine greacă tehne înseamnă tehnică sau meşteşug, dar şi creaţie 
artistică, măiestrie. Prin tehnică, se înţelege deopotrivă învăţarea unor reguli şi 
procedee pentru obţinerea unor abilităţi cu scop utilitar, dar şi dobândirea, fixarea sau 
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experimentarea unor metode specifice, în vederea căutării frumosului şi reprezentării 
lui pentru obţinerea bucuriei şi satisfacţiei. Tehnica şi măiestria sunt doi termeni care 
ţin de complexitatea actului artistic. Înţelesurile lor, greu de disociat, uneori se 
confundă, aşa cum se întâmplă şi cu noţiunile de imitaţie sau creaţie. Această 
versatilitate scapă unor definiţii stricte, precise, fapt care ne face să o asociem cu 
însuşirile oglinzii de a reflecta.   

În Antichitate, deşi nu numai atunci, calificativul de imitaţie a fost asociat în 
mod destul de echivoc termenului de meşteşug, meserie sau tehnică. Apoi din ce în ce 
mai des în timpurile moderne, începând mai ales cu epoca romantică, imitaţia devine o 
însuşire, o modalitate artistică depăşită, inferioară, în faţa plăsmuirilor imaginaţiei şi 
dacă nu poate fi evitată, oricum, devine insuficientă pentru noile gusturi şi nevoi 
estetice. Spontaneitatea, creativitatea, originalitatea sunt calităţile asociate cu adevărata 
artă spre care se înclină de acum balanţa admiraţiei.  

Trebuie însă subliniat că, cel puţin în accepţia modernă, termenul de tehnică are 
în vedere totalitatea procedeelor, a mijloacelor specifice, întrebuinţate, practicate de 
artist pentru împlinirea scopului său – opera, produsul său artistic – şi este asociat cu 
abilităţi perfecţionate prin disciplină, voinţă, putere de muncă, rigoare.  

În timp ce atunci când vorbim de măiestrie ne gândim la talent, la har, la partea 
indescriptibilă, inefabilă, fascinantă a actului artistic, care ţine de instinctul, 
personalitatea şi unicitatea artistului. În timp ce talentul, harul este înnăscut, tehnica se 
poate învăţa şi dezvolta până la virtuozitate. Măiestria fiind rezultatul fericit al 
îmbinării lor, măsura, amprenta fiecărui artist.  

Se ştie că Platon atribuia artistului însuşirea de oglindă rotitoare în sens 
peiorativ. Pentru că Platon concepea originea artei ca şi scopul ei, ca fiind în primul 
rând de natură practică. Plăsmuirile imaginaţiei le considera destabilizatoare, iar 
plăcerea provocată de actul artistic de-a dreptul nocive, dacă nu era însoţit şi de un 
scop educativ, modelator al sufletului. Astfel Platon considera prima etapă a naşterii 
actului artistic ca fiind obscură şi o asocia mitului lui Prometeu, respectiv, episodul când 
eroul fură zeilor meşteşugul prelucrării metalelor şi meşteşugul ţesutului pentru 
oamenii aflaţi în nevoi. În timp ce în a doua etapă, Platon vedea latura practică a 
actului artistic şi o lega de teoriile cu privire la numerologie, prin care Pitagora făcea ca 
activităţile omului să devină şi eficiente.  

Aristotel considera natura dreaptă şi înţeleaptă, iar omul, a cărui esenţă e de 
natură divină, cel mai desăvârşit produs al ei. Omul este posesorul unei unelte 
nepreţuite: mâna. „Mâna este în acelaşi timp sursă a abilităţii omului de a inventa noi 
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meşteşuguri şi totodată mijlocul de a făuri cu ea alte unelte noi”2. Este cunoscut faptul 
că, în concepţia lui Aristotel şi a tuturor adepţilor lui, arta înseamnă imitaţie. Iar 
măiestria (tehne) se naşte datorită îndemânării omului când, în dorinţa lui de a imita pe 
creatorul divin al mâinii, copiază procedeele naturii.  

Platon restrânge funcţia imitativă a artei. El consideră că arta izvorăşte dintr-o 
dispută a omului cu natura, în drumul ascendent lui spre înălţimile rarefiate ale ideilor 
pure. Aristotel dimpotrivă, limitează elementele transcendente ale căutării frumosului 
pur, insistând în practica ei asupra imitării conştiincioase a naturii după o atentă 
studiere. Scopul declarat al imitării fiind depăşirea modelului, în aspiraţia artistului de 
ameliorare a condiţiei omului. 

În reprezentaţiile teatrale din Antichitate, se pare că ceea ce numim astăzi 
tehnica de joc a actorului era axată în principal pe comunicarea, transmiterea şi 
înţelegerea cuvântului, cu scopul desigur de a impresiona, „stârnind groaza şi mila“. 
Jocul actorului se petrecea sub un fel de „anonimat“ grandios, dacă avem în vedere 
măştile care îi ascundeau chipul şi coturnii care îi dădeau probabil o anumită măreţie3. 
Cei care erau invitaţi să participe, trebuiau să aibă un anume rang social, mai ales 
coregul. Construcţia amfiteatrelor şi a măştilor presupunea o ştiinţă specială, acustica 
având menirea să amplifice sunetul. Ceea ce ne face să credem că, în spectacolul tragic 
mai ales, tehnica pe care se baza măiestria, atât a actorilor întruchipând caracterele 
„înalte“ şi neobişnuite ale eroilor, cât şi a corifeilor, ţinea în special de calitatea vorbirii 
şi a dicţiei, de volumul şi timbrul glasului, de ţinută şi prestanţă, care să permită 
gesturile largi, elegante, impunătoare. Dar şi de înţelegerea textului, având ca scop 
comunicarea clară a mesajului. Existau însă şi mimi, dansatori, actori de comedie care, 
se presupune, îşi utilizau mai mult abilităţile corporale, antrenaţi şi în improvizaţii. Din 
comediile lui Aristofan – în Păsările, de exemplu, personajele călătoresc unul pe o gaiţă, 
altul pe o cioară – ne putem închipui că pregătirea lor era îndreptată spre susţinerea 
dialogurilor pline de vervă ale satirelor şi alegoriilor sale.  

Comedia, „imitaţia unor oameni cu morală inferioară”4, îşi trage obârşia din 
cântecele falice sau dionisiile campestre, aşa cum tragedia, după cum se ştie, provine din 
misterele eleusine ale aceluiaşi cult al lui Dionisos. Amândouă au însă ca izvor unic 
improvizaţia, primind pe parcurs, drept canon estetic, principiul imitaţiei. De aceea, 

                                                 
2 K. E. Gilbert şi H. Kuhn, Istoria esteticii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p.75 
3 Ion Zamfirescu, Istoria universală a teatrului, Ed. pt. Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p.30. La 
început actorul era şi autor, juca singur toată piesa. Şi probabil ştia şi să cânte. Al doilea actor va 
apărea abia la Eschil, care a fost nu numai actor, dar şi compozitor, maestru de dans, regizor, 
actor. Rolurile de femei erau jucate de actori-bărbaţi. 
4 Aristotel, Poetica,  cap. V, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 22. 
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când vorbim de tehnica artei actorului este greu a delimita precis între graniţele 
imitaţiei şi cele ale improvizaţiei, dar putem în schimb detecta falsul, monotonia, lipsa 
de implicare, de autenticitate sau spontaneitate.  
 

3. Commedia dell’arte – apogeu al tehnicii artei actorului 

Începând cu ritualurile primitive, comediile greceşti, preluate şi continuate de 
teatrul latin sub forme adaptate – precum palliatele, togatele, atellanele sau mimele, din 
care îşi trage rădăcinile commedia dell’arte, continuând cu misterele şi farsele medievale, 
carnavalurile, procesiunile religioase şi ajungând apoi până la teatrul de stradă şi 
happening-urile contemporane, toate au ca punct de pornire improvizaţia. Toate aceste 
manifestări păstrează în continuare un puternic caracter popular care alimentează 
verva, fantezia şi ingeniozitatea actorilor şi a participanţilor şi însoţesc de cele mai 
multe ori sărbătorile, iar câteodată, mişcări sociale sau chiar politice, îmbrăcând forma 
protestului.  

Dacă Antichitatea înseamnă apogeul tragediei, commedia dell’arte este al doilea 
moment important al mişcării teatrale europene, când înfloreşte genul comic. Dacă 
teatrul antic punea în faţa omului oglinda plană a macrocosmosului, ca să-şi vadă 
chipul asemănător cu al zeilor, commedia dell’arte îndeplineşte pentru contemporanii săi 
şi funcţia de oglindă deformatoare. Exagerând, caricaturizând, bătându-şi joc şi făcând 
haz de greşelile şi slăbiciunile contemporanilor, demascând nedreptăţi ale societăţii, îşi 
atrage de multe ori neplăceri din partea autorităţilor, mergând uneori până la 
interdicţia reprezentaţiilor sau a actorilor, dovedind de fapt ce forţă socială poate să 
însemne un fenomen spiritual cum este cel al teatrului. Apărută în Italia, în secolul al 
XVI-lea, ca o reacţie faţă de teatrul devitalizat, rupt de realitatea imediată, practicat în 
cercuri restrânse, commedia dell’arte se va răspândi în viaţa teatrală europeană, 
influenţând toţi marii dramaturgi ai vremii precum Shakespeare, Molière, Lope de 
Vega, Carlo Goldoni. 

Commedia dell’arte îşi va câştiga popularitatea atât datorită relaţiei directe şi 
nemijlocite cu publicul larg, reflectând şi satirizând în reprezentaţii realitatea imediată, 
a libertăţii de comunicare a interpreţilor, lipsită de constrângerile unor canoane 
estetice, în afara celor inventate de ei, cât şi datorită mobilităţii trupelor ambulante, 
constituite şi organizate în mod din ce în ce mai profesionist. Tot acum se consolidează 
şi o veritabilă tehnică a jocului actorului.  

Prin însăşi denumirea fenomenului – commedia înseamnă teatru în general, iar 
arte moşteneşte înţelesul de meşteşug din antichitate – se înţelegea teatru profesionist. 
Commedia dell’arte va impune teatrului, pe parcursul celor aproape două sute de ani cât 
a durat, un statut oficial pe care acesta nu l-a mai avut niciodată până atunci.  
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Masca, element caracteristic al commediei dell’arte aduce cu sine o modalitate 
specifică de joc, sintetizând şi conturând limitele artei actorului între libertate şi 
constrângere, ascundere şi dezvăluire.  

Unul din aporturile importante ale commediei dell’arte este consolidarea 
statutului de profesionist al actorului. Se clădesc acum bazele unei tehnici noi 
presupunând spontaneitate, inventivitate, fantezie, inteligenţă, dar şi calităţi fizice 
exersate şi perfecţionate uneori până la virtuozitate prin repetiţii şi antrenamente 
susţinute.  

Actorul commediei dell’arte trebuie să ştie de toate: să execute numere de 
acrobaţie, de jonglerie, să danseze şi să cânte vocal, la unul sau mai multe instrumente 
sau chiar să compună. Mai mult, îşi pregăteşte un repertoriu numai al lui, conţinând 
glume, gaguri, farse, replici cu poante sau aluzii la întâmplări cotidiene şi la personaje 
ale vieţii publice, monoloage, folosite cu mici modificări, improvizând de fiecare dată 
când îşi joacă rolul.  

De obicei actorul commediei dell’arte interpretează un singur rol pe parcursul 
întregii cariere, dar reuşeşte să-l şlefuiască şi să-l individualizeze atât de bine încât, de 
multe ori, personajul interpretat se confundă cu persoana actorului, căpătând chiar 
numele lui. Asta se întâmplă cu francezul Scaramouche (1608-1694), interpretul lui 
Scaramuccio, căruia îi va împrumuta numele. Acelaşi celebru Scaramouche, ajunsese la 
performanţa acrobatică de a trimite bezele publicului cu degetele de la picioare, la 
vârsta de 72 de ani. În aceeaşi serie a performanţelor, actorul Viscontini de pildă, era 
renumit pentru că se dădea peste cap de câteva ori, ţinând în mână un pahar plin, fără 
să-l verse, iar alţii cântau la 10-12 instrumente.5  

Scenariile, de asemenea, inventate de actori, erau rezultatul ingeniozităţii şi al 
unor observaţii acide, al unui umor depăşind de multe ori barierele bunei cuviinţe, dar 
savuros şi organic, prin accentele satirizante la adresa moravurilor sau a bisericii. Fapt 
pentru care a fost emisă o bulă papală, neanulată până în zilele noastre, prin care este 
excomunicat orice actor care interpretează rolul lui Arlecchino.  

Un alt eveniment important inaugurat de commedia dell’arte, asupra căruia 
Biserica nu va mai avea putere de interdicţie de-acum încolo, este prezenţa femeilor pe 
scenă, interpretând pentru prima dată rolurile feminine, sporind atracţia publicului, 
potenţând dinamismul reprezentaţiei.  

Dar, pe lângă bagajul de mijloace profesionale pe care îl împrospăta mereu, 
adaptându-l în funcţie de împrejurări şi public, actorul dispunea şi de o serioasă 
pregătire intelectuală. Sunt cunoscute trupele faimoase precum Gelosi, Fedeli sau 
                                                 
5 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. XI, Ed. Saeculum. Vestala, Bucureşti, 2003, p. 
377. 
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Confidenti care susţineau turnee în marile oraşe europene, Paris, Lyon, Veneţia, Milano, 
Viena, Praga, angajate de mari case nobiliare şi chiar capete încoronate ale Europei. 
Aceste trupe, adevărate şcoli de teatru, erau întemeiate, organizate şi conduse de 
renumite familii de actori, cum ar fi Andreini, Biancolelli, Cecchini. Majoritatea erau 
admiraţi şi elogiaţi de contemporani nu numai pentru verva şi credibilitatea 
caracterelor interpretate, ci şi pentru instrucţia, cultura, talentele literare sau 
preocupările teoretice privind arta actorului şi a spectacolului. Achille Fiocco 
povesteşte că Francesco Andreini (1548-1624) scria sonete, madrigale, piese pastorale, 
că soţia sa Isabella Andreini (1562-1604) fusese „aleasă membru a diferite Academii, 
unde, la şedinţe solemne, portretul ei era pus între Petrarca şi Tasso – o glorie teatrală, 
artistică şi literară a epocii.“6 Biancolelli (1636-1688) era „serios din fire, un om studios 
şi învăţat“, după aprecierea lui Saint-Simon7, Pier Maria Cecchini (1563-1645) scrie 
piese şi tratate de arta actorului precizând caracteristica fiecărei „măşti“.  
 
4. Actorul profesionist  

Datorită lui Andrea Perrucci (1651-1704) – poet, libretist şi erudit – se poate 
vorbi despre un prim tratat de teorie a spectacolului. Într-o culegere de texte intitulate 
Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre improvizaţie (1699)8 Perrucci identifică 
toate problemele tehnice ale componentelor spectacolului în relaţie cu publicul: text, 
actor, regizor, joc, costum şi mască. S-ar putea spune că se discută pentru prima dată 
despre teatrul „comercial”, despre diletantism şi profesionalism, Andrea Perrucci 
pledând pentru actorul „împătimit de teatru”, iar nu pentru meşteşugarul „împătimit 
de câştig”.  

El remarcă legătura care uneşte toate părţile reprezentaţiei făcând-o să 
funcţioneze ca un organism viu: „… această meserie trebuie condusă ca o monarhie şi 
nu ca o republică, unde toţi sunt supuşi unei căpetenii şi cu sfinţenie îl ascultă şi nu-i 
încalcă preceptele”, fiind afirmată importanţa vechiului coreg şi a viitorului regizor care 
„conduce, rostuieşte şi învaţă actorii” şi, nu în ultimul rând, necesitatea unei tehnici 
specifice a actorului.  

Perrucci atrage atenţia asupra muncii susţinute a actorului şi asupra dublei sale 
naturi, deopotrivă fizică şi spirituală, de care se slujeşte când îmbină gestul cu vorbirea, 
cântul, dansul, pantomima şi acrobaţia. I se cere de asemenea: dexteritate în purtarea 
costumului şi a măştii, spontaneitate şi adevăr, inteligenţă şi putere de a improviza. 

                                                 
6 Apud Ovidiu Drimba, op.cit., p. 384. 
7 Ibidem, p.386. 
8Andrea Perrucci, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre improvizaţie, trad. Olga  
Mărculescu, Ed. Univers, Bucureşti, 1984. 
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Toate acestea reprezintă mijloacele tehnice, moştenite prin tradiţie sau dobândite prin 
experienţă şi inventivitate. Este necesară participarea actorului cu toată fiinţa pentru ca 
faptul teatral să dobândească libertate de creaţie, dar totodată trebuie să se supună 
unei discipline riguroase. Exigenţe valabile până azi, atât în ceea ce priveşte tehnica, cât 
şi comportamentul actorului profesionist. 
 
5. Improvizaţia în teatrul contemporan – o nouă tehnică sau  

„imitaţie“ a unei vechi tradiţii? 

Oricât de „originale” se vor proclama şcolile, curentele, viziunile sau stilurile de 
interpretare ulterioare, oricât de vehement vor încerca să se distanţeze sau chiar să 
nege Sistemul diversele curente, stiluri sau metode, arta actorului se va consolida prin 
psihotehnica stanislavskiană. Cu rădăcini profund ancorate în ritualul magic, arta 
actorului se va perfecţiona şi se va rafina treptat, contopind principiile imitaţiei şi 
capacitatea de improvizaţie a commediei dell’arte.  

Bazându-se pe valorificarea şi îmbogăţirea atât a resurselor interioare, cât şi a 
celor exterioare ale interpretului, şcoala lui Stanislavski şi descendenţii ei, declaraţi sau 
nu, continuă să contribuie la consfinţirea condiţiei profesionale a artei actorului. Prin 
ea, paradoxul actorului se redefineşte într-un statut ştiinţific propriu, menit să-i 
accentueze vigoarea – în însăşi efemeritatea lui, consistenţa – în inefabil, gravitatea – în 
caracterul ludic, permanenţa – în mişcare şi proteism. 

Arta actorului are în vedere, ca orice proces de creaţie, pe de o parte convertirea 
prin transfigurare a invizibilului in vizibil, făcând apel la imaginaţie, iar, pe de altă 
parte, stabilirea unei comuniuni bazate pe legătura sensibilă dintre oameni, comuniune 
al cărui scop este să facă lumea mai bună, mai acceptabilă, mai frumoasă pentru toţi. 

Arta Actorului contemporan cu caracteristicile ei contradictorii dispune de 
multiple metode specifice, în funcţie de modul de abordare propus, atât în ceea ce 
priveşte nivelele de trăire sau gradele de distanţare, precum şi tehnica improvizaţiei. 
Dar graniţele ei rămân mereu deschise către celelalte arte interpretative, dans, muzică, 
acrobaţie, circ. Problemele cu care se confruntă actorul contemporan sunt un amalgam, 
purtând atât amprenta naturii lui subiective, intime, cât şi influenţe exterioare 
perimetrului creaţiei, dependente de schimbările şi evenimentele lumii, în toate 
aspectele ei: sociale, politice, ştiinţifice, religioase.  

În teatrul contemporan improvizaţia este practicată deopotrivă ca un instrument 
de cercetare în vederea aprofundării, dar şi a experimentării unor noi formule de 
expresie artistică. Ea se adresează unui public nou, a cărui sensibilitate, înţelegere şi 
gust corespund unei civilizaţii, care deşi dispune de dezvoltarea celor mai înalte 
tehnologii şi a exploziei mass-mediei, este marcată din ce în ce mai mult de lipsa 
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comunicării şi a alienării individului. Uneori improvizaţia este practicată ca tehnică 
declarată a unor mişcări şi şcoli teatrale renumite. 

Interesant este faptul că această tendinţă reformatoare, această preocupare 
pentru reînnoirea tehnicii de joc în vederea eliberării actorului şi a revalorificării 
resurselor sale creative se manifestă aproape concomitent, atât în teatrul european cât 
şi în cel american, ca o oglindă a unei stări de spirit comune unei societăţi frământate 
de importante schimbări politice, sociale, culturale, cu diferenţele specifice de rigoare.  

Activitatea teatrală a lui Jerzy Grotowski, de o importanţă capitală în Europa – 
cuprinzând spectacole experimentale, cursuri şi scrieri despre Tehnica actorului – a 
influenţat în profunzime, întreaga mişcare teatrală contemporană. În 1962 înfiinţează în 
Polonia Teatrul Laborator care funcţionează ca centru experimental până în 1985, mai 
întâi la Cracovia, apoi din 1965 la Wroclaw. Articolele şi interviurile sale: Spre un teatru 
sărac, Noul Testament al teatrului, Teatrul este o întâlnire, dar mai ales Antrenamentele 
actorului, consemnate de Eugenio Barba şi Franz Marijen aruncă o nouă viziune asupra 
fenomenului teatral, despre care vom mai vorbi şi în capitolul următor.  

Şi în teatrul american în jurul anilor `60, improvizaţia va fi în centrul 
cercetărilor unor grupări artistice, cum este de pildă Open Theatre, unde îşi vor începe 
activitatea Joseph Chaikin, Jean Claude van Itallie, Nola Chilton, Judith Malina, Julian 
Beck. Preocupările lor sunt legate de promovarea Actorului independent, capabil de a 
realiza singur spectacolul, o coeziune mai bună între membrii trupei, precum şi o mai 
strânsă colaborare cu publicul. Prin tehnica improvizaţiei actorul caută să se elibereze 
în mod conştient de stereotipii, eliminând psihologia şi trăirile individuale, 
comunicând prin acţiuni fizice, gesturi şi atitudini esenţializate.  

Improvizaţia a coexistat întotdeauna în jocul actorului alături de instinctul 
imitaţiei, însă în proporţii diferite, în funcţie de cerinţele contextului cultural, social, 
politic sau de aşteptările spectatorului, de gustul şi scopul actorului sau al regizorului. 
Practicând improvizaţia, actorul caută să se inspire însă din viaţă în mod creator, iar nu 
mimetic. Atent şi sensibil la evenimentele din jurul său, actorul îşi descoperă rolul său 
de catalizator social, orientând oglinda spre fisurile lumii contemporane cu scopul de a 
o trezi, trăgând un semnal de alarmă. Astfel, mişcări teatrale şi happening-uri iniţiate de 
companii precum Bread and Puppet Theatre, Living Theatre, bazate pe improvizaţie şi 
libertate de expresie, dublate de angajamentul social şi politic vor îmbrăca deseori 
haina contestaţiei sau a protestului. 

Tot pe continentul american, Viola Spolin, cunoscută ca „bunica“ noilor tehnici 
ale improvizaţiei, întemeiază o nouă metodă de predare a artei actorului bazată pe 
jocurile teatrale. Ea creează prima companie profesionistă de jocuri de improvizaţie, 
intitulată The Compass. Din 1960 până în 1965 aceeaşi Viola Spolin va înfiinţa la 
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Chicago, împreună cu fiul său Paul Sills, The Game Theater, al cărui scop era nu numai 
eliberarea actorilor prin metoda improvizaţiei, dar şi stabilirea unei comunicări mai 
directe prin participarea publicului, apoi, în 1976, Spolin Theatre Games Center la 
Hollywood. Metoda s-a extins mai întâi în toată America, apoi şi în Europa, activitatea 
ei cuprinzând nenumărate workshop-uri şi scrieri importante pentru antrenamentul şi 
jocul actorului, precum Improvisation for the Theatre, publicată în 1963 sau Theatre Games 
File, în 1975.  

Chiar şi teatrul bazat pe un text scris clasic, conţine o anumită „doză“, o 
anumită perioadă de improvizaţie. Aceasta coincide cu primele repetiţii pe scenă şi ori 
de câte ori apare un element nou în timpul „ridicării în picioare“ a scheletului 
spectacolului sau atunci când intervine un incident, o întâmplare neprevăzută pe 
parcursul unui spectacol. Actorii încep să construiască rolurile pe baza informaţiilor 
obţinute din text şi din documentare, conform concepţiei regizorale. Pe de o parte sunt 
reutilizate9 experienţe individuale: observaţii, percepţii, memorie afectivă, instinctul şi 
imaginaţia, pe de altă parte se caută, se explorează atitudini, gesturi, mod de a vorbi, 
de a asculta, de a tăcea, de a privi, în faza de descifrare a comportamentului, 
caracterelor şi relaţiilor dintre personaje, în situaţiile noi date. Scopul, indiferent de 
modul de abordare, va fi întotdeauna de a da viaţă caracterelor, de a le face cât mai 
credibile, surprinzătoare, emoţionante. 

Putem privi improvizaţia ca o perioadă necesară de tatonare, de „adulmecare“, 
de „aruncare în gol“, poate cea mai incitantă dintre toate etapele actului artistic, pentru 
toţi participanţii la montarea unui spectacol. Etapă de căutări, de explorări 
indispensabile pentru aducerea procesului de creaţie la rezultatul dorit. Etapă de pură 
creativitate, când actorul porneşte de la „zero“, având „libertatea“ de a alege calea şi 
mijloacele de realizare a personajului. O libertate însă constrângătoare, un nivel zero 
care ascunde toată potenţialitatea, la care actorul trebuie să apeleze pentru a re-
construi o lume, în care se re-inventează pe sine în pielea noului personaj. 
Improvizând, actorul recurge acum la toate resursele sale psiho-fizice, toate 
impulsurile creatoare ale personalităţii sale, cu întreaga sa fiinţă.   

O tehnică a improvizaţiei poate părea o contradicţie în termeni, tehnica ţinând 
de norme precise, pe când improvizaţia sugerează eliberarea de reguli. Dar, ca să 
răspundă cu promptitudine şi organicitate la toate comenzile, precum un instrument 
muzical sau un aparat de mare precizie sau ca să acţioneze şi să re-acţioneze spontan şi 
cu sinceritate la impulsurile exterioare, trupul şi glasul au nevoie de antrenament şi 
educaţie. La fel, mintea şi imaginaţia. Antrenamentele, ca şi repetiţiile, fac parte din 
                                                 
9 Termen introdus de Marvin Carlson în lucrarea sa The Haunted Stage – Theatre as a Memory 
Machine, The University of Michigan Press, 2001. 
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arsenalul procesului de creaţie, bazat în mare măsură pe vechiul „dar al imitaţiei“. 
Pentru că performanţele trupului şi ale glasului sunt abilităţi dobândite la început prin 
învăţare repetată, însemnând de fapt imitaţie. Pe ele se „altoiesc“ toate acele calităţi 
native, impalpabile, mai puţin controlabile: talent, intuiţie, carismă, care ţin de 
unicitatea şi originalitatea actorului, de amprenta personalităţii sale umane, irepetabile. 
Dar şi acestea la rândul lor pot fi cultivate, educate, rafinate.  

Am văzut mai devreme că orice proces de imitare este pentru început un act 
iraţional, întâmplător, elementar, repetitiv, indispensabil în încercarea omului de a se 
adapta şi a domina mediul înconjurător, fie că e vorba de primitivul de la începutul 
omenirii, participantul la ritualul magic sau de fiecare pui de om al generaţiilor 
următoare. O experienţă asemănătoare practică slujitorii scenei de la primele exerciţii 
ale vieţii teatrale, în vederea cunoaşterii, explorării şi perfecţionării mijloacelor şi 
instrumentelor de expresie. Experienţele actorului se petrec prin intermediul fiinţei sale 
indestructibile şi cuprind corpul, mintea, sufletul. Ele nu se sfârşesc practic niciodată 
pentru actorul profesionist.  

Procesul actului scenic al actorului ar putea fi interpretat ca o aventură 
spirituală miraculoasă în oglindă, reconstituind pe dos evoluţia omului preistoric. În 
timp ce primitivul, pornind de la starea de iraţionalitate, face eforturi de adaptare, 
integrare şi comunicare cu lumea în care trăieşte, cu necunoscutul, cu el însuşi şi se 
străduieşte să conştientizeze şi să controleze lumea din jur şi pe sine, Actorul, 
urmăreşte să atingă starea de graţie a adevărului şi a unicităţii sale, în vederea unei 
exprimări artistice cât mai organice şi mai autentice, căutând să se elibereze de 
inhibiţii. Actorul experimentează iraţionalitatea primitivului sau puritatea şi relaxarea 
copilului, fără însă a-şi pierde luciditatea.  

Ne întrebăm dacă această experienţă este o imitaţie a ritualului magic sau dacă 
se poate ajunge chiar la o re-trăire autentică a lui? 

Se ştie că nu numai oglinda, dar şi teatrul sunt uneori asociate în mod peiorativ 
cu imitaţia, în sens de falsitate, artificialitate, preţiozitate, minciună. Dar, în anumite 
situaţii aceste defecte pot fi tolerate şi acceptate, ca aparţinând firii omeneşti, 
considerate inofensive sau chiar amuzante, dacă ne gândim spre exemplu, la felul cum 
sunt percepute uneori atributele feminităţii sau la plăcerea procurată de spectacolul de 
teatru, tocmai datorită iluziei, amăgirii induse, de care în viaţă, în general, ne ferim. 

Când respingem imitaţia sau oglindirea în teatru, respingem de fapt clişeul, 
platitudinea sau exagerarea, exhibiţionismul, realismul prost înţeles şi mai ales redarea 
naturalistă, în ideea de a prezenta adevărul sau firescul „ca în viaţă“. De aceea este 
îndreptăţit sfatul actorului şi dramaturgului François Riccoboni (1707-1772) dat 
confraţilor săi, în scrierea sa despre arta dramatică L’Art du Théâtre: „Feriţi-vă să 
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declamaţi în faţa oglinzii, studiindu-vă gesturile; această metodă e mama afectării...“, 
urmat de indicaţia: „trebuie să simţiţi mişcările şi să le judecaţi fără să le vedeţi.”10 

Nici unui actor nu-i place să i se spună că imită pe cineva, chiar şi atunci când e 
vorba de un star. Toţi artiştii, nu doar actorii, vor să fie originali, inconfundabili. Deşi 
imitaţia este uneori benefică. Mulţi actori îşi datorează succesul tocmai imitaţiei. 
Individul, spre propria satisfacţie sau dimpotrivă, spre propria iritare, recunoaşte „prin 
intermediul oglindirilor“, o gamă variată de personaje: persoane publice cunoscute sau 
tipologii obişnuite, trăsături caracteristice celor apropiaţi, coleg, vecin, cei din familie 
sau chiar propriile ticuri şi slăbiciuni.  

Există de asemenea actorii care îşi inventează personajul, pornind de la datele 
lor personale, prin auto-imitaţie, cum sunt actorii commediei dell’arte, clovnii, bufonii sau 
marii comici ai ecranului. Aceştia sunt renumiţi pentru tehnica şi performanţele lor 
îmbinând în mod fericit imitaţia cu improvizaţia şi iubiţi pentru puterea lor fantastică 
de a descătuşa energiile benefice ale râsului şi de a deschide inimile tuturor.   

Imitaţia este inevitabilă. Se spune chiar că trăsăturile prin care ne asemănăm 
noi, oamenii, sunt cu mult mai numeroase decât cele care ne diferenţiază şi ne despart. 
Toţi suntem pe rând copii, tineri, adulţi, bătrâni, mergem, mâncăm, respirăm, suferim, 
avem părinţi, duşmani, râdem şi plângem, iubim şi urâm... Scena, arena sau ecranul 
funcţionează ca nişte oglinzi transformatoare, mărindu-ne sau estompându-ne 
defectele. 

Practica scenică personală, precum şi cercetarea fenomenului teatral prin studiu 
şi observaţii de-a lungul anilor, ne fac să credem că imitaţia şi improvizaţia alcătuiesc 
împreună tehnica de bază a jocului actorului, completându-se. Prima răspunde nevoii 
liniştitoare de recunoaştere şi auto-recunoaştere prin asemănare ca rezultat al imitaţiei, 
cealaltă, nevoii de a fi diferit, de a fi original prin explorarea nemijlocită a 
necunoscutului.  

Imitaţia serveşte la păstrarea a ceea ce e bun şi valoros, a tradiţiei. Improvizaţia 
stimulează căutarea, noutatea, creativitatea.  

Ambele sunt ipostaze ale naturii umane, consecinţe ale dualităţii şi puterii de 
transformare a eu-lui interior, calităţi corespunzătoare efectelor produse de reflectările 
mecanismului poetic al oglinzii. Tehnica artei actorului se înscrie între polii celor două 
tendinţe: între imitaţie şi creaţie, între constrângere şi libertate.  
 
6. Oglinda. Aplicaţie   

„A te face pe tine însuţi asemănător altuia, prin voce sau înfăţişare,  

                                                 
10 Apud Mihaela Tonitza Iordache şi George Banu, Arta teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004, p. 
146. 
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înseamnă imitaţie; dacă poetul (actorul) nu-şi ascunde nicăieri  
propria-i personalitate, nu va fi nici un fel de imitaţie în opera sa.“ 
                                                                                                        Henry Tate  
 

Din experienţa practicii personale, am ales ca aplicaţie un exerciţiu tehnic cu 
variaţiuni pe aceeaşi temă a jocurilor oglindirii şi a efectelor ei. Considerat o noutate în 
anii `70, exerciţiul este totodată o mărturie a faptului că învăţământul de teatru din 
România s-a străduit să se menţină în pas cu explorările din întreaga lume, chiar şi într-
o perioadă de închidere culturală şi politică. Intitulat Oglinda, acest exerciţiu se practica 
la clasa profesoarei Beate Fredanov, asistent Laurenţiu Azimioară, ca un experiment, 
alături de principiile Sistemului Stanislavski. 

Exerciţiul s-a ramificat în noi formule şi este cunoscut în şcolile de arta actorului 
şi de către trupele de teatru profesioniste. Diferite variante sunt atribuite unor 
cercetători, animatori şi conducători renumiţi de teatru, cum ar fi Viola Spolin, Peter 
Brook sau Augusto Boal, circulând sub diverse denumiri. Printre acestea se află şi cele 
cu titlul de „Oglinda decalată” sau „Oglinda columbiană”. 

Exerciţiul conţine două etape: cu doi parteneri, cu mai multe perechi, cu un 
oglindit şi mai multe oglinzi. Formula de bază este următoarea: 
1. Doi participanţi stau unul în faţa celuilalt. Se privesc atent, în linişte. Fiecare 

încearcă să capteze şi să afle cât mai multe informaţii despre celălalt, începând cu 
aspectul exterior – îmbrăcăminte, pieptănătură, semne particulare, trăsături ale 
feţei, etc. orice detaliu fiind important – până la starea lăuntrică exprimată de 
chipul partenerului, încercând să-i surprindă atitudinea corpului, mimica, 
gândurile, emoţiile, expresiile feţei, etc. Fiecare încearcă să pătrundă dincolo de 
masca celuilalt. Unul dintre ei primeşte sarcina de a deveni oglinda, iar celălalt, 
cel ce se oglindeşte.  
Oglinda trebuie să reflecte pe cel ce se află în faţa ei repetând şi imitând toate 
mişcările, gesturile, mimica, expresiile iniţiate de cel ce se oglindeşte, în cele mai 
mici detalii, chiar şi eventualele zgomote involuntare, râs, oftat, strâmbături, etc. 
Sarcina oglinzii nu este de a imita pur şi simplu – deşi aparent asta se întâmplă, 
mai ales când este vorba de a reda cât mai exact expresia exterioară a 
partenerului –, ci de a intui şi chiar de a anticipa mişcările, de a prelua ritmul 
interior; oglinda se va strădui să-i înţeleagă resorturile interioare ale partenerului, 
„identificându-se cât mai mult” cu cel ce se oglindeşte. Acesta este, de fapt, cel ce 
are iniţiativa mişcării, gesturilor, expresiei feţei şi a corpului şi a schimbărilor. 
Sarcina celui ce se oglindeşte este să-i inducă partenerului schimbările, fără să-i 

23



Concept vol 2/nr 2/2011/research 

 
 

vorbească şi fără să încerce să-l surprindă, doar prin forţa sugestiei, străduindu-se 
la rândul său să se ”identifice”, să fie una cu oglinda. Apoi rolurile se schimbă. 

2. a. Exerciţiul se poate dezvolta în continuare, antrenând acum două echipe de câte 
doi parteneri, adică două oglinzi şi doi oglindiţi, cărora li se propun diverse teme 
de improvizaţie cu scopul de a-i antrena într-o relaţie cu accent pe un 
comportament specific al profesiilor: doctor – pacient, croitoreasă – clientă, 
vânzător – cumpărător, profesor – elev, model – fotograf sau  

2.     b. într-o relaţie care să stimuleze expresia corporală: vânător – pradă, grădinar – 
plantă, îmblânzitor – fiară, apă – copac etc. Noua formulă complică sarcinile 
obligându-i să lucreze încrucişat: în primul plan stabilind relaţia adecvată în 
acţiunea cu partenerul, în cel de-al doilea să-şi sincronizeze ritmul interior, 
acţiunea, mişcările, expresiile feţei şi atitudinea corporală cu partenerii din 
oglindă, încât spectatorul să nu poată face deosebirea dintre echipa oglinzilor şi 
cea a oglindiţilor, ceea ce le complică sarcinile.         

 3.  a. Într-un stadiu avansat, exerciţiul poate deveni colectiv, dar participanţii să fie 
perechi. O variantă care produce întotdeauna plăcere şi implicit un plus de 
eliberare se obţine când exerciţiul este însoţit de muzică. Un Adagio de Albinoni, 
o Suită de Bach sau un Allegro de Vivaldi, în general o muzică „ordonată“, cu un 
tempo lent, creează o atmosferă de spiritualitate care stimulează concentrarea atât 
asupra propriei persoane, cât şi asupra partenerului. Atragem atenţia că exerciţiul 
are caracter de improvizaţie, iar muzica nu trebuie să fie doar un fundal sonor. 
Participanţii trebuie s-o asculte cu atenţie intrând într-o relaţie ca şi când ar avea 
un al treilea partener, o „oglindă sonoră“ mai cuprinzătoare, care le iniţiază şi le 
conduce acţiunile. Mişcările improvizate vor sublinia anumite accente ale 
muzicii, vor puncta sau vor contrazice în anumite momente tempo-ul prin 
accelerare şi încetinire sau întrerupere; gesturile mari, ample, controlate – 
urmărind „folosirea“ spaţiului vital în toate direcţiile: sus, jos, dreapta, stânga, 
faţă, spate – vor alterna prin contrast cu unele mărunte, cotidiene, „civile“ – de 
exemplu: dezlegarea unui nod, spălatul pe dinţi, curăţatul tacâmurilor etc. – sau 
pur şi simplu prin atitudinea statică. Fiecare pereche are sarcina să-şi găsească 
propriul mod de evoluţie. Pentru toţi participanţii însă se stabilesc anumite 
mişcări – la începutul şi sfârşitul piesei muzicale şi pe finalurile de frază – ca 
puncte de reper comune.  

3.    b. Şi, în sfârşit, la început toţi merg concentrându-se asupra propriei persoane, apoi 
fiecare încearcă să-şi găsească perechea potrivită. După care se despart 
amestecându-se în mulţime. Acum fiecare îşi caută perechea deja cunoscută, din 
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mişcarea colectivă realizându-se în cele din urmă o singură mare oglindă. 
Exerciţiul poate căpăta o temă: „cele două jumătăţi“, „bal mascat“, „carnaval“ etc.  

 
Alte variante ale exerciţiului: 
1. În formula perechi, după ce oglinda şi oglinditul reuşesc să-şi acordeze mişcările şi 

ritmul încât să nu se mai vadă decalajul, actorii primesc indicaţia de a scăpa de 
imaginea celuilalt rupând fluiditatea relaţiei create, oglinda luându-şi partenerul 
prin  surprindere. 

2. „Oglinda decalată” are ca noutate fragmentarea mişcării oglinditului, pe care oglinda 
o va repeta cât se poate de exact, cu atenţie specială la ritmul execuţiei. 

3. O oglindă şi doi oglindiţi: exerciţiul vizează aparent doar chipul care se oglindeşte în 
palmele oglinzii, dar antrenează tot corpul într-o mişcare de multe ori foarte 
complicată. Oglindiţii stau de o parte şi de alta oglinzii şi se privesc în palmele ei. 
Oglinda îşi mişcă braţele în mod diferit în toate direcţiile, în timp ce oglindiţii trebuie 
să se oglindească urmând traseul palmelor şi păstrând în permanenţă contactul 
paralel cu ele. 

4. „Crucea”, punând accent pe atenţia distributivă, coordonare, relaţii cu partenerul, 
concentrare: patru actori sunt aşezaţi în cruce şi unul la mijloc; cel din mijloc este pe 
post de oglindă şi are în faţa lui un oglindit cu care trebuie să-şi acordeze mişcările; 
actorul din dreapta îi pune diverse întrebări de tipul: ce ai mâncat de dimineaţă? la 
ce oră te-ai sculat? ce culoare au pantofii tăi? etc., la care el trebuie să răspundă; 
alternativ cu cel din dreapta, actorul din stânga îi propune calcule aritmetice, cât 
fac doi şi cu doi? etc., la care trebuie să dea rezultatele; în tot acest timp actorul 
plasat în spate spune o poveste pe care la sfârşit, cel din mijloc trebuie să fie în stare 
să o re-povestească. 

     
Participanţii pot realiza această „contopire” dintre oglindă şi oglindit pe o 

perioadă mai scurtă sau mai îndelungată, în funcţie de puterea lor de concentrare, dar 
vor înţelege că, de fapt, nu poate fi vorba de o identificare completă, cel mult de o 
coordonare din ce în ce mai bună, ceea ce este deja o mare performanţă. Întotdeauna va 
rămâne însă o distanţă invizibilă – mai mică sau mai mare, între cel ce se oglindeşte şi 
imaginea lui din oglindă, subliniată aici concret, de prezenţa partenerului – o graniţă 
care nu poate fi trecută decât cu puterea imaginaţiei.  

Spectatorii asistă la un exerciţiu bazat pe reflexul imitaţiei, o mostră a 
fenomenului de empatie, care marchează începutul oricărei relaţii umane, însă mult 
mai complex întrucât el solicită o participare totală. Intră în joc toate capacităţile 
corporale, psihice şi spirituale. 
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         Abstract: The author of the article 
„Psychology, Expression and Stage 
Creation” considers imperative to the 
theatrical educational process the team work 
between acting professors and the 
psychologists interested in this phenomenon, 
in order to improve the access paths towards 
the artistic act. Psychological research on 
stage abilities has narrowed down the main 
parameters of the stage talent and has 
delimited itself as content obtaining useful 
results regarding in-depth study, mainly, of 
the aspects concerning the psychological 

mechanism of creativity and the structure of stage transcription capacity. Creativity is 
considered to be a personality structure and the presence of energetic states (motivations, 
purposes, aspirations, beliefs) is likely to have remarkable creative effects on individuals that do 
not dispose of extraordinary abilities. Talent is a qualitative superior shape of manifesting 
complex and happily bound abilities, and renders the creation of new and original values 
possible. 
Keywords: talent, creativity, psychological types.                       
                                

Încă din prima parte a secolului XX, psihologia artei încerca să-şi afirme 
autonomia ei disciplinară sub înrâurirea sintezelor de psihologie generală. 

În ceea ce priveşte procesul de creaţie, atenţia psihologilor a fost reţinută de 
particularităţile şi rolul percepţiei şi reprezentării, imaginaţiei şi emoţiei în creaţie, în 
cadrul mai larg al relaţiei intuiţie – expresie, ca şi de funcţiile specifice ale acestor 
procese de plasticizare, anticipare şi valorizare. Procesul de creaţie în artă, poate fi 
privit si analizat dintr-un punct de vedere al examinării etapelor creaţiei (care necesită 
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analiza unor mecanisme psihologice specifice). Creaţia presupune un autor (artistul) şi 
o modalitate de realizare (procesul). Credem în necesitatea unei analize a creaţiei 
scenice a actorului din punct de vedere psihologic şi implicit, din punct de vedere al 
expresivităţii. Elementele specificităţii, trăsăturile care dau unicitate modului personal, 
interacţiunea dintre trăsături, aptitudini şi caracter, toate acestea constituie cheia 
originalităţii personalităţii. Iată necesitatea de a studia personalitatea creativă, factorii 
creativităţii, procesele şi aptitudinile specifice elaborării creative.  

Există un tip de interacţiune, pentru care este îndreptăţit termenul de 
corelativitate, pentru inseparabilitatea expresiilor emoţionale, ca mijloace de limbaj 
specific de expresivitate, ca putere de comunicare scenică; dintr-un punct de vedere 
general, expresia emoţiilor este definită de relaţia exprimator – percipient (cu focalizare 
pe primul agent). Există, însă, şi o altă raţiune pentru a privi, perfect justificată 
„legarea” expresiei emoţionale de expresivitate; iar aceasta se dezvăluie deopotrivă de 
concludent şi în demersul psihopedagogic de modelare a aptitudinilor expresive şi în 
demersul particular al cercetării psihologice în acest domeniu. Astfel, în cazul expresiei 
emoţionale, orice proces de formare, de la cel mai simplu exerciţiu de improvizaţie şi 
până la întruchiparea rolului, respectând sensurile general-cunoscute, caută sa atingă 
maximum de comunicativitate cizelând forma expresiei celei mai sugestive şi mai 
originale, ceea ce presupune recurgerea la model particular mental de imaginare 
proiectivă şi de întruchipare a expresiei artistice care face, prin însăşi acest fapt, inutilă 
conducerea procesului formativ după reguli prestabilite, „abecedare”, dicţionare, etc. 

În cazul expresivităţii, din punct de vedere al specificului cercetării psihologice, 
evaluarea expresivităţii (calitate aptitudinală prin care actorul se deosebeşte esenţial de 
omul obişnuit) este un demers relativ invers, unul care, vizând calitatea expresiei 
obiective, se întreabă care este mesajul de comunicat (ce se exprimă), care sunt 
mijloacele de expresie cele mai sensibile, pe ce suporturi materiale se sprijină expresia 
(fotografie, modelul viu – actorul, filmul, banda sonoră, video, etc.), cine exprimă, prin 
ce tehnici se realizează evaluarea, toate acestea trimiţând în mod necesar la 
individualitatea „agenţilor” implicaţi în comunicarea artistică. 

Având o motivaţie artistică (la modul general vorbind), încercarea de a 
maximiza virtuţile apreciate ale şcolii noastre de teatru precum şi repertoriul 
cercetărilor psihologice de arta actorului – unice, variate şi interesante, considerăm 
necesar un studiu pedagogic – pledoarie pentru coroborarea în interes reciproc ale 
celor două domenii de investigaţie şi valorificare. Analizând procedeele de formare şi 
metodele de diagnoză a talentului scenic şi bazându-ne, în primul rând, pe cercetările 
făcute de renumiţii psihologi Gh. Neacşu şi Stroe Marcus, am ajuns la concluzia că 
cercetările psihologice asupra aptitudinilor scenice au avut iniţial un caracter 
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descriptiv; în timp, problemele urmărite s-au restrâns ca sferă la principalii parametri 
ai talentului scenic şi s-au delimitat în conţinut, obţinându-se rezultate utile în direcţia 
aprofundării, mai ales a aspectelor referitoare la mecanismul psihologic al creativităţii 
şi la structura capacităţii de transpunere scenică. 

Pentru a ajunge la aceste concluzii am făcut o analiză a procedeelor de formare 
a abilităţilor prin procesul psihanalitic al creaţiei, examinarea procesului de creaţie, 
modalităţi de elaborare internă a expresiilor, procedee de cercetare şi mai ales, metode 
de psihodiagnoză a talentului scenic (descrise în cercetările făcute de către Gh. Neacşu 
şi S. Marcus). Toate reprezentările, ideile, emoţiile şi soluţiile artistice întruchipate în 
spectacolul teatral, împreună cu publicul, sunt schimbătoare din variate cauze: o 
mimică anume se execută trăind (scenic) emoţia care este conţinutul, sensul expresiei – 
rezultat al imaginării premergătoare şi al aderării maximale aici şi acum, în spectacol, 
în spaţiul perceptiv al spectacolului. Deci, expresivitatea este o aptitudine a 
lăuntricului corelat cu o anumită obiectivitate expresivă, ca singura soluţie artistică a 
comunicării scenice.  

Chiar dacă activitatea de transpunere scenică reprezintă o modelare psihologică 
după un model reprezentaţional, zugrăvit verbal în opera dramatică, procesul 
elaborării interne a personajului scenic se bazează pe imaginaţie, zămislindu-se un 
produs creativ nou, original şi cu valoare artistică. Modelul personajului dramatic este 
şi rămâne uman, iar interpretarea acestuia de către actor integrează obligatoriu ample 
procese de retrăire afectivă în vederea întruchipării scenice cu autenticitate. De aceea 
transpunerea mentală a actorului dramatic în personaj scenic, iniţial reprezentat, se 
bazează pe interacţiunea imaginaţiei cu afectivitatea, în scopul retrăirii empatice a 
gândurilor, emoţiilor, acţiunilor acestuia ca şi cum ar fi eroul, dar fără a pierde 
identitatea de sine. „Bogăţia percepţiei artistice, acuitatea ei capabilă să prindă nuanţa 
cea mai fină, nu sunt legate decât de caracterul sensibil al amintirilor artistului.”11  

De fapt, toate procesele psihice, începând cu senzaţiile şi percepţiile, până la 
afectivitate şi voinţă, contribuie la creativitate. Deducem că este o proprietate a 
întregului sistem psihic uman. Creativitatea este considerată, de către specialiştii 
psihologi, ca o structură de personalitate şi este în esenţă, interacţiunea optimă între 
aptitudinile predominant creative şi aptitudinile generale şi speciale de nivel 
supramediu şi mediu. Nu este suficient să dispui de aptitudini, dacă acestea nu sunt 
orientate strategic, prin motivaţie şi atitudine, către descoperirea şi generarea noului. 
Prezenţa stărilor energetice, ce incită la acţiune şi raportarea preferenţială cum ar fi: 
trebuinţele, motivele, scopurile, înclinaţiile, aspiraţiile, convingerile şi, sintetic, 

                                                 
11 Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, E.P.L., 1968, p. 227 
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atitudinile caracteriale, este de natură să producă efecte creative remarcabile şi la 
persoane care nu dispun de aptitudini extraordinare. 

În creaţia artistică mecanismul psihic se bazează pe relaţia optimă dintre 
procesele cognitive şi procesele afective ceea ce duce către cogniţie şi afect. Structurile 
cognitive sunt datorate funcţionării structurilor de cunoaştere, de gândire care reflectă 
existenţa (trecut, prezent şi viitor). Gândirea conţine memoria, care se referă la trecut şi 
imaginaţia care se referă la viitor. Afectul reprezintă ceea ce este înnăscut, este o reacţie 
instinctivă, primitivă, cu mare funcţie de adaptare. Afectul este o componentă a 
afectivităţii alături de emoţiile simple, emoţiile complexe, dispoziţiile afective, 
sentimentele, pasiunile şi tonusul afectiv al senzaţiilor.  

Potrivit analizei şi studiului psihologiei creaţiei artistice, Gh. Neacşu alături de 
S. Marcus (psihologi renumiţi, care s-au ocupat îndeaproape de problemele psihologiei 
şi expresivităţii scenice) afirmă că în alcătuirea profilului personalităţii artistice este 
obligatoriu a fi invocate cel puţin două laturi constitutive din punct de vedere al 
structurii: a) (sub)structura aptitudinală, cu elemente înnăscute şi dobândite şi b) 
(sub)structura nonaptitudinală, cea de orientare-energizare, indice necesar al 
aptitudinilor, din care scoatem în evidenţă, cel puţin, motivaţia creatoare şi conştiinţa 
propriei valori.  

Talentul constituie o formă calitativ superioară de manifestare a aptitudinilor 
complexe, care se deosebeşte prin gradul înalt de dezvoltare a aptitudinilor 
componente, prin îmbinarea lor fericită, ceea ce face posibilă creaţia de valori noi şi 
originale. Prin noutatea şi originalitatea rezultatelor activităţii se deosebeşte talentul 
adevărat de simpla manifestare a unor aptitudini pentru o anumită activitate. Ca 
aptitudini specifice elaborării creative amintim: intuitivitatea, trăirea afectivă, 
imaginaţia creatoare, expresivitatea artistică, empatia şi creaţia artistică.  

Expresivitatea s-ar putea explica printr-o anumită subtilitate a mijloacelor de 
expresie, o calitate operaţională a exteriorităţii, o abilitate particulară de mânuire a 
tehnicilor de lucru în artă. Aptitudinea expresivă a artistului este superioară omului de 
rând şi alături de intuitivitate, trăire afectivă şi imaginaţie, ne apare ca atribut de 
definiţie a personalităţii artistice. Capacitatea de expresie reprezintă, în mare, calitatea 
vocaţional creativă proprie unei fiinţe superior înzestrate. Termenul este specific şi face 
trimitere la vocaţia care îl diferenţiază esenţial pe artist de omul comun. Expresia 
artistică apare ca virtual conţinută în elaborarea lăuntrică, imaginativ-afectivă. 

Din punct de vedere al tipului specific uman, corelaţia dintre intelectiv şi 
afectiv se manifestă diferit la actori. Cunoscând că rolul principal, conducător, îl joacă 
elementul raţional, la actorii de tip intuitiv constatăm o manifestare preponderentă a 
proceselor senzoriale de care se asociază nemijlocit cele afective, iar la actorii 

30



Concept vol 2/nr 2/2011/research 

 
 

abstractivi, a proceselor abstracte, logice, de care se asociază cele afective. Influenţa 
specificului activităţii de creaţie scenică asupra tipurilor specifice umane la actori se 
manifestă în sensul favorizării dezvoltării tipului intuitiv. Cel mai important lucru pe 
care îl deducem în studiul de faţă ar putea fi necesitatea şi importanţa tratării 
individuale a studentului actor, nu în general, ci în raport cu apartenenţa acestuia la un 
sub-tip sau altul (din punct de vedere psihologic), după gradul experienţei artistice (şi 
nu în ultimul rând, a modului de a gândi, simţi şi vedea viaţa).  
 Personalitatea, în existenţa sa, iniţiază şi săvârşeşte diferite demersuri specifice 
cu finalitate adaptativă pentru a înţelege, cunoaşte, anticipa realitatea înconjurătoare în 
care, un rol aparte îl ocupă ceilalţi indivizi cu care intră şi rămâne în contact social. În 
scopul realizării unor astfel de demersuri, personalitatea se foloseşte de calitatea sa 
specifică şi realizată care este empatia şi care, prin mecanismul retrăirii stărilor, 
gândurilor şi activităţilor celorlalţi asigură adaptarea faţă de parteneri printr-o 
activitate psihică de comunicare aplicată.  

Emoţia, ca trăsătură comună de personalitate surprinsă în activitate, suferă o 
dublă condiţionare, una de ordin intern, care reproduce mecanismul psihologic 
standard al fenomenului în discuţie, şi una de ordin circumstanţial, extern, dependentă 
de factori cultural-valorici, sociali şi chiar individuali, proprii partenerilor cu care 
persoana interacţionează. Empatia artistică nu reproduce identic, prin simplu transfer, 
problematica generală, proprie psihologiei diferenţiate sau psihologiei sociale, ci 
vizează aspecte caracteristice dependente de specificul activităţii în care se manifestă 
cu pregnanţă. 

Chiar dacă activitatea de transpunere scenică reprezintă o modelare psihologică 
după un model reprezentaţional, zugrăvit verbal în opera dramatică, procesul 
elaborării interne a personajului scenic se bazează pe imaginaţie, zămislindu-se un 
produs creativ nou, original şi cu valoare artistică. Modelul mental al personajului 
dramatic este şi rămâne uman, iar interpretarea acestuia de către actor integrează 
obligatoriu ample procese de retrăire afectivă în vederea întruchipării scenice cu 
autenticitate. De aceea, transpunerea mentală a actorului dramatic în personajul scenic, 
iniţial reprezentat, se bazează pe interacţiunea imaginaţiei cu afectivitatea în scopul 
retrăirii empatice a gândurilor, emoţiilor, acţiunilor acestuia „ca şi cum” ar fi eroul, dar 
fără a pierde identitatea de sine. 

Activitatea artistică a actorului presupune un deosebit efort creator. Departe de 
a imita modelul viitorului său erou, actorul realizează, încă din clipa luării contactului 
cu rolul, un act de creaţie. El îşi ajustează personajul potrivit cu datele sale fizice şi 
psihice, împrumutând eroului şi elemente ale propriei personalităţi. În conduita 
transpunerii scenice procesul imaginativ îmbracă o formă dirijată în funcţie de 
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configuraţia psihologică acordată eroului de către dramaturg precum şi o formă liberă 
ce se manifestă în capacitatea de improvizare. Actorul introduce în structura 
transpunerii scenice, alături de imaginaţie şi afectivitate o a treia trăsătură specific 
actoricească pe care o numeşte proiectivitate.12 Potrivit concepţiei lui Gh. Neacşu, cei 
trei factori psihologici se află intercorelaţi în structura empatiei scenice, ceea ce permite 
explicarea laturii cognitive a transpunerii prin raportare la originalitatea imaginaţiei şi 
la capacitatea de prefigurare a modelului expresiv. Comunicarea actorului cu 
„partenerul”, comunicarea implicată, de tip empatic, se structurează pe trei planuri 
relativ distincte şi anume: cu propriul personaj, cu personajul – partener şi cu publicul; 
acesta se constituie, de fapt, ca o specificitate a empatiei scenice.  
 Talentul scenic are calitatea de a fructifica împreună capacităţile intuitive, 
imaginative, empatice şi expresive în sinteza pe care o reprezintă personajul. Desigur, 
această unitate a elaborării lăuntrice şi exprimării prin mijloace observabile are şi alte 
corelate determinative cum ar fi: înnăscute şi/sau dobândite, inconştiente şi/sau 
conştiente, subiective şi/sau obiective, intelective şi/sau afective. Nu putem concepe 
talentul real şi deplin numai ca superlativizare a lăuntricului sau a exteriorităţii, a 
gândirii sau a limbajului (a transpunerii sau a expresivităţii – în cazul special al 
actorului). Talentul este o sinteză, un întreg în care laturile sale principale (aici 
subiectivitatea şi obiectivitatea) se intercondiţionează, se unifică, şi se valorizează într-o 
unitate indisociabilă. 

În ţara noastră, cei mai reprezentativi psihologi care sau preocupat în mod cu 
totul şi cu totul special de această problemă a creaţiei scenice, sunt Gheorghe Neacşu şi 
Stroe Marcus, ambii făcând studii de cercetare încă din anii şaizeci ai secolului trecut. 
Cele mai reprezentative lucrări ale celor doi cercetători sunt: „Transpunere şi 
expresivitate scenică”13 şi, respectiv, „Empatia”14. În cercetările privitoare la 
aptitudinile scenice a fost utilizată o metodică variată: unele tehnici generale ale 
psihologiei, ca şi altele speciale, originale, tinzând să surprindă, din diverse unghiuri 
de vedere, procesul creaţiei actoriceşti. În dezvoltarea metodicii de cercetare a creaţiei 
actorului, ni se par caracteristice două tendinţe, ambele având aceeaşi finalitate – 
aprofundarea investigaţiilor făcute:  

a) de la metodele şi tehnicile generale (observaţia, ancheta, convorbirea) la 
adaptarea specială a unora pentru domeniul urmărit (teste psihologice, 
intitularea şi recunoaşterea tablourilor etc.) şi la elaborarea unor procedee 
originale cu funcţie de modelare a activităţilor scenice (experimentul actoricesc, 

                                                 
12 Gh. Neacşu, Transpunere şi expresivitate, Editura academiei RSR, 1971, p. 67-79 
13 Editura Academiei RSR, 1971 
14 Idem 
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experimentul regizoral, scenariul-experiment, improvizaţia cu ajutorul măştilor 
şi proverbelor etc); 

b) de la aplicarea unei singure metode sau a câtorva apropiate ca posibilităţi de 
investigaţie, la aplicarea unui complex de procedee intercorelabile. 
Elaborarea creatoare (germinarea, cristalizarea, invenţia şi expresivitatea sunt 

corelative şi, într-un fel, simultane; în perspectiva procesuală, în fiecare etapă 
(declanşarea, inspiraţia, încercarea inventivă, încheierea-executarea) este, însă, vorba 
de comutări succesive de accent şi prelevanţă a unor mecanisme psihice şi aptitudini 
specifice care prezintă activitatea creatorului ca progresiv formativă şi înalt formativă.  

   În urma studiilor făcute de-a lungul timpului, din punct de vedere psihologic, 
actorii se împart în două grupe: intuitivi şi imaginativi, care la rândul lor, se împart în 
alte două subtipuri: intuitiv-imaginativi şi intuitiv-situativi, respectiv, abstractiv-
imaginativi şi abstractiv-situativi. Există şi tipul intermediar, dar există tot atâtea 
variaţii câţi subiecţi. Cercetările psihologice asupra aptitudinilor scenice au avut iniţial 
un caracter descriptiv; în timp, problemele urmărite s-au restrâns ca sferă la principalii 
parametri ai talentului scenic şi s-au delimitat în conţinut, obţinându-se rezultate utile 
în direcţia aprofundării, mai ales a aspectelor referitoare la mecanismul psihologic al 
creativităţii şi la structura capacităţii de transpunere scenică.  

    Elaborarea internă a expresiei scenice este un proces complex, incluzând 
multiple aspecte. Imaginarea originală este condiţia principală a creaţiei, furnizând 
procesului de elaborare soluţii cu valoare simbolică; prin aceasta, elaborarea internă îşi 
relevă funcţia cognitivă de introiecţie artistică. Acţiunea scenică realizată prin 
mijloacele de expresie facilitează crearea unei opere (în sensul spectacolului teatral) 
numai în măsura în care ea unifică o suită de simboluri expresive elaborate de actor şi 
admise de spectator ca fiind proprii personajului întruchipat. Actorul care e stăpân pe 
o adevărată memorie afectivă cunoaşte bine realitatea care-l înconjoară. El are la 
dispoziţie numeroase impresii de viaţă, adunate zi de zi. El devine un psiholog fin şi 
perspicace, în stare să înţeleagă trăirile altora. Dar reproducerea sau reflectarea trăirilor 
afective nu poate deveni un scop în sine al procesului de creaţie actoricească. De 
regulă, reprezentările actorilor de tip intuitiv, elaborate în condiţii experimentale sau în 
procesul de realizare a rolului, odată cu însuşirile plastice, sugerează şi implicaţiile 
afective pe care le conţin. 

Între trăirea afectivă a actorului şi efectul emotiv produs de interpretarea 
scenică pot exista neconcordanţe, contradicţii. Evident că traducerea stărilor afective în 
expresii emoţionale convingătoare ţine de alt element al creaţiei artistice şi anume – de 
talentul actoricesc. În urma studiului făcut, am ajuns la concluzia că fiecare student-
actor, sau chiar actor, trebuie tratat individual, prin prisma tipului psihologic specific 
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uman şi totodată, prin influenţa activităţii artistice asupra tipului uman în care se 
încadrează.  

Considerăm absolut necesară o colaborare strânsă între psihologi interesaţi de 
fenomenul teatral şi pedagogi de teatru, în mod special, cadre didactice care lucrează 
cu studenţii-actori. Colaborarea psihologilor Gh. Neacşu şi S. Marcus cu Facultatea de 
Teatru din Bucureşti s-a dovedit a fi foarte benefică, în sensul în care s-a ajuns la 
anumite concluzii prin care, cunoscând tipul psihologic şi artistic al studentului, 
pedagogul poate să-l pună în situaţii şi să lucreze anumite exerciţii care să-i dezvolte în 
mod special aptitudinile necesare creaţiei scenice. 

Revenind la factorii creativităţii, putem spune că factori extrem de diverşi ca 
natură, structură şi valoare acţionează asupra individului pentru a genera contextul 
propice funcţionării creativităţii. Cei de natură psihologică se subdivid în trei categorii: 
a) intelectuali, b) afectiv-emoţionali şi de personalitate (atitudinali) şi c) aptitudinali, 
temperamentali (care cresc sau frânează potenţele creatoare). Putem aminti şi de 
factorii socio-culturali (legaţi de particularităţi sociale, istorice, clasă socială, grup 
căruia îi aparţine individul), factorii psiho-sociali (ambianţa relaţională, climatul 
psihosocial în care trăieşte individul), factorii socio-educaţionali (legaţi de nivelul 
educaţional). Analiza factorilor creativităţii ne îndeamnă spre distingerea netă a 
potenţialului creativ. Dar existenţa potenţialului creativ nu asigură, prin sine însuşi, 
desfăşurarea actului creator. Flexibilitatea gândirii, capacitatea acesteia de a se adapta 
la solicitările diverse ale situaţiilor în care ne aflăm, reprezintă unul din factorii 
esenţiali ai creativităţii. Asociativitatea (fluiditatea sau fluenţa) poate fi întâlnită în 
adevăr şi în cazul gândirii reproductive. În cazul gândirii creatoare, asociativitatea este 
mult mai mare şi diferită din punct de vedere calitativ, prin faptul că asociaţiile sunt, 
de obicei, noi şi originale. Originalitatea (capacitatea de a produce idei noi şi imagini 
noi, neuzuale), este caracteristica cea mai specifică gândirii creatoare, cu toate că ea este 
condiţionată de flexibilitate şi facilitată de fluenţă (asociativitate). Creativitatea nu 
poate fi produsul unui singur factor, oricât de important ar fi el. Ea e întotdeauna 
rezultantă a mai multor vectori de acelaşi sens, a căror direcţie şi mărime sunt diferite. 

  Să nu uităm că un factor foarte important în creativitate îl constituie inteligenţa. 
Prezenţa unei inteligenţe superioare în structura talentului ridică mult calitatea 
acestuia şi valoarea operelor pe care le produce. Ea mobilizează, în ultimă instanţă, 
întreaga personalitate umană, determinând mobilizarea forţelor necesare în activitatea 
creatoare. 
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   În procesul creaţiei artistice, psihologul Gh. Neacşu15 „descoperă“ în faze, 
momente specifice ale elaborării creatoare, activitate întrevăzută ca implicând două 
niveluri succesive de realizare: primar şi secundar. Elaborarea creatoare primară se 
compune din trei faze: a) de sesizare (creatoare) – disociere sau regresie a Eului; b) 
conştientizarea unui material inconştient care constă în identificarea şi reducerea la 
nivelul gândirii preconştiente a unei imagini refulate; c) aducerea la suprafaţă a unor 
reprezentanţi psihici inconştienţi. Elaborarea secundară cuprinde două faze, şi anume: 
a) compunerea operei şi opera încheiată. Dinamica procesului creator în termenii 
etapelor realizării operei, include fazele, nu ca succesiune „mecanică”, ci ca momente 
operatorii permanent intercorelate, astfel că la nivelul fiecăruia se pot întrevedea, ca 
ponderi sau prevalenţe diferite, toate funcţiile operaţionale caracteristice etapelor, şi 
anume: declanşarea (naşterea punctului de plecare), inspiraţia (generează în întregime 
procesul artistic, de la naşterea punctului de plecare până la forma care încheie 
elaborarea), încercarea inventivă şi încheierea (reuşita). 

    Gh. Neacşu16 scoate în evidenţă patru faze ale conduitei creative: introiecţia 
(faza iniţială a creaţiei, în care are loc germinarea embrionului viitoarei opere de artă), 
prefigurarea ca ipoteză unde prezintă activitatea de creare a operei, proiecţia – sensul 
psihologic este acela de transpunere din plan lăuntric în plan comportamental-expresiv 
a unei imagini sau stări şi coniecţia (execuţia) – acea (sub)conduită creativă căreia îi 
revine funcţia activă de a valida legarea planului lăuntric cu cel comportamental-
expresiv şi de a conecta şi armoniza părţile „materiale” în sistemul pe care îl afirmă 
concret opera încheiată. 

     Intuitivitatea este o aptitudine specifică elaborării creative; psihologic vorbind, 
ca dimensiune tipologică şi cognitiv-rezolutivă, are drept nucleu operarea cu imagini 
(reprezentări şi/sau percepţii), dar o dată instanţiată ca trăsătură definitorie a 
artistului, ea implică un ansamblu de transformări în structura artistică: memoria 
imaginilor (ca uşurinţă a interpretării), imaginaţia reproductivă (ca redare prin 
restructurare a experienţelor anterioare) şi cea creatoare (ca invenţie de „forme” pentru 
ceea ce este, practic, cunoscut). 

    Trăirea afectivă este de sorginte imaginară, fictivă; la întruchiparea 
personajului, conţinut mai întâi în textul dramatic, actorul face un efort creator aparte, 
de dublă transpoziţie – din imagine literară în imagine scenică şi din imagine lăuntrică, 
subiectivă în imagine manifest – expresivă, artistică (prin mijlocirea unor mecanisme 
psihice particulare de introiecţie, prefigurare, proiecţie şi coniecţie), în care procesul 
dominant şi abilitatea pivot este tocmai imaginaţia. Imaginaţia creatoare se distinge de 
                                                 
15 Revista de Psihologie a Academiei Române, nr. 2, 1961, p. 269 
16 Revista de Psihologie a Academiei Române, nr. 2, 1972, p. 432-436 
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imaginaţia „comună” prin faptul că artistul dispune de o mai mare intensitate a 
imaginilor, care au un caracter simbolic, sunt saturate emoţional, ele sunt elemente ale 
unei experienţe sau biografii necomune – biografia artistică. Imaginaţia creatoare este 
implicată în toate etapele procesului de creaţie, cu precădere în prefigurare şi proiecţie. 

   Cercetările făcute de cei doi psihologi amintiţi, în legătură cu metodele de 
psihodiagnoză a talentului scenic au dus la ideea că depistarea tipului specific uman, 
trebuie începută, în primul rând, cu studierea raportului dintre noţiuni şi s-a optat 
pentru acelea care să pună cât mai pregnant în evidenţă raportul dintre gândirea 
intuitivă şi gândirea abstractivă.  

    Cercetarea tipologiei specifice umane la actori (studenţi actori), trebuie socotită 
una dintre sarcinile cu largi implicaţii practice, a căror rezolvare este de natură să 
contribuie eficient în munca creatorilor de teatru. Numai interrelaţia dintre cantitatea şi 
caracterul asocierilor verbale şi cantitatea şi caracterul reprezentărilor constituie 
principalul indicator care, punând în evidenţă specificul gândirii preponderent 
concrete sau preponderent abstracte, poate duce la definirea tipului specific uman, în 
mod special, la studentul-actor.  

   Pledăm aşadar pentru o îmbunătăţire substanţială a căilor de acces către 
realizarea actului artistic printr-o colaborare strânsă între psihologi interesaţi de 
fenomenul scenic şi pedagogi de teatru, în mod special cadrele didactice care lucrează 
cu studenţii-actori. 
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Abstract: Creativity in musical theatre is a complex 
method of expression, both in terms of music, 
choreographic libretto, vocal interpretation and body 
plasticity, and also in choreography, costumes and art 
direction. When all these components essential to carry 
out a performance are achieved with talent and skill, the 
audience has the opportunity to live the aesthetic 
pleasure of true art moments in which life is expressed in 
a conceptual form, unparalleled, transparent and 
understandable, and equally sensitive and ineffable. 
Keywords: talent, skill, emotion, sensitivity, creation 
 
 
   

Având în vedere faptul că în drama muzicală libretul, muzica, arta actorului, 
coregrafia, interpretarea muzicală, scenografia, costumele şi regia participă la 
realizarea show-ului, putem spune că, în teatrul muzical, creativitatea îşi găseşte 
manifestarea sa plenară. 

În alcătuirea libretului – fundamentul pe care se clădeşte totul – creativitatea 
transpare din modul în care actorul reuşeşte să combine caracterele (personajele), 
planul general (epoca şi locul unde se desfăşoară acţiunea), situaţiile, dialogurile şi 
tema centrală.      

Toate aceste elemente care configurează un libret trebuie concepute şi realizate 
cu scopul exclusiv de a se adapta muzicii. Spre exemplu, dialogurile într-un musical 
trebuie să fie clare, concise, scurte şi la obiect, întrucât rolul esenţial în descrierea 
scenelor, a situaţiilor şi în caracterizarea personajelor îi revine muzicii. Totodată, 
limbajul trebuie să fie întotdeauna adecvat personajului prezentat, dispoziţiei sale şi 
atmosferei generale a show-ului. 
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Alegerea unei teme care să cuprindă o idee general umană este esenţială dar, la fel de 
importantă este şi maniera în care această idee este exprimată sau interpretată. 
Sentimente precum iubirea, ura, gelozia, răzbunarea, speranţa sau idealurile nobile 
îmbracă forme de exprimare dintre cele mai diverse. Alegerea temei potrivite, capabilă 
să reveleze ideea principală a spectacolului cât mai clar şi în toată complexitatea ei 
depinde de talentul şi de meşteşugul libretistului. 

În privinţa partiturii muzicale forţa creatoare a compozitorului se impune prin 
frumuseţea liniilor melodice, prin armonie, prin ritmică, prin expresivitatea 
leitmotivelor, prin rolul pe care i-l conferă muzicii de a comenta şi conota situaţiile 
prezentate, de a continua să exprime tot ceea ce nu mai poate fi exprimat prin cuvinte. 
Muzicii îi revine rolul esenţial de a exprima şi sublinia mesajul dramei, situaţiile 
conflictuale, de a da ritmul întregului spectacol. Cât de bine poate compozitorul să 
realizeze acest lucru ţine de aptitudinile sale creatoare. Leonard Berstein, spre 
exemplu, în West Side Story, libretul Stephen Sondheim, reuşeşte să exprime cu 
deosebită vigoare, prin muzică şi ritm, cele două extreme între care se desfăşoară 
acţiunea dramei: dragoste şi ură, război şi pace, despărţire şi împăcare, răzbunare şi 
iertare. Muzica prologului şi a scenelor conflictuale, în care măsurile de 6/8 alternează 
cu cele de 2/4, acordurile disonante, accentele şi linia melodică sinuoasă sugerează 
ostilitate, conflict şi violenţă. Această muzică tensionată se opune celei din momentele 
romantice, precum scena întâlnirii celor doi protagonişti – Toni şi Maria – sau scena 
balconului, în care muzica este de o neasemuită suavitate, cu un ritm liniştit, sugerând 
armonie, înţelegere şi iubire desăvârşită. 

Creativitatea este extrem de bogată în plan muzical. Compozitorul de musical 
are posibilitatea de a combina stiluri diferite de muzică, de la stilul preclasic şi clasic la 
stilul rock and roll. Poate folosi într-o singură lucrare întregul sistem de măsuri şi toate 
formulele ritmice şi metrico-ritmice, în combinaţii inedite. Spre exemplu, Andrew 
Lloyd Webber foloseşte în musicalul Evita măsuri binare şi ternare simple şi compuse, 
măsuri eterogene şi aproape toate formulele metrico-ritmice, în combinaţii diverse şi 
într-o manieră specifică stilului său. De asemenea, felul în care alătură şi armonizează 
melodica operei şi operetei împreună cu recitativele atât de caracteristice stilurilor 
clasic şi preclasic, cu muzica rock, toate învăluite în atmosfera şi farmecul tangoului 
argentinian, denotă talentul şi puterea creatoare inepuizabilă a acestui compozitor de 
excepţie. 

Interpretarea muzicală într-un musical presupune, pe lângă reale aptitudini 
melodico-ritmice şi disponibilităţi actoriceşti, şi un deosebit har al cântului. Se poate 
spune că un actor îşi dezvăluie întreaga măsură a talentului şi inteligenţei sale 
creatoare, într-un cuvânt, măsura întregii sale arte actoriceşti, într-un spectacol 
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muzical, unde trebuie să exprime prin muzică şi dans, prin expresivitatea vocală şi 
muzicală şi prin plasticitatea corporală o gamă largă de sentimente, stări sufleteşti, 
situaţii inedite, idei şi nuanţe ideatice. Un actor cu aptitudini muzicale şi coregrafice 
este un actor desăvârşit. Pentru că poate reda cu mult mai multă fidelitate conotaţiile 
subtile ale unui text, fie el vorbit sau cântat. Poate exprima cu mai multă transparenţă 
semnificaţia ce se desprinde din mesajul adresat publicului, făcându-l astfel mult mai 
inteligibil şi emoţionant. Îşi poate „colora” mult mai nuanţat momentul prezentat 
transformându-l într-un moment interesant şi atractiv.  

Interpretarea unei partituri muzicale diferă de la un artist la altul şi este cu atât 
mai valoroasă cu cât artistul reuşeşte, prin har şi meşteşug, să-i pună în valoare totate 
înţelesurile ce se desprind din ideea exprimată prin intermediul muzicii. Spre exemplu, 
interpretarea melodiei I'm Going Back din musicalul Bell are ringing (muzica: Jule Styne, 
libretul: B. Camden şi A. Green), de către Judy Holliday, se distinge de cea a Tonyei 
Awards prin mai multă expresivitate, sensibilitate şi contraste intonaţionale şi ritmice. 
Judy Holliday este mai dinamică, mai imprevizibilă, mai surprinzătoare în prestaţia sa 
artistică şi reuşeşte să confere mai multă vigoare momentului prezentat.  

Interpretul trebuie să ţină cont de desenul agogic şi dinamic al cântecului, de 
fiecare nuanţă, de fiecare pauză. El trebuie să dea importanţă fiecărui cuvânt, căci nu 
este pus întâmplător în desfăşurarea discursului muzical, ci are un rol bine definit, la 
fel de important ca şi toate celelalte. Să nu uităm că în genul musical, între text şi 
melodie există o comuniune perfectă şi că fiecare cuvânt exprimă prin muzica ce-l 
însoţeşte mult mai mult decât o poate face simpla denotaţie. 

Deosebit de impresionantă şi de savuroasă este interpretarea cântecului I'm Still 
Here de către Shirley MacLaine. Această stea a musicalului american ştie să dea valoare 
fiecărei fraze muzicale, fiecărui motiv muzical, fiecărui cuvânt, reuşind, printr-un 
deosebit talent actoricesc, printr-o desăvârşită tehnică verbo-vocală şi printr-un har al 
cântului cu totul excepţional să ţină publicul într-o permanentă emoţie şi încântare. În 
versiunea interpretativă a lui Dolores Grey sau a Christinei Barenski cântecul respectiv 
este „cuminte”, fad, chiar anost. În schimb, Shirley MacLaine îl face viu, deosebit de 
sugestiv şi interesant, creând un moment artistic de o neasemuită savoare şi strălucire. 
Totul la Shirley MacLaine, de la mimica feţei şi expresivitatea privirii până la gestica 
braţelor şi a picioarelor şi până la întreaga postură corporală, totul exprimă ideea 
momentului prezentat, sensul şi semnificaţia ei împreună cu cele mai subtile şi mai 
inefabile nuanţe emoţionale ce se desprind din ea.  

A da dovadă de o autentică creativitate în interpretarea vocală a unei partituri 
muzicale înseamnă, pe lângă talent şi har al cântului – calităţi cu care te naşti – şi a 
stăpâni perfect tehnica verbo-vocală, a cunoaşte meşteşugul folosirii adecvate a 
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diferitelor grade de intensitate sonoră, a avea inteligenţă artistică şi a şti să-ţi 
coordonezi cu măiestrie gestica şi postura corporală pentru a fi în perfectă concordanţă 
cu fraza muzicală şi cu desenul ritmic al întregii partituri muzicale. 

Alături de muzică, dansul deţine un rol foarte important în teatrul muzical. A 
realiza un libret coregrafic adaptat situaţiilor prezentate pe scenă şi, mai ales, în stare 
să sublinieze ideea principală a dramei, reprezintă un act creator la fel de complex şi de 
greu de realizat ca si cele prezentate până acum. Şi aici este nevoie de talent, de cultură 
şi de meşteşug. 

Ca şi muzica, dansul într-un musical poate înlocui mesajul verbal. Coregraful 
trebuie să creeze un libret coregrafic capabil de a anticipa, de a comenta şi, eventual, de 
a prelungi acţiunea diferitelor momente prezentate. Mişcările trebuie să fie potrivite cu 
ceea ce se spune în mesajul cântat, cu ritmul cântecului, cu înţelesul ce se desprinde din 
fiecare frază, din fiecare cuvânt. Iar când lipseşte interpretarea vocală trebuie să redea 
plastic acţiunea, altfel spus, trebuie să vorbească fără cuvinte, dar aşa de măiestrit încât 
totul să apară inteligibil şi emoţionant. Cât de bine sugerează coregraful Jerome 
Robbins lupta dintre cele două bande rivale, The Jets (Torenţii) şi The Sharks 
(Rechinii), în prologul musicalului West Side Story. În acest musical dansul anunţă 
dintru început tema centrală a dramei: conflictul dintre două bande rivale. Mişcările 
sacadate, ritmica braţelor în contratimp cu cea a paşilor, săriturile, postura dinamică şi 
agresivă a corpului, totul vorbeşte despre războiul dintre cele două tabere şi despre 
ambiţia fiecăreia de a învinge tabăra adversă. 

Scenografia, costumele şi concepţia regizorală într-un musical îşi aduc, la 
rândul lor, aportul creator. 

Decorurile au rolul de a sprijini tot ceea ce reprezintă mişcare şi imagine. Ele 
trebuie să fie adaptate subiectului, muzicii şi libretului coregrafic pentru a contribui la 
crearea atmosferei generale a spectacolului. Nu întâmplător Boris Aronson a conceput 
schiţele de decor pentru Fiddler on the roof (în montarea de pe Broadway, stagiunea 
1964-1965, muzica Jerry Bock, libretul Sheldon Harnick), în stilul picturilor lui Marc 
Chagall. Pentru că decorul nu trebuie să reprezinte o realitate pur şi simplu, ci o 
realitate ideatică, iluzorie, stranie, realitatea unei epoci anume, a unei stări emoţionale 
anume, realitatea spiritului unei vremi trăită aievea sau numai iluzoriu. Viaţa este un 
vis – par a spune picturile lui Chagall – dar un vis palpabil, un vis real. Tot astfel 
întâmplările din Fiddler on the roof, desprinse parcă din lumea oniricului, capătă 
consistenţa realului pe scenă, sub privirile spectatorilor. 

Scenografia trebuie să surprindă, în alcătuirea decorurilor, motivul central al 
fiecărui moment, să-l vizualizeze şi să folosească acele materiale care pot asigura, din 
punct de vedere vizual, suportul ideii esenţiale. Peisajul, decorurile, nu reprezintă doar 
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fundalul piesei, ci creează, împreună cu costumele şi light design-ul, imaginea 
complexă a lumii prezentate pe scenă. Spaţiul, liniile, formele, culorile, luminile şi 
umbrele, întreaga textură scenografică, laolaltă cu costumele trebuie să corespundă 
viziunii regizorului care stabileşte armonia, echilibrul, proporţia şi ritmul tuturor 
acestor elemente în aşa fel încât desfăşurarea dramei să aibă fluenţă, logică, să fie 
inteligibilă şi plăcută privitorului. Creativitatea regizorală transpare, cu alte cuvinte, 
din felul în care regizorul ştie să armonizeze fiecare element al show-ului cu toate 
celelalte în aşa fel încât să asigure unitatea întregului. 

Cât de bine redă regizorul Harold Prince atmosfera decadentă a Berlinului de la 
sfârşitul anului 1930 în musicalul Cabaret, folosindu-se în succesiunea scenelor de 
muzica lui John Kander, de orchestraţia semnată de Con Walker, de coregrafia lui Ron 
Field şi de aranjamentul dansurilor semnat de David Baker. Toate acestea, împreună cu 
decorurile, cu jocurile de lumini şi umbre şi cu costumele sugerează nemulţumirea 
tinerilor din acea epocă faţă de mizeriile şi nedreptăţile societăţii în care trăiau şi 
răspunsul lor disperat, manifestat prin trăirea tuturor plăcerilor vieţii la intensitate 
maximă. Iar cântecul final, care dă titlul spectacolului, arată că adevărata salvare se află 
chiar acolo, la Cabaret, sugerând cu o nobilă subtilitate că omul nu poate evada din 
această lume mizerabilă şi nu se poate mântui decât prin artă. 

După cum s-a putut observa din această scurtă expunere, creativitatea în teatrul 
muzical are un câmp larg şi generos de desfăşurare şi, atunci când se sprijină pe talent 
şi măiestrie, poate determina realizarea unui spectacol viu, emoţionant şi strălucitor. 
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pian şi cânt, autoare a cărţii „Arhetipuri, simboluri şi substanţă filosofică în creaţia 
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Wilde” (regia Sanda Manu), „Opera de trei parale” (regia Ion Cojar), „Cabaret” (regia Sorina 
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CREATIVITATEA ŞI TENTAŢIA DEMONSTRAŢIEI 
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    Abstract: The basis of any performance should be the actor 
and his art. Despite this principle, there are numerous 
deviations that give shape to dilettante, empty forms. One of 
the sources of these deviations in theatre, and especially in the 
drama school, is the use of demonstration – showing and 
telling How. Creativity and the joy of personal discovery 
should be the fundamentals of any art form. Where certainty 
can be found, there is no creation! 
Keywords: process/success, model, showing and telling 
How.  
 

Teatrul este o experienţă proprie în care te 
bucuri ca într-o trăire personală de durerile şi biruinţele 

ce nu-ţi aparţin decât în închipuirea ta; este, deci, o şcoală în idee. Teatrul, însă, nu 
trebuie să evidenţieze actorul, ci ideea ascunsă în textul dramatic. Paradoxal este faptul 
că arta actorului este autonomă faţă de ideea de teatru. Ea ajută la cunoaşterea 
comportamentului uman în raport cu istoria, societatea, cu evenimentele pe care le 
întâlneşte în trăirea obişnuită actorul. Din păcate, mulţi oameni de teatru (regizorii, mai 
ales şi chiar unii profesori), dintr-un eclectism teoretic, din lipsa unei coerenţe în 
aplicarea metodelor în lucrul efectiv, amestecă ideea de teatru cu cea de perfecţionare a 
artei actorului. Confuzie fatală! Munca asupra artei actorului şi a perfecţionării, chiar a 
înţelegerii acestei profesii, cere mai mult timp de formare şi de instruire pe mai multe 
planuri. Şi pe plan teoretic, şi pe plan practic, pentru că arta actorului, dacă nu este şi o 
descoperire şi o iniţiere în acelaşi timp, nu e nimic. E o strâmbătură şi-atât, cum se vede 
în atâtea producţii, şi pe sticla televizoarelor, şi pe multe scene. Scopul şcolii de teatru 
este ca actorii să descopere calea către adevăr. Şi totuşi – ce înseamnă pentru un actor 
adevărul? Înseamnă totul, expresia totală a naturii umane. 

Profesorul Cojar spune: Arta autentică a actorului nu se probează decât prin 
experimentarea de către fiecare subiect creator capabil de a actualiza alterităţile virtuale prin 
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asumare efectivă, nu doar simbolică, a unor moduri posibile şi imprevizibile de a fiinţa. Îmi 
permit să adaug că acest lucru depinde în cea mai mare măsură de cum a învăţat să 
gândească despre sine, despre nebănuitele lui resurse, precum şi despre ceea ce este de 
fapt arta actorului în şcoala în care s-a format.   

Însă, de foarte multe ori, intenţia bună de a învăţa e minată continuu de 
tendinţa rea de a prelua mecanic şi în grabă de către student, precum şi de tradiţia de 
predare la modul direct, practic, empiric a unor fragmente de măiestrie de către 
profesor. Cel mai grav lucru este acela de a-i învăţa pe studenţi să se prefacă, deoarece 
asta le alterează cu siguranţă talentul. Arta actorului autentic nu are nimic în comun cu 
teatrul. De exemplu, o profesoară de limba română poate să vicieze dezvoltarea 
organică a unor copii dându-le intonaţii pe care ei trebuie să le imite. Unii dintre tinerii 
care se prezintă la examenul de admitere la facultate, inspiraţi de televizor şi urmărind 
succesul cu orice preţ, „gloria” imediată, dacă se poate, fac, literalmente „ca toţi dracii”. 
Cu aceştia şi cu toţi ceilalţi elevi ai săi, dascălul trebuie să lucreze după principiul 
Violei Spolin: „Nu succesul, ci procesul.” Aceasta sintagmă ar trebui să fie crezul 
activităţii sale pedagogice, căci nici un profesor nu este scutit de menirea de a forma 
oameni. 

Metodele tradiţionale folosesc în special constrângerea şi supunerea, în locul 
expresiei libere. Totuşi, fără libertate nu există creaţie. Constrângerea conduce implicit 
la autocenzura comportamentului organic, la duplicitate. Se doreşte sinceritate, dar în 
realitate se cultivă contrariul: minciuna, ipocrizia, falsificarea. În esenţă, constrângerea 
distruge procesele spontane vii atât de necesare în crearea adevărului, atât pe scenă, cât 
şi în laboratorul de arta actorului. 

Cultivarea modelului şi a modelării conform cu un model ideal răstoarnă 
sensul preocupării de la însuşirea unei metode proprii de creaţie la imitarea 
comportamentului exterior. Teatrul, ca şi viaţa, se sustrage oricăror formule. Singura 
regulă este aceea de a nu stabili reguli, ci de a crea mereu „legile" personale de care ai 
nevoie. 

Dacă facem o retrospecţie descoperim că pedagogia modelului are un parcurs 
istoric însemnat până la apariţia pedagogiei de tip stanislavskian. Artele plastice au 
reprezentat motivul principal al apariţiei acestui tip de pedagogie în istorie, deoarece 
mijlocul de predare era demonstraţia şi exerciţiul practic. „Din cele mai vechi timpuri, 
marii artişti au avut ucenici care au învăţat prin preluare de la maestru. […] Modelul se 
referă în teatru la modelul-personaj şi modelul-actor (adică la actorul-profesor care 
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predă arătând sau spunând cum se joacă rolul, cum trebuie actorul-student să 
vorbească, să se mişte, etc.)”17 

Pedagogia modelului conduce negreşit la diverse pericole, dar îl voi numi doar 
pe cel care are legătură cu subiectul tratat, şi anume: imitarea împiedică organicitatea şi 
creativitatea, deci mimează creaţia. Modelarea prin constrângere duce la senzaţia de 
inconfort scenic, determinată în principal de ruptura dintre obiectul modelat şi 
subiectul care modelează. Condiţiile de constrângere şi inconfort psihic şi chiar fizic 
duc inevitabil la blocarea tuturor proceselor psihice specifice Viu-lui, împiedicând 
„geniul de moment” să se manifeste. Într-un astfel de climat, creativitatea este suprimată. 

Pentru romancierul britanic Arthur Koestler: „Creativitatea este un proces de 
învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.” Acestei 
afirmaţii i se subscrie necondiţionat pedagogia de tip stanislavskian, care dă libertate 
studentului în gândire şi experimentare, oferă instrumente de lucru şi o metodă 
coerentă, îndemnând la descoperirea rolului prin experimentarea situaţiei scenice. 
„Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui 
în realitate şi astfel să devii partener cu Dumnezeu", este de părere Michele Shea. În 
acest fel, gândirea şi cunoaşterea mecanică sunt înlocuite de gândirea şi cunoaşterea 
dinamică, nemijlocită. Mentalitatea mecanicistă este interesată de cum e obiectul. Iar 
răspunsul la această întrebare este descriptiv şi inert. Aflăm, însă, de la dl. prof. Cojar 
că: „genului dramatic îi corespunde un alt principiu, care se dezvăluie la întrebările 
«Ce?», «De ce?», determinate de miracolul mişcării.”  

În activitatea de formare şi dezvoltare artistică a studentului-actor, demersul 
didactic trebuie constituit în vederea realizării unui învăţământ centrat pe student. Prin 
urmare, trebuie ţinut cont de faptul că nu toţi pornesc de la aceeaşi zestre naturală şi 
nu toţi evoluează uniform. Pedagogia teatrală trebuie reinventată cu şi pentru fiecare student 
în parte. Problemele grave apar atunci când creativitatea studentului-actor poate începe 
doar acolo unde se termină cea a profesorului. Pentru ca un profesor să devină creativ, 
trebuie să aibă puterea necesară de a-şi învinge propriile prejudecăţi şi convingeri 
legate de materialul de lucru ce urmează a fi experimentat şi, implicit, să aibă 
disponibilitatea de a reface, odată cu studentul, procesul de redescoperire (în cazul său) 
a posibilităţilor dramatice. De altfel şi scriitoarea de origine americană Gail Sheehy 
avertizează: „Creativitatea poate fi descrisă ca descotorosirea de certitudini.” 
  Tentaţia demonstraţiei se află în fiecare dintre noi. Ea stă la pândă şi aşteaptă 
momentul de slăbiciune al conducătorului de clasă pentru a ieşi la lumină. Reducând 
totul la o formă goală ce trebuie umplută şi considerând că rolul profesorului este de a 
                                                 
17 Mihaela Beţiu, teza de doctorat „Actorul şi performanţa între normă şi abatere”, Biblioteca 
Unatc, p. VIII. 
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ajuta studentul-actor să se încadreze în această formă, cel care se legitimează ca 
formator de teatru trădează de fapt însăşi lipsa creativităţii, condiţie primordială în 
pedagogia artei actorului. Creativitatea este o competenţă! „Cum-ul” poate fi la 
îndemâna oricui! El este accesibil oricărei minţi obişnuite şi depistabil doar cu un 
minim de efort intuitiv sau analitic. Esenţa dificultăţii artei actorului, însă, transcende 
acest tip de gândire simplist şi se regăseşte, cred eu, exprimat cel mai bine într-un 
principiu formulat în secolul al XVIII-lea de Lessing: „Mai preţios decât adevărul mi se 
pare drumul spre adevăr.” Sarcina unui profesor este să poată să-şi asume şi rolul de 
«student» creativ. Aşa cum spune şi marele profesor de logică Anton Dumitriu, „arta 
înseamnă a face vizibil ceea ce este numai inteligibil”, iar această consideraţie este 
aplicabilă şi pentru arta pedagogică. Poetul romantic James Russell Lowell spunea: 
„Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” 
Aşadar, măiestria unui profesor este de a depista capacităţile latente ale studentului şi 
de a-l determina pe acesta să le folosească. Măsura priceperii unui dascăl de teatru e 
dată de măsura priceperii studenţilor acestuia. 

Nu de puţine ori însă studentul se lasă prins în capcana propriei sale suficienţe 
şi, crezând că ştie, dă curs primul impuls, căutând „personajul” şi doar apoi „omul”. 
Bineînţeles că nu durează foarte mult până când acesta se pierde în multitudinea de 
posibilităţi „create” şi intră în panică. I se pare că nimic din ce face sau ce spune nu este 
aproape de „personajul” închipuit de el. Asta se întâmplă, desigur, pentru că nimic din 
demersul său n-a fost orientat către stabilirea iniţială a parametrilor scenici necesari 
oricărei existenţe pe scenă. Realizează, în cele din urmă, că personajul este ceva viu şi 
nestatornic şi că nu poate fi „controlat” doar prin simpla imitare a succesului zilei 
anterioare. Dacă studentul întreabă ce face şi ce gândeşte personajul, profesorul trebuie să 
răspundă laconic: „Gândeşte şi acţionează şi atunci tu vei fi personajul!” Acesta este 
momentul în care profesorul trebuie să dea dovadă de multă răbdare şi inteligenţă 
specifică pentru a-l face pe student să-şi dea seama unde şi de ce a greşit. Este 
important ca studentul să conştientizeze decalajul dintre asimilarea cunoştinţelor şi 
formarea competenţelor (acolo unde este cazul). El trebuie să înţeleagă un lucru 
elementar – creativitatea nu este o evadare din regulă, ci este o evadare guvernată de 
reguli.  

Aşa cum am văzut, pedagogia modelului aparţine „teatrului mort” desemnat 
de către Peter Brook, este subiectivă, statică, urmăreşte succesul, oferă procedee, pe 
când pedagogia de tip stanislavskian oferă o metodă creativă de lucru, urmăreşte 
procesul, parcurgerea organică a etapelor de dezvoltare fiind ea însăşi cheia succesului 
care, oricum, rămâne secundar, fără a prevala dezvoltării personale şi artistice a 
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actorului. „Arta este menită a declanşa natura, adică potenţialităţile native”18. Prin 
urmare, creativitatea nu poate fi programată, ea poate fi doar stimulată.  
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Abstract: Pre-university vocational education becomes 
useful in training the creative personality of students only 
when the objectives of the drama school are clearly defined 
and don’t get confused with those of the theatre. As 
professors in a pre-university environment, realizing the 
usefulness of education trough theatre, we must identify 
and overcome our student’s preconceptions about theatre 
and also the limits of the education system. 
Keywords: theater games, preconception, evaluation, 
limits, personal freedom, creativity 
 

 
 
Această lucrare este rezultatul scurtei mele experienţe pedagogice, într-un liceu 

cu profil vocaţional şi îşi propune să trateze utilitatea si importanţa învăţământului 
teatral pentru dezvoltarea personalităţii creatoare a elevului, anumite limite 
descoperite în sistemul de învăţământ preuniversitar, dar si necesitatea unei abordări 
creative, din partea profesorului, a disciplinei arta actorului, necesitate ce derivă şi din 
obligaţia de adaptare la un anumit sistem, bazat pe reguli foarte stricte şi care poate 
conduce de multe ori la rutină.  

Trebuie sa precizez încă de la început că, un pedagog de teatru, indiferent dacă 
lucrează în învăţământul preuniversitar sau universitar, trebuie sa facă diferenţa clară 
dintre ceea ce înseamnă teatru şi ceea ce presupune şcoala de teatru.  

„Obiectul teatrului este opera finită, spectacolul. Ceea ce interesează este CE se 
obţine şi nu CUM se obţine de către cei ce colaborează la realizarea lui. [...] Teatrul 
aparţine, deci, filozofiei obiectului. El nu-şi face scrupule din raţiuni metodologice, 
din supunerea şi chiar sacrificarea omului pus in slujba obiectului, pentru atingerea 
scopului general, Spectacolul.  

48



Concept vol 2/nr 2/2011/research 

 
 

Disciplina arta actorului, ca obiect de studiu în cadrul şcolii de teatru, prin chiar 
sensul fundamental al actului propedeutic, formativ, aparţine „filozofiei metodei”. [...] 
Orice şcoală, şi mai mult aceea a artei actorului, orice instituţie care se vrea formatoare, 
trebuie sa aibă privirea aţintită in permanenţă asupra omului aflat in continuă evoluţie 
şi să subordoneze totul procesului de actualizare a potenţialului ascuns în fiecare 
posibil creator.” (Ion Cojar, O poetica a artei actorului, Paideea, 1999, p.87) 

  Confuzia care există adesea între obiectivele pe care şi le propune teatrul şi 
obiectivele şcolii de teatru, dă naştere unor anomalii, conform cărora elevii se 
transformă în simpli executanţi a unor indicaţii date de profesor, pierzând astfel 
posibilitatea de a experimenta, de a se descoperi, de a-şi depăşi propriile limite şi de a 
deveni personalităţi creatoare. 

Există şi cazuri în care profesorul cunoaşte foarte bine diferenţa dintre termenii 
mai sus menţionaţi, dar preferă să slujească teatrul şi să ofere elevului iluzia unui 
succes facil, pentru a-l „cumpăra” şi pentru a dobândi aprecierea acestuia. 

După doar doi ani petrecuţi printre elevi, pot afirma cu certitudine ca poţi fi un 
bun pedagog, doar dacă rămâi într-un contact permanent cu elevii, dacă înveţi din 
experienţele lor şi dacă reuşeşti să le răspunzi nevoilor lor individuale, astfel încât să se 
dezvolte armonios, să capete încredere în ei şi să dobândească libertatea necesară 
pentru experimentare. Bineînţeles că dezvoltarea individuală, nu trebuie niciodată să 
anuleze ideea de grup, de colectiv, fără de care arta actorului nu poate exista. 

 Poate mai mult decât în mediul universitar, pentru elev e dificil să înţeleagă că 
o scenă sau o piesă întreagă nu stau doar in puterea lui, ci are nevoie, in permanenţă, 
de partener. De cele mai multe ori, şi mai ales în primul an de studiu, elevii sunt 
centraţi pe ideea de succes imediat, iar opţiunea lor pentru specializarea teatru este 
justificată de plăcerea de a fi în centrul atenţiei, de altfel caracteristică vârstei lor. De 
aceea ei îşi doresc să ajungă cât mai repede pe scenă, pentru a face dovada talentului 
lor. Şi în această dorinţă sunt susţinuţi de către cei din jur. Spre deosebire de 
învăţământul universitar, unde studentul intră în contact, doar cu persoane 
specializate pe acelaşi domeniu de activitate, în învăţământul preuniversitar, elevul 
interacţionează cu profesori din diverse domenii, dar care sunt întotdeauna bine 
intenţionaţi şi dornici să îi încurajeze pe „micii învăţăcei în ale teatrului”.  

Teatrul, ca şi sportul sunt domenii care pot fi abordate uşor de amatori, 
deoarece obiectivele lor sunt relativ simple şi larg accesibile. 

Ca profesor de specialitate, trebuie sa te apropii de elev, care se află în plină 
formare, cu răbdare şi cu multă atenţie şi să încerci să îi dărâmi toate preconcepţiile 
legate de teatru si de noţiunea de actor. Altfel rişti să devii în ochii elevului, principalul 
duşman, cel care îi refuză dreptul de a fi pe scenă şi a se bucura de succes.  
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Aflat la o vârstă în care mediul social - şi mai ales cercul de prieteni - exercită o 
mare influenţă asupra lui, tânărul licean simte acut nevoia de a fi plăcut de ceilalţi, de a 
fi apreciat şi aprobat în actele sale. Această nevoie de aprobare se prelungeşte şi în 
cadrul orelor de specialitate, când el simte în permanenţă nevoia de a fi aprobat de 
către profesor.  

 „Aşteptarea aprecierii împiedică relaţiile reciproce libere într-o clasă de arta 
actorului. Mai mult, profesorul nu poate defini pentru alţii ce e bine si ce e rău, 
deoarece nu există cale absolut corectă sau absolut greşită de a rezolva o problemă: un 
profesor cu o vastă experienţă în trecut poate cunoaşte o suta de moduri de a rezolva o 
anumită problemă, iar studentul poate veni cu al o sută unulea19. 

Elevul trebuie să înţeleagă că nevoia de aprobare/dezaprobare îl limitează, îl 
îngrădeşte, îi ia din libertatea personală de care are nevoie pentru experimentare. 

Strâns legată de nevoia de a fi plăcut şi apreciat de cei din jur este şi teama de 
ridicol, care este destul de acută, mai ales în primul an de studiu.  

Pentru a scăpa de teama de ridicol şi de inconfortul creat de senzaţia că este 
privit, elevul, ca şi studentul, are nevoie de o problemă asupra căreia să îşi concentreze 
atenţia. Jocurile teatrale de grup sunt excelente, cel puţin în primul stadiu de lucru, 
pentru a-l familiariza pe elev cu ideea de problemă, dar şi cu ideea de echipă, care, din 
punctul meu de vedere, este esenţială în această artă. De aceea, ca profesor, în primul 
semestru al primului an de studiu, acord o mare importanţă jocurilor teatrale de grup. 
Pe lângă faptul că îi învaţă să funcţioneze în spaţiul de joc, având o problemă de 
rezolvat, jocurile teatrale permit elevilor să scape de disconfortul privirilor exterioare, 
le oferă siguranţă şi posibilitatea de a se manifesta liber şi creativ la adăpostul 
grupului.  

Aflat la o vârstă la care nu este străin de joacă, elevul de liceu are o mai mare 
dispoziţie de a transforma jocul în joacă. De aceea au existat suficiente momente în care 
a trebuit să sancţionez acest lucru şi să reamintesc că jocul are reguli clare ce trebuie 
respectate, în timp ce joaca poate să se lipsească de reguli. 

O problemă delicată în învăţământul preuniversitar este şi cea legată de 
evaluare.   

Regulamentul prevede ca numărul minim de note al unui elev să fie egal cu 
numărul de ore pe săptămână la disciplina respectivă. 

În lucrarea „O poetică a artei actorului”, profesorul Ion Cojar precizează 
dezavantajele notării pentru climatul creator care trebuie să existe în atelierul de arta 

                                                 
19 Viola Spolin – Improvizaţie pentru teatru, U.N.A.T.C. Press, 2008, p.55 
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actorului. Deşi aceste dezavantaje vizează în principal învăţământul universitar, ele 
sunt la fel de valabile pentru orice „şcoală instituţionalizată”. 

Sistemul de notare împiedică realizarea unui climat creator, deoarece 
ierarhizează, prematur elevii, neţinând seama de faptul că ei se diferenţiază prin 
zestrea genetică, dar şi prin mediile sociale din care provin. Încadrarea într-o anumită 
categorie, creează condiţii favorabile apariţiei infatuării, egoismului, concurenţei, 
invidiei, inhibiţiilor, frustrărilor. Lipsa de încredere împiedică „libera coeziune” la 
grup. Creativitatea nu poate exista într-un grup decât dacă între membrii acestuia 
există încredere reciprocă. 

Elevul funcţionează într-un sistem în care activitatea sa este evaluată periodic. 
Riscul apariţiei unor efecte negative creşte substanţial, dacă el nu reuşeşte să facă 
diferenţa dintre sistemul de evaluare care se aplică în cadrul altor discipline de 
învăţământ - care are ca scop verificarea cunoştinţelor dobândite, dar şi a capacităţii de 
a opera cu acestea – şi evaluarea care se face la disciplina arta actorului. De aceea 
profesorul trebuie să aplice o notare individualizată şi să îi creeze elevului, în 
permanenţă, nevoia de a-şi conştientiza şi depăşi limitele, şi nu de a intra în competiţie 
cu ceilalţi. 

O altă limită a învăţământului preuniversitar în dezvoltarea personalităţii 
creatoare a elevului, este legată de principala activitate care se desfăşoară în procesul 
de învăţământ. Conform manualelor de pedagogie generală, principala activitate din 
procesului de învăţământ este activitatea de predare-învăţare, iar unul dintre rolurile 
profesorului este acela de transmiţător de cunoştinţe. Nu este nimic mai neadevărat, 
atunci când vine vorba de arta actorului. Profesorul de arta actorului nu este un 
„transmiţător de cunoştinţe”, ci un îndrumător al elevului, un partener care îl asistă pe 
elev pe drumul descoperirilor proprii. Profesorul de arta actorului nu predă adevăruri 
pe care le deţine, ci îl susţine pe elev în descoperirea propriilor lui adevăruri.  

Obişnuit să primească informaţii, dar şi soluţii, nu sunt puţine cazurile în care 
elevul aşteaptă să obţină de la profesor rezolvarea problemelor, şi cea mai concludentă 
dovadă este dată de întrebarea care îi înfloreşte deseori pe buze: „Cum să fac?” .  

CUM –ul este principalul duşman al creativităţii. A fi interesat de Cum sa faci?, 
înseamnă să treci peste proces şi să fii direct interesat de o formă finală. A-i oferi 
elevului rezultatul final, este egal cu privarea lui de starea de bine oferită de fiecare 
descoperire.  

Desigur că obstacolele menţionate mai sus, se întâlnesc şi în lucrul cu studentul, 
dar tind să cred că ele intervin într-o măsură mai mare în învăţământul preuniversitar, 
mai ales dacă avem în vedere vârsta subiecţilor şi implicit experienţa lor de viaţă, 
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precum şi timpul acordat disciplinei arta actorului, care este redus spre deosebire de 
învăţământul universitar. 

Timpul limitat acordat disciplinei arta actorului face dificilă păstrarea 
descoperirilor făcute de elev, de la o săptămână la alta. După terminarea orelor de 
specialitate, el parcurge materia disciplinelor de cultură generală. Şi astfel, dacă nu 
există o preocupare personală, până la următoarea întâlnire, el pierde 75% din ceea ce a 
dobândit. Interesul personal se vede întotdeauna în lucru şi este cel care face minuni. 
În sprijinul acestei idei am să dau exemplul unui elev care avea o situaţie destul de 
delicată, fiind în pericol de a fi declarat necorespunzător pentru arta actorului. Teama 
de a nu fi promovat, l-a determinat să fie printre elevii care au dorit să participe la un 
simpozion, în cadrul căruia pregăteam un moment din „Cerere în căsătorie” de A. P. 
Cehov. Am apreciat voinţa lui şi i-am acordat şansa de a lucra la proiect. 

 La început s-a concentrat mai greu, dar cu timpul a prins drag de ceea ce făcea 
şi mi-a oferit o surpriză foarte plăcută într-o zi când mi-a spus: „M-am gândit la ceva 
acasă şi aş dori să încerc”. Propunerea lui era posibilă şi a fost păstrată în lucru, ceea ce 
l-a făcut să capete încredere în el şi să se dezvolte într-un fel în care nici nu bănuiam. 
Ulterior am descoperit un tânăr care chiar citise din Stanislavski, ceea ce mi-a oferit o 
enormă satisfacţie şi m-a condus încă o dată la concluzia că descoperirea nu poate 
exista independent de voinţa individului. Un profesor se poate strădui să creeze 
elevului premisele pentru experimentare, dar dacă acesta nu acordă un minim interes, 
nu va obţine niciodată rezultate.  

În încercarea de a depăşi limitele create de sistem, folosesc cunoştinţele pe care 
le-am dobândit ca student, dar învăţ şi din fiecare întâlnire pe care o am cu elevul, şi nu 
în ultimul rând, încerc să îi ofer acestuia, la fiecare oră de curs, prilejul de a se cunoaşte 
mai bine. Astfel, la finalul fiecărui an de studiu, nu ezit să fac o analiză a evenimentelor 
petrecute şi să extrag nişte concluzii care să mă ajute să-mi îmbunătăţesc activitatea la 
clasă. 

 Am auzit adesea, şi trebuie să recunosc că am şi încercat să aplic la clasă, 
„principiul” conform căruia învăţământul liceal vocaţional de teatru, trebuie să îi 
creeze elevului un repertoriu pe care acesta să îl folosească la admiterea la facultate. 
Nu neg acest aspect, dar cred că e foarte important să se parcurgă firesc drumul până 
la text şi că elevul nu poate înţelege deplin care este importanţa textului pentru actul 
dramatic, decât dacă are ocazia să lucreze în relaţie cu partenerul.  

Precizam la începutul acestei lucrări că elevul de liceu are dificultăţi în a 
înţelege că pe scenă are în permanenţă, nevoie de partener, dar şi că, în primul 
semestru acord o mare importanţă jocurilor de grup – Paşii, Dârli, Coco-mimi, 
Numărătoarea, etc. - cu ajutorul cărora elevii învaţă să funcţioneze în echipă. Trecerea 
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de la jocuri direct la un repertoriu individual nu face altceva decât să anuleze ideea de 
grup. E foarte important ca după etapa jocurilor şi a redescoperirii simţurilor, să 
urmeze exerciţii de spaţii, A-B-urile şi apoi scena de două personaje, ulterior scene de 
mai multe personaje, sau chiar un act. Problematica textelor alese la clasă trebuie să fie 
în concordanţă cu vârsta elevilor. În paralel cu acestea se poate lucra şi un repertoriu 
individual.  

Textul nu trebuie folosit ca momeală pentru jocurile teatrale, pentru că el nu 
este străin de ideea de joc. Orice scenă dintr-o piesă de teatru nu este altceva decât un 
joc, care se bazează pe anumite reguli.  

Pentru a-l face pe elev să înţeleagă că „el este personajul”, dar şi că, mai 
important decât textul este situaţia în care se află, mi se pare util să se folosească o 
scenă dintr-o piesă, care să fie abordată de către toţi membrii grupului. Astfel se va 
observa că, pe acelaşi text, se pot crea diverse situaţii posibile, precum şi diverse 
motivaţii pentru fiecare replică din text, ceea ce îl va determina pe elev să abordeze 
textul într-un mod creativ şi să încerce să experimenteze cât mai multe situaţii posibile.  

Elevul acordă o importanţă foarte mare textului. Încă de la grădiniţă, el este 
învăţat să spună poeziile cu intonaţie. De aceea e foarte greu să se deprindă să 
gândească pe text şi să-şi dezvolte un monolog interior în legătură cu situaţia în care se 
află.  

De curând mi s-a întâmplat ca o elevă să îmi spună că se plictiseşte în scenă şi 
că ea nu ştie ce să facă. Toate încercările mele de a-i explica situaţia în care se află, nu 
au putut să o lămurească ce are de făcut. Atunci am clarificat împreună scopul pe care 
îl are în scenă şi i-am cerut să verbalizeze gândurile înainte de a spune replicile 
personajului. Verbalizarea gândurilor i-a schimbat atenţia de pe Cum sa fac? şi a 
determinat-o să gândească în mod real.  

Rostirea gândurilor legate de situaţie îl ajută pe elev să înţeleagă că nu trebuie 
„să se odihnească” în timpul în care colegul are replică, ci trebuie să îl asculte şi să aibă 
o părere despre informaţia primită, pentru ca ulterior să îi răspundă în funcţie de 
scopul pe care îl are în scenă. 

Atât jocurile, cât şi lucrul cu textul dezvoltă la elev capacitatea de a găsi o 
rezolvare proprie a unei probleme dintr-o situaţie dată. În soluţionarea problemei, 
individul implică toate laturile personalităţii sale, toate procesele psihice cognitive, 
senzoriale, afective. A rezolva problemele într-un mod propriu şi personal înseamnă a 
fi creativ. 

Una din definiţiile date creativităţii este: „ abilitatea de a face sau de a produce 
ceva nou, fie o nouă soluţie a unei probleme, fie o nouă metodă sau un dispozitiv nou 
sau un nou obiect artistic sau o nouă formulă artistică.” 
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Deci, practic, în procesul de experimentare în cadrul „laboratorului” de arta 
actorului, elevul devine un mic „creator” de realităţi psihologice obiective. 

Şi astfel, întrebarea care priveşte utilitatea învăţământului vocaţional 
preuniversitar îşi găseşte un răspuns. Dincolo de a încerca să creeze premise pentru 
facultatea de teatru, secţia de teatru dintr-un liceu vocaţional, trebuie să creeze oameni, 
personalităţi creatoare, capabile să se descurce în diverse domenii de activitate, inclusiv 
în arta teatrală.  

Este de dorit ca elevii care termină specializarea teatru, să-şi continue studiile în 
orice ramură a domeniului artistic. Însă în realitate, în cazuri fericite, doar două treimi 
dintr-un colectiv de elevi aleg să urmeze studiile facultăţii de arte. Cei care nu o vor 
face vor deveni în schimb, nişte spectatori de teatru avizaţi – de care este mare nevoie – 
dar vor deveni şi nişte oameni capabili să abordeze în mod creativ, multe domenii de 
activitate, pentru că au dobândit o serie de competenţe generale printre care amintesc: 
autocunoaştere si autodescoperire, dezinhibarea relaţiilor interumane, dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, disciplinarea şi eficientizarea lucrului individual şi în 
echipă, claritatea şi eficientizarea exprimării, sporirea încrederii în forţele proprii, 
responsabilitate, toleranţă.  

Având în vedere beneficiile artei actorului asupra dezvoltării personalităţii 
elevului, nu numai că susţin practicarea învăţământului teatral în sistemul 
preuniversitar, dar cred că ar fi utilă introducerea acestei discipline, ca opţional şi în 
liceele care nu sunt de profil vocaţional. 
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Anca Mocanu: Domnule profesor, aţi avut un mentor care şi-a pus amprenta asupra formării 
dvs.? 
 

Prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu: Nu am avut un mentor în sensul tradiţional al 
termenului, ci am învăţat mai mult de la profesori, din cărţi şi din observarea vieţii.   
N-am avut un maestru anume, cu continuitate. Sursa principală au reprezentat-o 
cărţile, altoite pe codurile mediului educogen de la ţară. 
 

A.M.: V-am întrebat despre un mentor pentru că atunci când eram studentă, am avut o discuţie 
cu dvs. despre profesorul Henri Wald şi am crezut că este unul din oamenii care v-au 
influenţat. 
 

G.C.: L-am simpatizat foarte mult, era un om care emana simpatie, avea umor şi o 
gândire sprinţară, jucăuşă, avea sclipiri. Henri Wald făcea glume de calitate, ştia 
filosofie, logică, teatru, literatură, arte, film. Gratifica mai multe zone disciplinare. Însă 
nu m-am întâlnit special cu dânsul, doar la cursuri şi la dezbateri ştiinţifice sau 
ocazional pe stradă. 

Întâlniri programate am avut cu Marcel Breazu, şef la catedra de Filosofie a 
IATC, de la care am învăţat tehnica gândirii şi arta convieţuirii, arta de a stabili relaţii, 
nevoia de a avea relaţii catifelate cu oamenii. Marcel Breazu era un înţelept. Din păcate 
nu a fost apreciat la adevărata lui valoare intelectuală şi a ideilor sale culturale. Adaug 
despre dânsul că am devenit prieteni pe parcurs. 

Pentru că m-ai întrebat despre formarea mea, pot să spun că importantă pentru 
aceasta a fost şi viaţa între artişti. Relaţia mea cu această lume, în speţă cu UNATC, este 
asemeni relaţiei pe care o avea grecul din antichitate cu Cetatea. Acesta avea o relaţie 
de dependenţă şi apartenenţă cu Cetatea. Aparţinea Cetăţii şi Cetatea aparţinea 
grecului. Erau de nedezlegat. Aşa mă simt eu, aparţinând UNATC, dar şi ea îmi 
aparţine pentru că eu aici am învăţat, am crescut, am profesat, aşa încât avem o istorie 
comună. E vorba despre armonie. 

Multe am aflat de la fostul meu coleg şi prieten – semiotician şi estetician subtil 
– Cezar Radu. În genere am încercat să pătrund şi să înţeleg rădăcina lucrurilor, 
raţiunea lor de a fi, de ce ele stau aşa şi nu altfel şi cum ar putea să fie. Se înţelege, cred, 
că sunt conştient de faptul că eu singur nu pot îndrepta lucrurile şi opri continua 
prăbuşire a societăţii noastre atomizate, dar nu pot fi indiferent când observ o 
profesionalizare a populaţiei în specialitatea „grătar la iarbă verde”. 
 

A.M.: Aproape că vă invidiez pentru această relaţie. Am senzaţia că azi nu mai aparţinem de 
un loc. Sau poate doar generaţia mai tânără trăieşte sentimentul acesta… 
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G.C.: Da, aşa este. E vorba de o risipire, o risipire individuală, o dilatare a spaţiului 
dintre oameni, dintre oameni şi instituţii, care se numeşte însingurare. 

Pentru mine e o satisfacţie să fii în climatul UNATC. Am trăit nişte ani foarte 
frumoşi. Insist asupra faptului că o văd mai mult decât o instituţie. E un spaţiu, un 
climat, o atmosferă cu funcţie de templu unde se oficiază, se modelează, se ajustează, 
se formează şi se cizelează caractere şi artişti. Unde se învaţă ce e de învăţat: tehnica de 
producere a operelor de artă, dar şi o atitudine faţă de artă şi de valorile artistice şi 
umanistice, în general. O consider o lume de elită unde se cultivă un rafinament 
intelectual şi etic ceea ce ne face să fim un model. O şcoală-model în sfera artelor. 
 

A.M.: Sunteţi un produs al acestei lumi. 
 

G.C.: Eu mă consider un produs al acestui climat. Am avut avantajul de a fi sincron cu 
evoluţia a trei generaţii de maeştri de actorie. Am prins marii maeştri interbelici 
români: Finţi, Nuţa Negreanu, Beate Fredanov, Eugenia Popovici, George Dem. 
Loghin, George Carabin, Ion Şahighian, Moni Ghelerter, Jules Cazaban, Pop Marţian, 
Ion Olteanu, Beligan, Irina Răchiţeanu, Dina Cocea, Costache Antoniu. Ţinuta şi felul 
lor de a vorbi erau din altă lume, lumea liberă interbelică în care se preţuiau valorile 
autentice. Se vedea că vin din altă lume sau, mai exact, că noi veniserăm peste ei 
afectându-le stilul de viaţă, căci aveau, ca oameni şi maeştri, stil. Privirea, fizionomia, 
zâmbetul, felul de a grăi, gestica, vestimentaţia erau un mănunchi închegat ce emana 
eleganţă, fără nici un pic de stridenţă. Îi urmăream cu nesaţ, îi admiram şi îi iubeam, 
vroiam să fiu ca ei, căci aveau calitatea reală de modele vii care meritau să fie imitate. 
Am fost la ei la clasă ca să asist şi să înţeleg modul cum se modelează un actor şi cum 
se naşte un rol. De aceea am rămas nostalgic după acel timp pentru că a fost o perioadă 
de vârf a manifestării spiritualităţii şi potenţelor româneşti. România era o ţară 
integrată în Europa, o voce în concertul ţărilor europene. Forma de monarhie funcţiona 
ca un catalizator al relaţiilor nostre intelectuale, culturale şi instituţionale. Nu cred că 
vom mai atinge prea curând acest vârf.  
 

A.M.: După 90 oricum nu ne mai puteam întoarce la monarhie, nu-i aşa? 
 

G.C.: Nu, nu mai era posibil, pentru că după 45 de ani de vacarm, teroare fizică, 
psihologică şi etică, s-au format deprinderi care nu puteau să dispară instantaneu. Era 
oricum mai bine să fie. Poate nu era aşa de mult haos, cum e acesta prin care trecem. 
 

A.M.: Vorbeaţi de 3 generaţii de maeştri… 
 

G.C.: A doua generaţie se continuă cu Amza Pellea, Octavian Cotescu, Ion Cojar, Dem 
Rădulescu, Leopoldina Bălănuţă, Sanda Manu, Marin Moraru, Mircea Albulescu, 
Petrică Vasilescu şi cea de a treia generaţie de profesori de actorie reprezentată azi de 
Adriana Popovici, Florin Zamfirescu, Gelu Colceag, Doru Ana, Adrian Titieni. Ţin 
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foarte mult ca cei de azi să ştie că în perioada „Schitului” era un climat familial şi de 
citadelă, iar apelativul pentru profesorii de actorie era „maestre” şi în mod special 
„meştere”. Acest „meştere” conţinea o imensă şi solemnă admiraţie pentru destinatar. 
Aşa cum spunea cineva, e o fericire să fii printre egalii tăi. O vorbă a lui Marin Preda 
pe care am reţinut-o, suna cam aşa: ”Un ţăran venit la Bucureşti tot un ţăran caută”. 
Adică îţi cauţi semenul, pe cel cu care poţi discuta, pe cel cu care ai un limbaj comun. 
De aceea spun că e o mare şansă, ba chiar o fericire să fii printre egalii tăi, să creezi 
împreună. Eu am această bucurie. Mie îmi place termenul de împreunătate. Am şi o 
reprezentare a unei comuniuni întru spirit. E vorba de o plantă vie, subacvatică, 
numită sifonofori. Vietăţi filiforme cu o singură rădăcină şi mai multe trupuri, iar în cap 
un nerv sensibil. Dacă atingi unul din braţe, se retrag toate în acelaşi timp. Aşa se 

întâmplă în comunităţile care trăiesc aceeaşi stare. 
Ele trăiesc în împreunătate. Se bucură şi suferă 
simultan.    
 

A.M.: Aţi plecat din satul Smei la Bucureşti să vă 
faceţi… filosof? 
 

G.C.: Nu, eu am vrut să mă fac cititor. M-au atras 
cărţile. La noi în casă era, cred, singura bibliotecă 
din sat. Peste 100 de cărţi. O raritate. Se citea. Se 
citea mult din Petre Ispirescu, Anton Pann, 
George Coşbuc, Vasile Alecsandri. Recunosc, am 
avut lecturi haotice, nu a avut cine să mă înveţe 
nici ce şi nici cum să citesc. Pentru că şi cititul este 
o artă. 
 

A.M.: Proveniţi dintr-o familie înstărită? Tatăl a făcut 
o investiţie în biblioteca familiei… 

 

G.C.: M-am născut într-o familie de oameni înstăriţi care a sărăcit odată cu 
colectivizarea. E prea mult spus, investiţie. Le cumpăra el şi sora cea mare de la 
anticariat de la oraş, ocazional. Cartea lui preferată era “Povestea unei coroane de oţel” 
de Coşbuc. Era vorba de coroana autentică a Regelui Carol făcută dintr-un tun cucerit 
de la inamici în timpul războiului pentru independenţă din 1877. 
 

A.M.: Aţi avut fraţi? 
 

G.C.: Am trei surori şi până de curând am avut patru. Am ţinut în mod firesc şi ţin 
nespus de mult la ele. 
 

A.M.: Şi mama? Ce-şi dorea pentru unicul fiu? Bănuiesc că vă iubea mult… 
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G.C.: Nu era o iubire melodramatică, ci implica o oarecare reţinere şi lipseau 
declaraţiile. Era o viaţă aspră. Mama îşi dorea să devin scriitor. Nu să scriu romane, ci 
să stau la birou să scriu. Orice, dar scrisul ca profesie. 
 

A.M.: Îşi dorea un intelectual, nu să vă bată soarele pe câmp. Nu vă punea să ajutaţi la treburile 
casei… 
 

G.C.: Munceam alături de ei pentru că viaţa la ţară era foarte aspră. Fiecare avea ceva 
anume de făcut. Exista o disciplină a muncii. Valorile supreme erau: munca şi 
Dumnezeu. Mama era fiică de preot, lucru care a contat în formarea mea religioasă. 
Părinţii mei ne-au crescut să fim responsabili. Se ştia că de la muncă provine ceea ce 
vrei să obţii. Cred în acest principiu pe care l-am pus ca motto în “Fenomenologia 
aroganţei”: “Omul este născut pentru muncă precum pasărea pentru zbor.” Eu am fost 
crescut în cultul muncii, al datoriei şi ca adversar al minciunii, în atmosfera de ritualuri 
şi eresuri a satului. 
 

A.M.: Credeţi că se mai aplică astăzi?  
 

G.C.: Nu prea. N-are cum. Să nu uităm de ireversibilitate. 
 

A.M.: Ce nemulţumiri aveţi în raport cu societatea contemporană? 
 

G.C.: O expresie care mă oripilează: “Românii ştiu să petreacă”. De parcă e vorba de o 
artă, o ştiinţă. Eu credeam că românii ştiu să muncească, să exercite o profesie. E vai de 
noi, ne pricepem la petreceri. 
 

A.M.: …Şi la imitaţie. 
 

G.C.: Da, asta e altă poveste. La imitat nu ne întrece nimeni pentru că e mai uşor să 
imităm. Căci una este să preiei din alte părţi un model ca adaptare prin adoptare şi alta 
să reproduci slugarnic. Ne-am specializat într-o însuşire pe care o avem demult şi pe 
care Mihail Ralea o numeşte zeflemea. Avem capacitatea de a trata totul în zeflemea, 
adică în deriziune, în băşcălie, la mişto. Tratăm superficial totul. Pe de altă parte, 
Cioran, care suferea mai mult, o numea şmecheria românească. Detesta această însuşire, 
care e manifestarea neputinţei de a te ridica la înaltele valori. Unul dintre cele mai 
utilizate cuvinte la ora actuală în mass-media, dar şi în relaţiile interumane, este 
cuvântul democraţie. La noi este înţeleasă şi practicată ca permisivitate fără margini 
ceea ce înseamnă comportament haotic şi anarhic, astfel încât are înfăţişarea unui 
hibrid, dacă nu cumva chiar caricatură de democraţie, căci şi democraţia presupune la 
toate nivelurile societalului norme. M-am referit la mentalitatea şi comportamentul de 
azi al marii părţi a populaţiei produs de către mai mulţi factori inclusiv păguboasa 
tradiţie din socialism a egalitarismului, pentru ca studenţii noştri să cunoască bine 
tipul de spectator căruia i se va adresa şi a nu se lăsa atras de aşteptarea gustului 
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grosolan, ci să-l contrazică axiologic înălţând pe spectator la nivelul artei autentice. Din  
răspândirea excesivă a zeflemelei putem să înţelegem mai bine de ce are mai mare 
audienţă dintre genurile artistice cel al parodiei...   
 

A.M.: Parodia bine făcută te poate înălţa… 
 

G.C.: Parodia izbutită, reuşită, înalţă într-adevăr. Este un gen în care se poate excela 
atunci când îşi are originea în talent şi vocaţie artistică. Ea poate să se învecineze, să se 
conjuge şi cu ironia fină ca semn al detaşării lucide. Dar mai este o parodie care e la 
limita de jos şi se numeşte băşcălie, proiectare în deriziune. Ar trebui să se ştie că nu se 
poate glumi cu orice. 
 

A.M.: Azi asistăm din plin la acest fenomen, îl trăim. 
 

G.C.: Ai dreptate. Suntem băşcălioşi, specialişti în mişto. Suntem miştocari. Dacă nu eşti 
miştocar, eşti prea solemn, prea serios, prea rigid.   
 

A.M.: Şi mai trăim sub tirania imaginii… 
 

G.C.: Acum asistăm la o goană istovitoare după o imagine favorabilă. Apetitul pentru 
imagine în defavoarea realităţii cred că îşi are sursa în lipsa puterii de a suporta 
anonimatul şi singurătatea, pentru că individul nu mai trăieşte în colectivitatea unde 
era cunoscut şi apreciat ca atare. Cum se spune astăzi „exişti dacă apari” (bineînţeles la 
televiziune). Cum spui tu, tirania imaginii… O obsesie… Toţi vor să apară. E un fel de 
exhibiţionism. S-a ajuns până acolo încât vor să arate lumii tristeţile, bucuriile, lăturile. 
E îngrozitor ce se întâmplă. 
 

A.M.: Cei mai mulţi apar să-şi dea cu părerea. 
 

G.C.: Se practică amatorismul, datul cu părerea despre orice. În public îşi dă cu părerea 
oricine care nu e specializat. În Occident se construieşte specializarea îngustă, 
programată. Un specialist ştie totul în domeniul lui. Este impropriu şi dăunător pentru 
societate ca fiecare să ştie ceva despre toate. Asta mă irită. De aici vine şi lipsa de 
responsabilitate şi iresponsabilitate a făptuitorului. 

La noi toată lumea emite. Nu ascultă nimeni, nu tace nimeni. Am ajuns o ţară 
de emiţători. Ar trebui să se înveţe cele două roluri de locutor şi interlocutor pentru un 
dialog autentic. E şi o degenerescenţă morală şi intelectuală a omului, întrucât a 
dispărut linia de demarcaţie între „se cade” şi „nu se cade”. Aşa explic reacţia lui Dan 
Puric, prietenul meu, care rosteşte împletind ca nimeni altul talentul oratoric cu 
inteligenţa, îndemnul la reintrarea în normalitate, bazat pe credinţa că a mai rămas ceva 
din românitate care trebuie cultivat. El are în vedere, deşi nedeclarat, ca model tacit 
pasărea Phoenix. Are încredere şi speranţă declarată şi trăită că va renaşte şi se va 
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amplifica românitatea care încă nu s-a pierdut. Pledează pentru reevaluare şi 
regenerare ca o voce unică şi trebuie felicitat şi, de ce nu, urmat. 
 

A.M.: Ce părere aveţi despre democraţie? 
 

G.C.: Democraţia înseamnă egalitate de şanse potrivit facultăţilor individuale ale 
fiecăruia, dar în care rezidă ierarhia şi nu permisivitatea fără margini. La noi 
comportamentul nu este expresia libertăţii, este o dezlănţuire a iraţionalităţii din om, ca 
atitudine de sfidare a normelor. Populaţia e amorfă şi resemnată, iar funcţiile 
importante în stat au fost utilizate ca mijloace pentru jefuirea ţării. Dacă m-ar întreba 
cineva din ce ţară sunt, i-aş răspunde „Sunt din ţara care produce slugi pentru alte 
ţări.” Unii numesc comportamentele aberante subcultură. Ori cultura e una. Prin 
cultură se poate înţelege şi că ţoapa şi mârlanul dansează obscen pe rămăşiţele celor 
două bunuri: bunul simţ şi bunul gust estetic. Aş zice, desigur fără a argumenta, că nici 
unei ţări nu-i corespunde întru totul conceptul dezirabil de democraţie, ci fiecare o 
particularizează în felul ei fiind mai aproape sau mai departe de ea. 

România şi poporul român n-au în fire şi vocaţie republicanismul, ci 
monarhismul în perioada căruia s-au intensificat europenizarea şi civilizarea şi s-a 
cristalizat demnitatea noastră în lume, care astăzi, după 70 de ani de ieşire din istorie, e 
spulberată. Dacă ne uităm în urmă, observăm că tradiţia noastră e voievodală. 
Cuvântul democraţie e pe buzele tuturor, dar numai pe buze, nu şi în minte şi în viaţă. 
Iar înţelesul ce i se dă este reprezentat de abaterea de la norme care implică şi ignorarea 
sau chiar lezarea celuilalt. Azi majoritatea oamenilor sunt centraţi pe „a avea” şi cei 
puţini pe „a fi”. Dar edificiul social se întemeiază pe ideile acestora din urmă. Între 
aceste două categorii s-a căscat o falie care e cauza lipsei de comunicare dintre ele. De 
aici a rezultat un fel de Babel. 
 

A.M.: Pentru că tot aţi amintit de prietenul dvs. Dan Puric, cum v-aţi cunoscut? 
 

G.C.: Cu Puric am multe dialoguri autentice, între noi există o afinitate. L-am cunoscut 
pe când era în anul doi de Actorie. Ne-am împrietenit făcând schimb de cărţi şi prin 
discuţiile pe care le aveam când ne întâlneam. Ne leagă o prietenie zdravănă de 26 de 
ani.  

Mai am un prieten din aceeaşi perioadă, Mihai Constantin Ranin care, de 
asemenea, este un artist de o mare valoare şi un intelectual. Este ctitor de teatre (Sibiu, 
Târgovişte, Deva). Are o imaginaţie debordantă, o inteligenţă şi o cultură universală de 
admirat. 

În genere mie îmi convine împreunătatea, dar mai mult prietenia, dacă aş avea 
certitudinea că nu se stinge. Acum, de exemplu, lucrez în bune, amicale şi colegiale 
condiţii cu Ştefan Ruxandra la un studiu intitulat „Sensuri ale noţiunii de model”.  

62



Concept vol 2/nr 2/2011/interview 

 

 

Problema modelului mult clamată astăzi, cred că nu se pune decât pentru cei dotaţi 
genetic cu talent şi vocaţie într-o direcţie sau alta. La urma urmei, dincolo de ceea ce 
învaţă de la alţii, un creator de bunuri spirituale este un autodidact şi „în spatele” 
operei lui stă un imens şi îndelungat efort, la care se adaugă renunţări la plăcerile vieţii 
obişnuite. 

 

A.M.: Aminteaţi de un exhibiţionism vizual. Cred că devenim pe zi ce trece mai curioşi. 
 

G.C.: Îţi vorbeam mai devreme de băşcălie şi zeflemea. Legat de acestea două este 
voyeurismul. Curiozitatea de mahala, de a te uita prin gaura cheii. Multe emisiuni TV 
au devenit gaura cheii. Nu mai trebuie să te uiţi peste gard, ci pur şi simplu te uiţi la 
emisiune. E o foarte mare diferenţă între nevoia de a şti şi curiozitate. Cercetătorii, 
savanţii, creatorii nu au curiozitate, ci au nevoie. Curiozitatea este nevoia de a afla ce 
face celălalt în grădina lui sau în intimitate. De aici impostura care vrea să se legitimize 
ca originalitate. 
 

A.M.: Ce vă preocupă în mod special, când faceţi abstracţie de cotidian? 
 

G.C.: În ceea ce mă priveşte, eu sunt preocupat să cioplesc la concepte, să le rafinez. Să 
mă lămuresc singur. S-au diluat conceptele, dihotomiile. Eu nu pledez pentru linia de 
demarcaţie rigidă, fermă între entităţi. Dar nici să le amestecăm, ci să le lăsăm “să 
tremure la margine” cum spunea Titu Maiorescu. Tot ce am scris până acum am scris 
din insatisfacţia a ceea ce este şi din nevoia de autolămurire. N-am scris pentru cineva, 
am scris ca să mă exprim. 
 

A.M.: Scrieţi ziua sau noaptea? 
 

G.C.: Mai ales noaptea, furându-mi somnul pentru că timpul e scurt. Noaptea eşti 
stăpân pe timp şi nu te mai uiţi la ceas. 
 

A.M.: Să înţeleg că noaptea vin ideile, vine inspiraţia? 
 

G.C.: Ideile vin de îndată ce urc în troleibuzul 90, de aceea trebuie să am pregătită o 
foaie de hârtie. Ideile îmi vin şi când stau de vorbă cu cineva, când mă spăl pe mâini şi 
când stau pe spate. Ideile nu vin când le chemi, ci când vor ele. Trebuie să–ţi spun că 
mulţi confundă inspiraţia cu pornirea. Inspiraţia e o succesiune de soluţii ca iluminări 
sau revelări în timp ce se creează opera. Inspiraţia nu e un punct de pornire. Acest 
punct de pornire poate fi un mit, un basm, o legendă, o baladă, o operă clasică ca să nu 
mai vorbim de situaţii de viaţă. Cum ar spune Tudor Vianu, “Inspiraţia este o soluţie la 
o problemă”. Iar eu cred că în timpul creării operei de artă sunt atâtea soluţii inspirate 
câte obstacole în desăvârşirea operei. 
 

A.M.: Care dintre cele 7 arte vă este mai aproape? 
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G.C.: Pornesc de la constatarea elementară că nimeni nu gratifică toate cele 7 arte în 
aceeaşi măsură. Adică nu le cultivă din lipsă de timp, dar şi din apetenţă sau înclinaţie. 
Eu am preferinţe pentru literatură, teatru şi film care m-au atras de la bun început. Am 
simţit întotdeauna nevoia de a vedea pe ecran umbre, de a contempla umbre. Se ştie că 
teatrul este o artă vie, cum spune Appia, vezi omul viu, pe când pe ecran, vezi 
umbrele. Pe mine m-au atras mai mult umbrele decât omul viu de pe scenă, de multe 
ori. Filmul m-a proiectat în irealităţi, în vis, în utopie, m-a făcut să evadez din realitate. 
Căci seamănă cu imaginea cirezilor agreste care sunt, cum spunea Ion Barbu, un joc 
secund mai pur. Iar dificultatea de receptare 
a filmului faţă de teatru şi literatură este 
aceea că limitează imaginaţia. După 
criteriul stimulării imaginaţiei, cea mai 
importantă este literatura. 
 

A.M.: Ce vă pune în disconfort?  
 

G.C.: Dezordinea, murdăria, haosul, 
minciuna şi ipocrizia. Spre exemplu, 
pudoarea care e o valoare morală, e văzută 
azi ca înapoiere. Pudoarea a început să fie 
taxată drept ipocrizie, ceea ce e foarte grav. 
De aceea spun că e vorba de o degradare 
morală. Se manifestă la ora actuală o 
înclinaţie specială pentru corp şi sex. Nu 
există spot publicitar fără o aluzie sexuală. 
Parcă descoperim acum că avem sex.  
 

A.M.: Poate pentru cei mai mulţi această 
expunere e o formă de divertisment …?! 
 

G.C.: Există două forme de divertisment: 
divertisment serios care înseamnă 
destindere, sărbătoare şi divertismentul derizoriu. Astăzi, din păcate, se pune accent 
exclusiv, pe divertismentul derizoriu care e simplu şi satisface mărunta exigenţă sau 
lipsa de exigenţă. E fără efort şi îţi dă impresia că te realizezi repede. E o distracţie 
ieftină iar divertismentul serios are şi aspect estetic şi substanţă formativă. 
 

A.M.: Şi cum trebuie să ne salvăm? 
 

G.C.: Anca, tu nu crezi că mă supraestimezi crezând despre mine că deţin toate 
soluţiile? Eu vin doar cu o părere personală - care nu exclude alte opinii cu condiţia ca 
acelea să fie întemeiate - şi anume că trebuie să ne hrănim din trunchiul universal de 
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valori, de apartenenţă la o origine, un neam, o ţară, o patrie şi o cultură şi să îl 
cunoaştem pe celălalt, iar cunoscându-l şi respectându-l ni-l apropiem ca semen. 
Realitatea noastră socială are alură de carusel, care se învârte fără sens, fără direcţie. Iar 
pe orizontală dominant e haosul. Cea mai adâncă înţelepciune care nu se mai poate 
aplica azi, din păcate, îi aparţine lui Spinoza: “Nu râde, nu plânge, nu detesta, 
înţelege!” Dar dacă ai această atitudine astăzi devii o victimă sigură în faţa agresivităţii 
şi a grosolăniei care se răspândeşte ca o maree prin contagiune. 
Când aud vorba asta “Iubeşte omul!” nu o înţeleg. Sunt unii care trebuie să fie iubiţi şi 
alţii, detestaţi. Dacă ne uităm în istorie şi vedem de câte atrocităţi abominabile a fost în 
stare omul, cum să iubim fără discernământ? 
 

A.M.: Cum rămâne cu ceea ce se spune în Biblie: Iubeşte-ţi aproapele…?! 
 

G.C.: Iisus a revoluţionat religia centrând-o pe inimă unde îşi are izvorul iubirea şi 
iertarea, dar El era Dumnezeu, şi, mai mult decât atât, a zis „Să ierţi de şaptezeci de ori 
câte şapte”, deci nu chiar tot. Eu nu pot să laud sau să aprob răul făptuit de semenii 
mei care prin acestea nu-mi sunt şi apropiaţi. 
 

A.M.: Se vorbeşte de “rezistenţa prin cultură” în timpul comunismului, ce părere aveţi despre 
această sintagmă? 
 

G.C.: Am o rezervă faţă de “rezistenţa prin cultură”. Cum să rezişti prin cultură la nişte 
norme impuse de vandalismul comunismului? Nu s-a pus problema de a rezista, ci de 
a accepta. A fost o strategie insuficientă, deşi nu a fost elaborată, ci spontană. Dacă era 
unitate de spirit trebuia să se manifeste împotrivă, nu prin nişte supape. Aşa se rezistă 
prin cultură, promovând valorile autentice şi printr-o supapă de libertate, printr-o 
complicitate cu cititorul. El nu e un detectiv care te urmăreşte, nu trebuie să fii 
complicele lui. S-a „murmurat”, dar mai mult în surdină şi cu prudenţă, fără asumarea 
riscului pedepsei previzibile. Creatorii de valori spirituale, teoretice şi artistice nu-şi 
propuneau ca prin operele lor să „reziste” regimului opresiv, nu se foloseau de operă 
ca să reziste civil şi biologic, ci pur şi simplu se exprimau căutând de multe ori şi 
inventând subterfugii pentru a evita sau a fenta cenzura, în rest rămânând pe linia 
paralelă cu regimul. Căci tot ce s-a creat a fost aprobat şi acceptat oficial. S-a constatat, 
de exemplu, că cei care ard cărţile sunt conştienţi de puterea lor persuasivă. De aceea 
nu e vorba de rezistenţă, ci de continuitatea prin cultură. Nu e cazul să ne fălim cu acea 
rezistenţă prin cultură care sugerează supravieţuire, căci omul nu năzuieşte la 
supravieţuire, ci la vieţuire. Numai speciile de animale supravieţuiesc condiţiilor aspre 
prin selecţie şi adaptare. Ori specia umană are drept climat istoria şi drept condiţie 
deosebitoare demnitatea ca imperativ al vieţuirii identitare. A rezista la vitregiile unui 
regim politic odios înseamnă a pleca capul, a ceda din libertatea ta, a îndura, uneori a 
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cocheta cu el, a te strecura, a te folosi de supapa folosită pentru dezinhibare, o supapă 
oferită de regim ca un argument împotriva celor din Occident care spuneau pe drept 
cuvânt că aici nu există libertate de gândire. 
 

A.M.: Credeţi că a fost cea mai bună formulă? 
 

G.C.: A fost bună pentru continuitate în învăţământ, dar în creaţie nu prea. Nu am 
rezistat prin cultură, ci am fost dominaţi. A fost o formă de regim foarte bine gândită în 
aşa fel încât să se zică că există libertate. Scriitorii şi-au exprimat crezul lor artistic în 
opere, în mod liber. Dar constrângerea i-a determinat pe artişti să recurgă la metafore 
şi chiar la autocenzură. A rezista e o formă pasivă. Nu e un act de eroism ”rezistenţa 
prin cultură”. Rezistenţa eroică a fost în munţi si în puşcării. 
 

A.M.: Îmi spuneaţi că vă temeţi de autosuficienţă, că aţi fost născut cu lăcomia de a afla, de a 
şti. Sunteţi un neliniştit, din punctul acesta de vedere. Sunteţi, aşadar, un om al dialogului. 
 

G.C.: Cultiv dialogul pentru că e una din cele trei surse ale cunoaşterii. Mirarea, reluată 
de la Socrate care spunea că mirarea este mama înţelepciunii. Interogaţia - de ce 
lucrurile stau aşa şi nu altfel. Îndoiala carteziană - de toate să te îndoieşti înainte de a fi 
cercetat, să nu iei nimic adevărat înainte de a cerceta. Şi, în sfârşit, dialogul. În dialog se 
nasc idei, el presupune respect faţă de poziţiile adversarului. Dialogul se poartă cu 
argument nu cu insinuări şi invective. Cum zice Mircea Vulcănescu: “Nu se poate 
ciopli sau cizela o conştiinţă culturală fără dialog.” Dialogul este o relaţie care te 
confirmă în raport cu celălalt. Afli că există şi alt unghi din care te poate vedea lumea. 
Cred că ar trebui elaborată o teorie extinsă a dialogului fiindcă dacă tot nu ştim să-l 
practicăm măcar să ştim ce înseamnă. 
 

A.M.: Ce-i sfătuiţi pe studenţii dvs. cum să discearnă între o informaţie bună şi una mai puţin 
folositoare, într-o lume dominată de haos, cum numiţi lumea de azi? 
 

G.C.: Eu le sugerez studenţilor să-şi construiască singuri o gândire critică şi să 
gândească gândirea altora spre a porni de la ea în direcţia lor proprie dar ca şi moara 
care nu macină fără seminţe tot aşa si ei trebuie să ştie ce şi cum s-a gândit înaintea lor. 
Să gândească liber, cu degajare pe un material existent, făcând aceasta işi descoperă 
propria lor aptitudine creatoare. De asemenea, să construiască un fel de filtru al 
informaţiilor pentru că suntem asediaţi ca o cetate, bombardaţi din toate părţile de 
informaţii. Internetul şi computerul sunt nişte instrumente şi instrumentele trebuie 
folosite ca mijloace nu ca scopuri în sine. Trebuie să le stăpâneşti, nu să fii stăpânit de 
ele. 

Cred că se cuvine să-i obişnuim pe studenţi să se măsoare cu dificultăţile, să se 
confrunte cu ele pentru a afla ce pot, care le sunt marginile şi până unde se întinde 
umbra. Acest procedeu este sursa cunoaşterii de sine şi de aici derivă demnitatea. 
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Altfel spus, studenţii să-şi facă din efort, o plăcere. Nici slugarnici, nici sfidători, ci 
receptivi, cu discernământ. Aş spune că trebuie să cultivăm dizidenţa. 
 

A.M.: Cum vedeţi dvs. actul pedagogic, după o viaţă în care aţi fost profesor, aţi predat 12 
discipline complementare? 
 

G.C.: Pedagogia e o artă care presupune o vocaţie ca atare, un dar – nu har, căci har au 
numai preoţii. Darul trebuie cultivat prin exerciţii. Pedagogul este şi un orator care 
trebuie să atragă, iar faptul de a fi urmat nu copiat, rezidă în autoritatea sa, adică în 
cele două aspecte reunite ale autorităţii, după Bochenski: autoritate epistemică şi 
deontică. Profesorul bun e acela care poate fi depăşit de student, iar un student bun e 
acela care-şi depăşeşte profesorul. Învăţarea nu e numai transmitere de cunoştinţe, ci 
un fel de cultivare a impulsurilor. Cultivarea impulsurilor şi orientarea către valorile 
mari. Nu există performanţe fără exerciţiu. Performanţele întâmplătoare nu trebuie 
luate în considerare. Pedagogia este o preocupare pentru cum nu atât pentru ce.  

În ceea ce mă priveşte, eu m-am format atât cum şi cât sunt, formând. Căci nu se 
poate să ai o întâlnire lungă şi intensă cu un semen al tău dorind să-l influenţezi fără să 
fii tu însuţi influenţat. În vacarmul de voci şi de aşa-zise evenimente de azi care 
asurzesc şi rătăcesc până la năucire individul golit de cultură e nevoie de un filtru 
selectiv. Şcoala trebuie să ofere studenţilor acest filtru, ea trebuie să ofere criterii şi să 
cultive impulsul către ideile mari şi perene. 

Viaţă de dascăl nu e uşoară, dar e plină de satisfacţii. Una dintre ele este aceea 
că are mereu în faţa oameni tineri şi veseli. Dar aici rezidă şi sursa unei autoiluzionari: 
uită de multe ori vârsta sa calendaristică, biologică.  
 

A.M.: Care este rolul / poziţia intelectualului în societate, azi? Intelectualii reprezentau cândva, 
un suflu nou în epocă, erau legaţi de un modernism al timpului, cultural, politic, dacă ar fi să 
vorbim de perioada interbelică, atât de dragă dvs.? 
 

G.C.: Intelectualii constituie un grup, o comunitate de gânditori interesaţi de 
fenomenele esenţiale ale societăţii timpului lor, dar şi ale umanităţii în general. 
Intelectualii sunt reprezentanţii spiritualităţii unui timp, sunt elita înainte mergătoare 
şi deschizătoare de drum, urmată mai devreme sau mai târziu de întreaga societate. Ei 
exprimă conştiinţa epocii, spiritul ei în diferite modalităţi: filosofice, teologice, artistice, 
ştiinţifice. Sunt adevăraţii creatori. Creatorii exprimă aşa cum spune Lucien Goldmann, 
vorbind despre artişti ca exponenţi ai spiritualităţii unui timp, conştiinţa posibilă a 
timpului.  

Dacă vrem să ştim ce impresie avea despre sine şi care era reprezentarea lumii 
într-o anumită epocă trebuie să mergem la operele care s-au creat în perioada aceea. 
Acestea sunt un fel de oglindă în care se răsfrâng toate problemele timpului. 
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Intelectuali există şi astăzi, dar sunt marginalizaţi de către comportamente 
rudimentare, impostura agresivă, neluaţi în seamă, dispreţuiţi, izolaţi, sunt însinguraţi. 
Dacă ar fi uniţi ar deveni o forţă irezistibilă în ceea ce priveşte schimbarea societăţii 
noastre. Ei sunt educatori, formatori, dar nu formatori în sensul utilizat azi de media. 
Opinia o formează cei care au operă, de aceea trebuie să stimulăm lectura operelor 
mari, regândirea lor, activizarea lor în raport cu exigenţele timpului nostru. Ei gândesc 
şi exprimă timpul lor în anumite modalităţi. 

Important este ca tineretul să fie stimulat să cunoască operele mari şi să nu le 
viziteze muzeistic, ca pe nişte depozite de idei sau de cunoştinţe, ci să le amplifice, să le 
activizeze şi să le transpună în viaţa cotidiană. Ceea ce cer eu, e prea mult. Dar trebuie 
să încercăm, e un pas spre transformare. Să nu fim pasivi, să nu ne resemnăm, să nu ne 
lăsăm copleşiţi de realitatea precară care ne domină azi, ci să încercăm s-o transformăm 
prin idei, prin cultură. 
 

A.M. Dvs. care predaţi axiologia ce părere aveţi despre elită? 
 

G.C.: La repezeală aş spune că elita e formată din corpul de vârf al unei profesii sau 
specializări. În elita tradiţională de la noi se absorbise seva sufletului românesc, în a 
cărei conştiinţă vibra europenitatea şi universalitatea, dar ea a fost eliminată de către 
regimul politic revolut. În felul acesta instrumentele ideologiei bolşevice, sovietice au 
lăsat turma fără păstori. Desigur că e nevoie de o nouă elită care să deschidă şi să arate 
drumul spre propăşirea ţării. Dar cum să se genereze şi cristalizeze o nouă elită ca 
exponentă a spiritului românesc în contemporaneitate, necesară în dialogul cu alte 
culturi, când mediocritatea cocoţată în vârful şubredei piramide nu numai că nu-i 
asigură condiţii de generare, afirmare şi încurajare, ci o stânjeneşte şi o sfidează cu 
opulenţa strânsurii de obiecte ilicită.  

Succedaneele personalităţilor autentice fabricate în laboratorul politicii de cadre 
timp de 45 de ani au fost înlocuite cu alte succedanee, dar sub faldurile şi cutele 
democraţiei. În acest sens trăim efectul imprimării în conştiinţa oamenilor a 
egalitarismului., căci una este echitatea şi alta egalitarismul. 
 

A.M.: Ştiu că îi preferaţi pe Platon, Shakespeare, Dostoievski. Adevărate repere universale care 
intuiesc destinul omenesc, sondează sufletul şi realităţile sociale. Puteţi glosa pe marginea celor 
trei? De ce ei? 
 

G.C.: Pe Platon, pentru că opera lui conţine întreaga problematică a umanităţii. Opera 
sa e importantă ca rădăcină şi ca model arhetipal. Aşa cum spune A. N. Whitehead, 
filosof din şcoala analitică engleză, putem considera filosofia după Platon, note de 
subsol la filosofia lui. Observi câtă importanţă are? Restul e comentariu la Platon. 
Această judecată până acum nu a fost contrazisă de nimeni. Nu există filosof în care să 
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nu regăsim rezonanţe ale problematicii din opera lui Platon. Toţi se raportează la el, 
ceea ce înseamnă că el a pus temeiurile gândirii filosofice şi cultural europene.  
Îţi dau un exemplu: şcolile de screenplay din Germania şi America au ca modele 
pentru scrierea scenariilor, pe tragicii greci, “Republica” lui Platon şi “Poetica” lui 
Aristotel. Acolo sunt structurile din care emană şi din care se nutresc toate povestirile 
de artă in nuce sau ca schemă.  
În aceste şcoli se practică analiza pe text din “Republica” lui Platon dar cu scopul de a 
verifica modul cum gândesc studenţii şi nu de a afla sau de a se informa. A face analiza 
de text înseamnă să gândeşti gândirea unui om mare. Studenţii trebuie să înveţe să-şi 
formeze gândirea. Prin comentariu sau parafrază stimulăm gândirea şi astfel se 
formează disponibilitatea de a crea. De aceea ne întoarcem mereu la greci. Ar mai fi de 
adăugat că însuşi Nietzsche spunea că „gândirea se învaţă aşa cum se învaţă dansul” 
 

A.M.: Dar Shakespeare? 
 

G.C.: Sub aspectul cunoaşterii, Shakespeare este o enciclopedie, un erudit. Ştie logică, 
botanică, zoologie, istoria Greciei, Angliei, Egiptului. Deţine reflexii axiologice, 
psihologice, filososfice şi antropologice. Shakepeare a lucrat foarte mult la adâncul 
omenesc. Atât în piese, cât şi în sonete, regăsim un motiv constant: raportul dintre Fire 
şi Destin. Firea, la Shakespeare, este totalitatea însuşirilor elementare native iar 
destinul, reţeaua de evenimente în care sunt proiectate datele cu care se nasc 
personajele. Am convingerea că noţiunea de fire cu inserturi artistice este luată de la 
Montaigne pentru că el spune să nu ne abatem de la fire pe care o denumeşte şi „Maica 
noastră natura”. Personajele lui Shakespeare sunt conturate şi cristalizate ca efect prin 
raportul dintre fire şi destin. Toate acestea, însă, au ca liant „al cincilea element” – aşa 
cum numeşte regizorul Luc Besson iubirea. 
 

A.M.: În cazul lui Dostoievski, personajele sunt configurate de relaţia lor cu Dumnezeu, alta 
decât cea pe care o au personajele lui Shakespeare. Omul îşi pleacă smerit capul ca să i se ierte 
păcatele… 
 

G.C.: Relaţia cu divinitatea la Shakespeare nu e destul de certă ca la Dostoievski. 
Dostoievski e pravoslavnic, trăieşte într-un mediu al ortodoxiei. El pătrunde adânc în 
subconştientul individului, e mult mai psihologic, pătrunde “în subteran”. De aceea se 
face legătura între el, F. Nietzsche şi S. Kierkegaard, pentru că Dostoievski s-a referit la 
fiinţa umană ca o conştiinţă. Existenţialismul se hrăneşte atât din Dostoievski cât şi 
Kierkegaard. Cred că ar trebui sa stăruie cineva mai pătrunzător asupra textului lui 
Dostoievski intitulat „Legenda Marelui Inchizitor”. 

Vorbeai de aceşti trei scriitori ca despre spirite-reper, eu îi numesc spirite 
tutelare, care au intuit miezul, rădăcina originară. Marile opere sunt chintesenţă de 
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umanitate, exprimă esenţa în chip concret, sensibil. Dar printre cei mari nu trebuie să 
uităm niciodată ca români pe Eminescu a cărui temă obsesivă este nu dragostea cum   
s-a considerat, ci timpul. 
 

A.M.: În piesa “Cezar şi Cleopatra” a lui Shaw se vorbeşte despre biblioteca din Alexandria ca 
memorie a umanităţii. Ce rol mai are cartea în aceste zile? Cititul? Se mai citeşte astăzi?  
 

G.C.: Nevoia unora de imprimare e mai mare decât aceea de a citi. Nu se mai citeşte ca 
altădată pentru că azi există alte mijloace de informare. Cartea nu este un mijloc de 
informare, asta nu înţeleg cei care nu mai citesc. În carte aflăm ipostaze şi înţelegem 
sensuri adânci ale condiţiei umane. Artistul nu ne informează, ci ne propune o hartă a 
comportamentului uman în care ne putem regăsi. Eco face deosebirea dintre utilizarea 
unui text şi citirea lui. Un text nu trebuie folosit ca un obiect, ci trebuie citit. Pentru Eco, 
a citi înseamnă a interpreta. Căci opera de artă are mai multe sensuri, fiecare are 
reprezentarea lui despre una şi aceeaşi operă. Textul estetic este dotat cu ambiguitate 
estetică care permite şi sugerează şi este un izvor al interpretărilor posibile. De aceea 
revenim şi corectăm opera de artă cu gândurile noastre. Cine este interesat de soarta 
cărţilor poate consulta cu folos cartea care îi are ca autori pe Jean-Claude Carriere şi 
Umberto Eco „Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi”. 
 

A.M.: Cum priviţi spre trecut, acum că vă apropiaţi de o vârstă rotundă? 
 

G.C.: Cifrele nu sunt nici rotunde, nici pătrate, ci numerele sunt pare şi impare. Oricum 
ar fi, aceste reprezentări geometrice, eu nu le aplic la ani, nu număr anii ci, dacă e de 
numărat ceva, număr actele, făptuirile şi le evaluez, cântărind, atât cât se poate, privind 
în urmă, ce am făcut cu „repedea clipă ce mi s-a dat” (Mihai Eminescu), cât din ea am 
valorificat şi cât din ea am irosit şi ce a mai rămas de făcut. Eu nu număr anii. Trecutul 
îl iau aşa cum a fost, aşa cum e. Nu pot fi satisfăcut în întregime de ce am făcut. Sunt 
foarte exigent cu mine. Mă feresc de omul suficient pentru că nu este om de dialog. 
Vorba lui Pascal: “Când mă analizez mă detest, când mă compar mă admir”. Iar eu 
adaug, în glumă: am dreptul să mă analizez cât mai rar ca să mă menajez! Omul se 
menajează, în general. Sunt propriul meu judecător. Am făcut şi greşeli, dar greşeala e 
originală şi creatoare. Greşeala e scuzabilă fiindcă n-are la origine o intenţie rea. Ea ne 
apare nouă întotdeauna ca apreciere post factum, deoarece când greşeşti nu ştii că 
greşeşti. Poate că greşelile ne definesc mai bine ca eşecurile, oricum greşelile şi 
eşecurile ar trebui să fie învăţători excelenţi. Trecutul, spune Confucius, căci greşelile 
sunt în trecut, are o singură funcţie: aceea de consilier. 

În ceea ce mă priveşte îmi pare rău că am fost proiectat într-o perioadă nefastă a 
istoriei ţării mele, ale cărei consecinţe le resimt acut şi care se vor menţine încă multă 
vreme, denaturând o entitate naturală, un popor care se cristalizaseră şi îşi produseseră 
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un contur recunoscut în lumea europeană. Uneori îmi pare rău că nu am rămas în RFG 
când am fost acolo. Dar numai uneori. 

 

A.M.: Şi acum la sfârşitul convorbirii noastre, puteţi să spuneţi ce părere aveţi despre dvs.? 
 

G.C.: Cum să povestesc eu adevăr despre sinele meu? Căci oricât cât aş fi de sincer, 
sinceritatea nu este identică cu adevărul. Dar pot să aproximez. Tot aşa şi ucenicul sau 
discipolul nu poate fi imaginea în oglindă a maestrului, dar poate păstra o pecete a lui 
asimilată însă structurii proprii. Pot să spun cu mai multă claritate că m-am străduit 
mereu să-mi dau măsura să fac binele şi să evit răul. 

cercetător drd. Anca Mocanu 
aprilie 2011 

 
Citindu-l pe profesorul Ceauşu, am avut întotdeauna impresia că mi se 

limpezesc gândurile, că, într-o lume complet haotică, mai există certitudini, adevăruri 
pe care dumnealui le emite atât de clar, atât de argumentat şi cu atâtea pilde din 
viaţă, încât simţi că încă merită să lupţi pentru păstrarea sau restabilirea 
adevăratelor valori umane şi culturale. În discuţiile cu dumnealui mi s-au clarificat şi 
multe din problemele asupra cărora m-am aplecat în cercetarea mea doctorală, căci 
unde altundeva să apelezi când studiezi norma şi abaterea în arta actorului decât la 
cel pe care într-adins l-am numit „modelatorul de concepte”? Excelentul interviu 
realizat de Anca Mocanu este un omagiu, gândit de noi în „împreunătate”, dedicat 
maestrului Gheorghe Ceauşu pentru toate aceste motive, dar şi din dorinţa de a-l face 
cunoscut mai tinerelor generaţii de studenţi UNATC.  

lect. univ. dr. Mihaela Beţiu 
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Liviu Lucaci 
 
Marusia  
 
 
 
 

Când am văzut în 2006 pe rafturile unei 
librării cartea de proză Povestiri despre celălalt 
de Liviu Lucaci1 nu am stat o clipă pe gânduri şi 
am cumpărat-o imediat. Am procedat astfel din 
curiozitate, căci aparţinea unui actor tânăr care 
mă încântase de multe ori cu prestaţiile sale 
scenice, şi nu fiindcă aş fi bănuit că voi avea 
revelaţia să descopăr un scriitor autentic. Lectura 
însă m-a surprins şi acaparat de la primele pagini. Fiecare povestire era scrisă cu 
eleganţă, fără strindenţe şi preţiozităţi stilistice, nuanţat, dar mai ales cu o naturaleţe 
dezarmantă şi cu un simţ al detaliilor surprinzător. Totuşi, în ciuda evidenţei, adică a 
faptului că mă aflam în faţa unui talent literar cert, nu am anticipat, deşi profesia 
autorului m-ar fi îndreptăţit, că într-o bună zi ar putea să scrie şi teatru. Dar şi fără 
anticiparea mea miracolul  s-a întâmplat. Calităţile dovedite de Liviu Lucaci în proză se 

                                                 
1 Liviu Lucaci este actor la Teatrul Naţional din Bucureşti, regizor, profesor de Arta Actorului la 

UNATC şi scriitor. În 1989 intră în Teatrul Studenţesc Podul, unde debutează în rolul Efimiţa din Conu’ 
Leonida faţă cu reacţiunea de I.L. Caragiale. După revoluţie, scoate un ziar în regie proprie care va avea doar 
două ediţii, vrea să devină pe rând marinar şi pilot de avion, apoi participă ca actor la spectacolul-
eveniment O trilogie antică al lui Andrei Şerban. Experienţa ultimă îl convinge să dea la teatru, unde intră 
ca student al lui Ion Cojar, cel care-i va fi mentor şi îl va îndruma către cariera pedagogică. La terminarea 
studiilor, devine asistent universitar, iar astăzi lucrează ca profesor la masterat, unde predă Shakespeare, 
Cehov şi autorii antici. Cu ocazia unei burse ITI, Liviu Lucaci studiază în Japonia teatrul tradiţional noh, 
kabuki şi kyogen, iar câţiva ani după aceea termină la Bucureşti doctoratul cu teza Actorul ca jucător. În tot 
acest timp, ţine conferinţe, workshopuri, participă la festivaluri şi întâlniri ale şcolilor de teatru, îşi 
continuă cariera de actor. Ca regizor, debutează în 2009, montând la Teatrul de Comedie Domnişoara Iulia 
de Strindberg. În 2006 debutează cu volumul de proză Povestiri despre celălalt la editura Curtea Veche, 
excelent primit de public şi de critica literară. În 2010, a montat spectacolul Cinci rendez-vous-uri mortale, 
care l-a lansat şi ca dramaturg. 
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întâlnesc astăzi şi într-o volum cu şase texte dramatice. Am în vedere un singur 
exemplu. Marusia, piesa care dă şi titlul cărţii, este un veritabil poem dialogat despre 
trecerea de la copilărie la adolescenţă. O metaforă a purităţii şi candorii în care 
teatralitatea vine din interior încărcată de mister şi inefabil. Personajele, la rândul lor, 
sunt sigur creionate, iar acumulările conflictuale ingenios integrate contextului 
tensional al intrigii. Totul pe un fond de sensibilitate poetică de natură să asigure 
acţiunii o anume stranietate. Nici celelalte piese, indiferent de subiectul lor, nu diferă 
ca structură şi ca modalitate de scriitură. Spirit neliniştit, riguros, exigent cu sine, fără 
să fie obsedat excesiv de picanterii verbale şi gesticulaţii şocante, Liviu Lucaci se 
impune în  generaţia de tineri dramaturgi apărută în ultimii ani ca un nume de primă 
importanţă. 
 

Ion COCORA 
 

Liviu Lucaci reuşeşte să atingă acel nivel misterios al tăcerii şi al misticismului 
care modifică personajele în creaturi neaşteptate. Mă uimeşte cu capacitatea lui de a 
crea o realitate sub alta, o conştienţă sub alta şi amândouă evident contrastante, 
funcţionând în acelaşi timp. La el, manifestabilul e adânc plasat în suflet. S-a născut un 
autor.  

Alexander HAUSVATER 
                                                                                                                                      

Paginile din ’’Cinci rendez-vous-uri mortale’’ strălucesc nu doar prin umorul 
inteligent şi original, ci şi pentru că poveştile sunt credibile, chiar şi atunci când temele 
lor se revendică din tradiţia literaturii fantastice. Reunite, cele cinci tablouri compun o 
piesă profundă care îndeamnă la reflecţie, literatură de calitate care a trecut deja cu 
succes proba întâlnirii cu scena. 

                                                                                                         Bogdan SUCEAVĂ 
 

Am fost acum o vreme lector pentru "Cea mai bună piesă a anului" la UNITER. 
Am rămas cu convingerea că "românul s-a născut poet", în nici un caz dramaturg. Dar 
pe vremea aceea Liviu Lucaci nu scria teatru. Am găsit  în textele lui ceea ce caut 
dintotdeauna: umor şi emoţie.   

                                                                                                              Vlad MASSACI 
 

Piesele lui Liviu Lucaci m-au încântat. Sper ca şi cititorii să aibă acelaşi 
sentiment şi, noi toţi, să avem bucuria de a le vedea jucate în curând pe cât mai multe 
scene. 

                                                                                                   Lucian GIURCHESCU 
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Tim Etchells 

 
 

Momentul zero al teatrului. 
25 de ani de  
Forced Entertainment 
 

Sunt un grup de şase artişti şi fac teatru 
de 25 de ani. Detonează ordinea convenţiilor 
teatrale şi intră în stomacul spectacolului. 

Forced Entertainment creează un teatru 
vulnerabil, un teatru de risc extrem la nivelul 
percepţiei obişnuite a show-lui cu reguli fixe şi 
tipare prestabilite. Pentru Forced Entertainment, a prestabili înseamnă a ucide 
fragilitatea intervenţiei vii proprie performance-ului, a suprima forţa evenimentului 
care se construieşte în timp ce este privit şi care are un conţinut activ şi nesigur. 
Instabilitatea şi permisivitatea construcţiei spectaculare devin esenţiale pentru felul în 
care este articulat teatrul propus de compania britanică.  

Forced Entertainment pledează pentru sincronizarea cadrelor temporale ale 
particpanţilor la spectacol. Cei care fac spectacolul şi cei care îl observă sunt martori şi 
participanţi la construcţia unui eveniment fragil, care anarhizează ritualul propriu 
teatrului. Evoluţia performerilor nu se înscrie în logica transformărilor psihologice 
recognoscibile, textele sunt monoloage ale banalităţii sublimate, jocul mizează pe o 
dezordine simbolică a acţiunilor şi pe iminente accidente.  

Forced Entertainment fentează convenţiile asumării unui rol, propun mai multe 
versiuni-repetiţii în interiorului construcţiei unui personj, intră într-un scenariu 
ficţional şi îl abandonează brusc, vorbesc despre cele mai cumplite lucruri în rama unei 
poveşti comic-ludice. Produc o ruptură a perspectivelor curente legate de teatralitate şi 
mecanismele ei emergente şi se autochestionează dublu: ca performeri care reprezintă 
o realitate intermediară între ficţional şi real, ca performeri care citesc această 
reprezentare şi îi expun limitele. 
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Momentul zero al teatrului. 25 de ani de Forced Entertainment de Tim 
Etchells, traducere – Cristina Modreanu, carte lansată în Colecţia Scena.ro şi Teatrul 
Naţional Timişoara reprezintă o sinteză a scrierilor care documentează parcursul unei 
companii devenite deja reper în istoria performance-ului contemporan. O companie 
care nu şi-a propus să facă un ’’teatru al absolutului’’, ci un ’’teatru al resturilor de 
teatru’’, al suburbiei marii arte, al revoluţiei jocului. Un teatru care transformă 
banalitatea cotidiană, gesturile mici şi aşteptările mărunţite în spectacol şi care dă 
nesemnificativului puterea de a fi totul. Formula pe care o adoptă artiştii britanici este 
cea a hard entertainment-ului, a jocului care îşi sparge, încet, încet, placa de rezistenţă 
inofensivă. 

De cele mai multe ori, spectacolul se termină înainte să înceapă. Totul este atât 
de bine fixat, încât teatrul ordonat îşi începe şi îşi sfârşeşte povestea ca şi cum nimic în 
el şi dincolo de el nu l-ar putea vulnerabiliza: ’’Se pare că noi nu vroiam o piesă, cuvânt 
devenit pentru noi o definiţie pentru omogenizare, pentru pre-asamblare, pentru 
spectacolul care cumva îşi propune să nege prezenţa, jocul, viul şi insistă, în schimb, pe 
scris, pe închidere, pe absenţă şi pe fixare. Noi vroiam ceva instabil. Tremurul. Emoţia 
dată de deciziile de moment. Coliziunea diferitelor materiale, a diferitelor narativităţi... 
Un teatru ce căuta constant să-şi depăşească limitele, să se cufunde în performance, în 
instalaţie, în eveniment, în vid... Un sentiment al provizoriului. Ceva făcut de mână. De 
proporţii omeneşti’’. Acest teatru al unei umanităţi exemplar fragile, cu voci tremurate 
şi trupuri care se împiedică şi cad, este expus în toată neputinţa lui, fără teama că 
slăbiciunea ar putea să-i anuleze relevanţa. 

Când teatrul îşi ratează perfecţiunea, când devine teatru al eşecului unui gest, al 
căderii unui corp epuizat de tot ce-ar trebui să facă, raportul provizoriu dintre cei care 
propun şi cei care aşteaptă să li se propună capătă substanţa unui act necesar de a 
institui o lume.  

Colaborarea între toţi participanţi la spectacol, parteneriatul de gândire şi 
intervenţie reprezintă practica impusă de Forced Entertainment. O ideologie a lucrului 
colaborativ, care sparge rolurile fixe şi deierarhizează teatrul.  
 

 Mihaela MICHAILOV 
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GENERAŢIA 2011 MASTER 
 
 
 
 
De fiecare dată, cu acest prilej al Galei absolvenţilor, am bucuria şi 

speranţa că o nouă generaţie de oameni ai spaţiului creativităţii se va implica în 
transformarea fundamentală a vieţilor noastre. Cred în această generaţie 
neviciată de ideologiii instituţionalizate, cred în puterea ei de a schimba ceea ce 
alţii înaintea noastră şi poate chiar noi am fundamentat greşit. Mă înclin în faţa 
talentului, a entuziasmului, a libertăţii de exprimare şi a normalităţii acestor 
tineri.  

 
prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni,  

Prorector Cercetare UNATC 
 

           

Numai trecând în revistă afişele spectacolelor din acest an de la master, nu poţi 
să nu rămâi uimit şi încântat: Ce autori, ce titluri, ce roluri !!!  Mergând mai departe, 
dacă ai avut şansa şi ai apucat să fii în sala de spectacol... (Doamne, ce privilegiu în 
acest an cu Sala Atelier şi Sala Ion Cojar!!!) ... nu poţi să rămâi nepăsător, nu poţi să nu 
ai o exclamaţie interioară, cât de mică şi intimă, să nu simţi o emoţie autentică, fie că ai 
fost implicat în procesul de formare a celor prezenţi pe scenă, fie că nu ... Am prieteni 
actori, regizori care au trăit aceste momente şi mi-au mărturisit că spectacolele de la ... 
hai să-i spunem Casandra noastră din ziua de azi ... ( îmi place să păstrez vie memoria 
acelui spaţiu) ... sunt speciale!!! ... Se simte aşa o determinare, o încrâncenare întru bine, 
dacă se poate spune asta, o energie fără nici cea mai mică urmă de menajament pusă în 
slujba actului artistic ... Toate imperfecţiunile care există, natural, nu fac decât să 
valorifice întregul potenţial actoricesc, regizoral, scenografic, coregrafic ...  
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Ceea ce se conturează după spectacolele acestei promoţii, în mod special, este 
un sentiment de împlinire, de speranţă, de puritate astfel încât ajungi să pleci şi tu, 
spectator simplu sau spectator care ai parcurs etapele devenirii alături de tinerii actori, 
modificat ... Modificat de prezenţa unor certitudini, a unor talente clare sau poate doar 
schiţate deocamdată ... În orice caz, nu pleci acelaşi om care ai venit ...  

Personal, sunt modificată de aceste experienţe şi pentru acest lucru trebuie să le 
mulţumesc studenţilor mei ... Le mulţumesc pentru că au ales să-şi păstreze flacăra 
interioară într-o lume în care vânturile şi ploile sunt vulgare şi nu conţin nimic, nici un 
strop de esenţă filozofică din ceea ce ar putea fi "Furtuna" lui Shakespeare ... Le 
mulţumesc că s-au străduit, au luptat cu ei înşişi într-o admirabilă voinţă de 
autodepăşire şi de remodelare ... Le mulţumesc şi că în anumite ocazii, au luptat şi cu 
noi, arătându-ne (pentru a câta oară!?!) că nimeni nu deţine un adevăr absolut în lumea 
noastră (!!) Şi astfel ne-au determinat şi pe noi să ne remodelăm, evoluând ... Le 
mulţumesc aşa cum fac ori de câte ori am ocazia ... Şi sper că peste ani, să le pot 
mulţumi pentru statura monumentală a personalităţii lor artistice ... Până una alta, mă 
rog la Dumnezeu să mai avem parte de promoţii atât de bine închegate şi atât de 
omogene ca promoţia 2011. Merde!!!! 

 
Prof. univ. dr. Tania Filip 

Şefă de Catedră Master Arta Actorului 
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Pa-dam, pa-daam! 
 

Master anul II Arta Actorului 

Coordonator:  
prof. univ. dr. Gelu Colceag 
 
Regia: prof. univ. dr. Mihai-Gruia Sandu 
asist. drd. Andreea Enache Mateiu 
Muzica: prof. asoc. drd. Mihai Bisericanu 
 
Scenografia:   Maria Pitea – Master II Scenografie,  
coordonator prof. univ. dr. Ştefania Cenean, lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
Light&Sound design: Andrei Constantinescu – Master II Light&Sound design,  
coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu, prof. asoc. drd. Mircea Florian 
 
Distribuţia: Oleg Apostol, Luminiţa Bucur, Eduard Cîrlan, Radu Crăciun, Silviu Debu, 
Ştefana Manta, Mihajlo Milenkoski, Ioana Mărcoiu, Mihaela Popa, Sânziana Tarţa 
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 Fiecare spectacol foloseşte actorii distribuiţi, după viziunea regizorului, ideile 

dramaturgului sau cine mai ştie ce criterii; actorul este astfel chemat să-şi dea din 
energia sa, să pună la bătaie farmecul propriu, aparenţa sa fizică, puterea de 
concentrare, calităţile vocale şi altele, pe care însumate le numim talent, în slujba unor 
idei, viziuni sau demonstraţii care, de cele mai multe ori nu-i sunt proprii, ba chiar îi 
sunt total străine. Ciudată meserie, să-i faci pe alţii să creadă lucruri de care nici tu nu 
eşti convins! 

Dar, uneori, se poate şi altfel; se poate să joci în spectacole în care dând  
anumite forme de energie, primeşti la randul tău altele, bune, strălucitoare, care te 
hrănesc, care te cresc, te inspiră să mergi mai departe, te fac să iubeşti viaţa, 
profesiunea de actor şi publicul pe care-l ai seara de seară! Un astfel de spectacol, plin 
de bucurie, de la care toată lumea să plece energizată mi-am dorit să fie Pa-dam, pa-
daam.  

Dacă am reuşit sau nu, să-mi spuneţi după ce-l vedeţi … de două ori! 
prof. univ. dr. Mihai-Gruia Sandu 
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Pa-dam. Un spectacol. O glumă. Una frumoasă. 

Care te răpeşte, te înrobeşte şi te rupe din realismul 
cotidian. Prospeţime, frumuseţe, dorinţă de joc, 
inteligenţă scenică, incitarea publicului la voie bună, toate 
sub aparenţa unei trupe de Clowni, puşi pe şotii. 

Altfel spus, teme foarte grele realizate foarte bine 
de studenţi, precizie şi tehnică scenică (vocală, de 
mişcare, de gag), provocarea, ademenirea şi păcălirea 
publicului fiind un deziderat îndeplinit pe deplin. Nu 
poţi fi trist la acest spectacol. 

Muzica vine să întregească, să adauge noi 
dimensiuni, să susţină dramaturgic o stare, o idee, un 

mod specific de gândire ce aparţine Clownului, definind, întregind astfel o lume 
aparte. E suport pentru bucurie. Numai un Clown poate gândi ca un Clown, el are 
lumea lui şi dacă nu îi convine, o schimbă, îi modifică interfaţa până ajunge să o 
modeleze după propria sa imagine. Lumea unui Clown îl reflectă pe deplin pe acesta, îl 
întregeşte şi îi aparţine unilateral. Un sunet poate fi o mângâiere, o idee îl poate aduce 
în pragul fericirii sau al tragicului, o adiere îi poate răsturna efemerul, fragilul eşafodaj 
de zâmbete, destinate tuturor, dar mai ales lui însuşi. Pentru că un Clown, vrea în 
primul rând să se distreze pe sine. Însă, Chaplin ne lămureşte: „Scopul meu exclusiv a 
fost de a-mi face mie însumi plăcere. Dar când am reflectat asupra problemei, convingerea că 
încercam de fapt să plac omului de pe stradă s-a impus conştiinţei mele. Şi apoi, nu eram chiar 
eu acest om de pe stradă?”  

       Mihai Bisericanu 
 
Clovnii, spectacolul ăsta, întâlnirile astea sunt unul dintre cele mai bune lucruri 

care mi s-au întamplat în viaţă. Pur şi simplu m-au făcut un om mai fericit. Printre 
multe altele. M-au făcut un om mai deschis, mai încrezător, mai glumeţ, mai vesel, mai 
bun sper eu. Mi-am descoperit calităţi pe 
care nu ştiam că le aveam sau nu ştiam cum 
să le folosesc şi mi-am acceptat defecte pe 
care nu reuşeam să le conştientizez. Şi chiar 
dacă de fiecare dată lucrul la un spectacol 
presupune sau ar trebui să presupună acest 
tip de descoperiri, lucrul la "Pa-dam, Pa-
daam!" şi "joaca de-a clovnii" a fost cea mai 
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bună lecţie de cunoaştere de sine. Am cunoscut mai bine 
nişte oameni care, fiecare cu calităţile şi defectele lui, mi-
au devenit prieteni, şi deşi am avut cu siguranţă destule 
momente în care nu ne-am înţeles sau ne-am certat 
chiar, am format o mică familie cu care am reuşit să mă 
simt bine şi să pot să fiu eu însămi şi am descoperit nişte 
lucruri, apropos de apartenenţa la un grup, pe care nu 
le-am mai simţit din copilărie poate.  

Şi am reuşit să mă bucur, să mă bucur de tot ce 
se întâmplă, să mă bucur sincer! Şi pentru asta nici nu 
ştiu cum să mulţumesc domnului profesor şi colegilor 
mei. Şi chiar dacă, după ce vom termina şcoala, felul în 
care ne vom continua fiecare viaţa ne va despărţi şi nu 
vom mai reuşi să ne întalnim aşa cum facem acum, am 

câştigat nişte lucruri pe care le voi purta cu mine toată viaţa. Deci spun tuturor, cu 
inima deschisă şi din tot sufletul: "Fa-te claun", că merită!  

Ştefana Manta 
 
Spectacol superb cu clowni – articol preluat de pe metropotam.ro 
Fă-te clown, fă-te clown, fă-te clown!   
E cel mai bun sfat pe care l-am primit în ultimul timp şi ne-a fost transmis într-

un spectacol extraordinar de către studenţii de la UNATC master anul II – Arta 
Actorului. În piesa de teatru asamblată şi frumos pregătită de actorul şi profesorul 
Mihai Gruia-Sandu, „Pa-dam Pa-daam", am aflat că viaţa de clovn e întotdeauna 
colorată, veselă, un continuu show cu râsete 100% naturale.  Studenţii au asaltat o 
scenă mică de la facultatea de teatru în costume sclipitoare 
în culorile curcubeului şi alte nuanţe pe post de fraţi, cu 
peruci, pălării şi alte accesorii şi ne-au arătat că viaţa e 
frumoasă când te ţii de şotii şi când ştii să râzi tot timpul. 
Actorii nu aveau zâmbete pictate pe faţă, dar s-au asigurat 
ca nici ale noastre să nu fie aplicate ca în Photoshop, ci să 
vină natural la fiecare giumbuşluc pe care îl făceau. 

În spectacolul Pa-dam fiecare personaj, clovn de 
meserie, despică trucuri vechi de la circ şi din alte show-uri 
hilare, la care adaugă nişte replici deştepte şi dau naştere la 
un moment teatral în care râsul e protagonist şi pe scenă, 
dar mai mult în public.   
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Toată manifestarea e contagioasă, de la cântecul de început până la situaţiile actoriceşti 
repetitive şi replici pe care le îngâni chiar şi după ce părăseşti sala. Comedia are multe 
momente savuroase cu tăntălăi şi derbedei care scot poantele la comandă.  

Există şi momente solo cum este episodul "Farfuria" în care magia este 
reinterpretată de clovnul care sparge vesela şi după un clasic "pa-dam" ne arată 
cioburile de pe jos; vrăjitorie curată. Un alt solo de excepţie este cel din episodul 
"Scara" în care actriţa Sânziana Tarţa duce o luptă de vreo 5 minute cu o scară şi 
reuşeşte să ţină publicul atent fără alte artificii, prin pură mimică şi imbârligături mai 
ceva ca la maţele încurcate. 

Piesa este împărţită pe momente pe care câte un clovn ni le prezintă cu surle şi 
trâmbiţe sau în scârbă când se supără. Nu lipsesc aluziile din istorie, din seria B.D. sau 
din realitate, momente care sunt alipite în mod isteţ în dialog şi se pliază perfect pe 
scenariu.  Inserţiile şi improvizaţiile apar când nu te aştepţi, de la găina de cauciuc care 
scârţâie până la magicianul Tajmahal Padamgupta cu asistenta sa Lulu Burtă Suptă şi 
"pana mea" care este la propriu o pană. Jocurile clovnilor amintesc de alergătura fără 
destinaţie din desenele animate în care Tom nu reuşea niciodată să-l prindă pe Jerry 
sau de şotiile lui Bugs Bunny. 

"Pa-dam Pa-daam" este un spectacol la care o să râzi de la cap la coadă, un 
adevărat catalizator de bună dispoziţie. Tot ansamblul teatral curge frumos, fără 
momente plictisitoare şi fără pauze în care să nu râzi. Se vede că regia a stat în mâna 
unui arlechin de profesie, un veteran pe teritoriul amuzării publicului prin jonglerii de 
clovn. Pa-dam este o comedie de esenţă tare în care clovnii nu cad în păcatul 
penibilului şi reuşesc să ţină zâmbetele pe feţele noastre la foc continuu. 

metropotam.ro 
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Ursul şi 
Cerere în căsătorie 
 
Master an II Arta Actorului 

Coordonator:  
prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Regia: prof. asoc. Liviu Lucaci 
 
Scenografia:  
drd. Iuliana Gherghescu 
Ana Cântăbine,  
master II Scenografie, coordonator 
prof. univ. dr. Ştefania Cenean,  
lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
 
Light design: Sidonia Mânzat & 
Roxana Docan 
Sound design: Alin Zăbrăuţeanu, master an I Light&Sound design, 
coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu, prof. asoc. drd. Mircea Florian 
 
Distribuţia:  
Sabina Brânduşe – Elena Ivanovna Popova 
Luminiţa Bucur – Natalia Stepanovna 
Raluca Ghervan – Elena Ivanovna Popova 
Alice Nicolae – Elena Ivanovna Popova 
Mihaela Popa – Natalia Stepanovna 
Oleg Apostol – Ivan Vasilievici Lomov 
Radu Crăciun – Stepan Stepanici Ciubukov 
Eduard Cîrlan – Luka 
Mihai Costache – Grigori Stepanovici Smirnov 
Mihajlo Milenkoski – Luka 
Valentin Paraschivu – Grigori Stepanovici Smirnov 
Liviu Romanescu – Ivan Vasilievici Lomov 
Andrei Roşu – Grigori Stepanovici Smirnov 
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Totul a început ca un exerciţiu deschis. I-am considerat încă studenţi, deci 
binecuvântaţi cu acest drept: a greşi pentru a învăţa. De aici deschiderea, sinceritatea 
cu care am urmărit aceste texte, atât de importante în parcursul educaţional al unui 
actor. Înţelegerea noastră de bază a fost să spunem oamenilor lucruri pe care ei să nu le 
poate uita. 

Au avut ocazia să experimenteze beneficiul dublei distribuţii, al susţinerii unui 
rol solicitant, care implică prezenţa continuă în scenă şi însuşirea acestui tip aparte de 
comunicare: comedia.  

Câştigul este evident. Văd deja, de la un spectacol la altul, că tinerii mei 
studenţi-actori au înţeles profesia ca pe o chestiune precisă ce se bazează pe asumarea 
directă a unui fel de a gândi, căci ce altă armă mai eficace are omul dacă nu gândul? În 
lumea asta bezmetică, zdruncinată de diferenţe ireconciliabile şi de nedreptăţi 
strigătoare la cer, oamenii vin la teatru fiindcă sunt iubitori de ordine. De aici această 
enormă responsabilitate care revine actorului şi pe care tinerii mei studenţi au trebuit 
să şi-o asume: eşti investit să reprezinţi şi să conduci. 

Dacă a început ca un exerciţiu, ca un demers profesional serios, a avut toate 
coordonatele să se încheie cu un spectacol. Aşa s-a şi întâmplat. Spectacolul nostru cred 
că binedispune, are energie, forţa tinereţii şi a credinţei, la care se adaugă grăuntele de 
candoare atât de important unei desfăşurări scenice si mai ales acestui tip de text 
dramatic. 

Celor alături de care am lucrat la proiect le urez mult noroc, succese 
profesionale importante, să nu uite niciodată lucrurile învăţate în şcoală şi mai ales 
motivele care i-au îndemnat să aleagă această meserie nobilă. 

                                                                                     prof. asoc. Liviu Lucaci 
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Lucrul la acest spectacol a necesitat una dintre cele mai sincere confruntări cu 
propria-mi persoană. Pot compara procesul lucrului la personajul Lomov cu o călătorie 
printr-un zgârie-nor subteran, având doar o lumânare în mână. 

Liviu Romanescu 
 

Lucrând la acest proiect am învăţat că orice fiinţă umană are nevoie de alţi  
oameni, ca de oglinzi care să îi  spună cu adevărat cine este. După acest proiect pot să 
spun că actoria este un etern şantier în lucru. 

Luminiţa Bucur 
           

Ce a însemnat proiectul "Cehov" pentru mine?!  O ambiţie; dorinţa de a merge   
 mai departe, de a face faţă "valurilor "... şi îmi place să cred ca mi-a reuşit! 

                                                                                           Sabina Branduşe 
 

           Când studentul e pregătit, maestrul îşi face apariţia.                                                                                         
                       Valentin Paraschivu 

 
       Proiectul Cehov a însemnat pentru mine maturizare.                   

Andrei Roşu 
 

          Parcursul meu ca actor ar fi avut teribil de suferit dacă nu mă bucuram de 
această experienţă.                                                                                     

Mihai Costache 
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       Îmi place “căutarea”, aşa m-am făcut actor... şi cu cât caut, tot aş mai căuta. De 
aici şi alchimia cu acest autor, care, în aparenţă simplu şi plictisit, nu mă lasă să mă 
satur niciodată “să caut”. Aşa se face că şi acum, la mai mult de o lună după premieră, 
sunt dimineţi în care mă trezesc cu textul pe buze, venind dinăuntrul meu, dintr-un 
univers nou clădit, care suferă, încă, diferite transformări. Elena (personajul căruia i-am 
dat suflet) a făcut-o pe Alice să înveţe din nou candoarea şi să recupereze o viziune de 
mult pierdută asupra bărbatului şi a femeii. M-a făcut puternică şi vulnerabilă, 
credincioasă şi femeie, dar mai ales m-a făcut dornică să aflu ce se petrece cu celălalt şi 
să asimilez, transformându-mă în ceva ce nu voi mai fi niciodată, fiindcă eu cred că, cu 
fiecare rol, eşti mai aproape de Dumnezeu.” 

Alice Nicolae 
 

Proiectul "Cehov"  din care a rezultat spectacolul "Ursul şi Cerere în căsătorie" 
înseamnă pentru mine încă o etapă din formarea mea ca actor profesionist dar şi ca 
artist. Iată câteva cuvinte care-mi vin în minte şi în suflet, atunci când mă gândesc la 
perioada în care am lucrat cu domnul profesor Liviu Lucaci : "concentrare"," libertate", 
"înţelegere", "lucrul cu obiectul", "ritm", "încredere", "îmi fuge pământul de sub 
picioare", "tehnică", "suflet", "importanţa şi varietatea culturilor lumii" , "omenesc", 
"energie", "relaţia din viaţa reală, dar şi din viaţa scenică, dintre un bărbat şi o femeie", 
"susţinere", "Eliade", etc. Mă opresc aici cu speranţa că acest spectacol nu se va stinge 
odată cu terminarea masteratului. 

  Eduard Cîrlan 
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Un tramvai numit dorinţă 
de A. P. Cehov 
 

Master an II Arta Actorului 

Coordonator: prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Regia: lect. univ. dr. Mihaela Sîrbu 
asist. drd. Nicoleta Mânzu-Hâncu 
Scenografia: drd. Iuliana Gherghescu 
Light & Sound design: Bogdan Golumbeanu – Master II Light & Sound design – clasa 
prof. univ. dr. Horia Murgu, prof. asoc. drd. Mircea Florian 
 

Distribuţia: 
Blanche DuBois – Sabina Brânduşe / Denisa Nicolae 
Stanley Kowalski – Daniel Haralambie / Alexandru Ion 
Stella Kowalski – Anca Dumitra  
Mitch – Alex Vlad                                    Pablo – Daniel Haralambie / Alexandru Ion 
Eunice – Ana Călin / Iuliana Călinescu             Doctorul –Eugen Bănică 
Steve – Sergiu Fleşner                      Tânărul – Răzvan Ropotan – Master I arta actorului 
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La început a fost... dorinţa. Dorinţă de a face teatru, de a transmite, de a dărui, 

de a se împlini prin intermediul acestei minunate meserii. În "Un tramvai numit 
dorinţă”  m-am întâlnit cu o generaţie de studenţi mânaţi şi ei, ca multe alte generaţii 
înaintea lor, de dorinţă. Şi cred că teatrul înseamnă în primul rând dorinţă. Să vrei. 
Stella Adler spune că simplul fapt că ai ajuns într-o clasă de actorie înseamnă că ai 
talent. Pentru că ai vrut, şi ai găsit soluţii să ajungi până acolo.   

În această privinţă, actorul şi personajul sînt una. La fel ca actorul, personajul 
trebuie să vrea întotdeauna ceva. Actoria înseamnă să încerci să obţii ceea ce vrei. 
Mereu şi mereu, de la capăt, din toate puterile.  

 Dorinţa studenţilor acestei generaţii a fost dublată, pe parcursul celor cinci ani 
de studiu în lucrul la acest spectacol, ce presupune roluri foarte dificile, de muncă 
asiduă, de căutare, de nesiguranţă şi luptă.   

 Dar dacă personajul doreşte, dar nu obţine întotdeauna - de aici drama! -, să 
sperăm că munca şi talentul tinerilor actori, de acum profesionişti, vor da roade şi de 
acum înainte şi îi vor ajuta să ajungă acolo unde îşi doresc, la destinaţie, şi mai ales, să 
se bucure de călătorie. 

lect. univ. dr. Mihaela Sîrbu 
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Cartierul New Orleans a devenit loc turistic datorită celebrităţii acestei piese, iar 

tramvaiul lui Tennesee Williams se vinde în miniatură artizanală printre alte 
suveniruri de duzină, alături de Turnul Eiffel, în chioşcurile pariziene pentru turişti, şi 
de taurii-păpuşi, în Spania.   

Tennessee Williams a privit piesa "Un tramvai numit dorinţă” ca pe "Cântecul 
său de lebădă”. Această "tragedie a neînţelegerii” care pune stăpânire pe Blanche, are 
ceva din el însuşi, din neîncrederea, din sensibilitatea lui excesivă, din nevoia 
permanentă de atenţie şi ocrotire.  

O poveste ancorată în contemporaneitate, sfidând cei 64 ani care ne despart de 
momentul apariţiei piesei. Un univers încărcat de mediocritate, autosuficienţă, 
brutalitate în care se scaldă Stanley şi gaşca lui de prieteni necizelaţi în balanţă cu 
delicateţea, eleganţa, educaţia şi dorinţa de a atinge culmile înalte ale fericirii- atât de 
caracteristice cumnatei lui, Blanche, acest "fluture de noapte” ce se zbate neputincios 
pentru a ieşi din lumina distrugătoare a acestei lumi sfidătoare. Durerea şi 
imposibilitatea de a accepta trădarea surorii ei în favoarea ocrotirii căsniciei acesteia  cu 
violentul soţ, o azvârle în lumea de temut a unui  ospiciu.  Cu  demnitatea umbrită şi 
sub privirile terifiate ale lui Mitch, acest tânăr simplu care timp de o vară a întruchipat 
speranţa ei la o viaţă tihnită, se agaţă de braţul doctorului docil murmurând: 
"Întotdeauna am depins de bunătatea străinilor”.  

În ciuda faptului că ştacheta era foarte sus (ţinând cont de filmul şi prestaţia 
mult premiată a actorilor din pelicula lui Elia Kazan) şi că avem vârste apropiate de 
cele ale personajelor, ne-am ridicat problema veridicităţii, aici fac referire îndeosebi la 
mine şi  la Denisa Nicolae, interpretele Blanchei. Criza vârstei de 30 ani, însoţită de 
toate frustrările, fricile şi nemulţumirile caracteristice nu ne-a ajuns încă, nu avem 
motive, spun ceilalţi, să ne 
ascundem de lumina zilei sau 
să ne gândim în mod sincer  
că suntem la capătul tinereţii. 
Din fericire, publicul a 
acceptat convenţia şi s-a lăsat 
purtat de poveste, o poveste 
cutremurătoare care a lăsat în 
urmă tăceri grăitoare, lacrimi 
şi multe aplauze. 

      Sabina Brânduşe 
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O sursă inepuizabilă şi un travaliu dificil de căutare şi explorare a 

neaşteptatului şi necunoscutului individual. Un drum asemenea unei voci şoptite care 
vine de departe, o potecă spre încredere şi cutezanţă, stăpânire şi delir actoricesc. Un 
tramvai numit dorinţă. 

Denisa Nicolae 
 

Lucrul la "Un tramvai numit dorinţă” a însemnat o întâlnire puternică şi 
importantă cu răbdarea, toleranţa, înţelegerea şi perseverenţa. Încă mai caut unele 
dintre aceste calităţi. 

Alexandru Ion 
 

La început ei au plantat o sămânţă. Lucrul la spectacolul "Un tramvai numit 
dorinţă" şi experienţa celor cinci ani de şcoală au făcut sămânţa să încolţească şi în 
sfârşit să răsară. Mulţumesc profesorilor mei. 

Daniel Haralambie 
 

Am avut ocazia să 
dau viaţă unui personaj 
superb, sensibil şi complex. 
Împreună cu Stella, 
personajul pe care îl 
interpretez, am descoperit 
o altă lume şi cel mai 
important e că m-am lovit 
de situaţii pe care viaţa încă 
nu mi le-a scos în cale. 

Ana Călin 
 

Când spun Blanche, spun totodată Alma ("Vară şi fum”), Laura ("Menajeria de 
sticlă”), Margaret ("Pisica pe acoperişul fierbinte”) ...Sabina. Lucrând la acest rol, am 
lucrat cu mine, cu neîncrederea celorlalţi în ceea ce pot, cu temerile mele vis-a-vis de 
ceea ce i se întâmplă unui astfel de caracter. Am creat o lume. O lume interioară ce a 
plăsmuit bariere şi nu a  mai putut fi pătrunsă. Blanche- tot ce e mai curat şi fragil într-
o lume stearpă, ostilă.                                                                         

                                         Sabina Brânduşe 
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Conştiinţa despre viitoarea profesiune, despre disciplina severă-n muncă, 
despre atât de necesara cinstită colaborare între parteneri, toate acestea, şi nu numai, 
sper eu să le fi dobândit cu succes în timpul lucrului la "Un tramvai numit dorinţă". 
Totul trebuie calculat; nimic nu laşi la voia sorţii. Pentru mine contează enorm să 
respect ce am de făcut, şi la fel de mult contează ca partenerul să răspundă în aceeaşi 
notă, cu aceeaşi măsură. Am învăţat că numai printr-un lucru planificat, concentrat, 
organizat, cu plăcere de joc şi joacă se poate atinge performanţa, profesionalismul. Pot 
doar să sper că sunt un burete bun care asimilează nu orice, şi nu oricum; care a 
învăţat, pe parcursul celor cinci ani de studiu, care au culminat cu realizarea 
spectacolului intitulat "Un tramvai numit dorinţă " că demersul teatral reprezintă ceva 
viu, şi asta e cel mai important. La fel de important, precum că omul trebuie să trăiască 
ce simte, aşa cum actorul trebuie să simtă ca să trăiască  „acolo”. 

Anca Dumitra 
A fost o experienţă pe cât de 

scurtă pe atât de plăcută din care am 
avut multe de învăţat. Colectivul a 
fost foarte deschis şi integrarea mea 
în grup a fost rapidă datorită 
coelgilor. 

Vlad Şpilca 
 

        Ce a însemnat “tramvaiul”? ...   
Pfff... Complicat de explicat. A fost o 
verificare de metodă şi stil de lucru. 
Am încercat să verific prin "tramvai" 
valabilitatea acelor elemente de lucru 
în arta actorului câştigate până la 
începerea acestui proiect. Şi cred că 
am reuşit. Ce am învăţat? Că 
apropierea actorului de personaj e 
mai importantă decât apropierea 
personajului de actor. Ştiu că pentru 
mulţi poate suna ca o glumă proastă, 
dar ăsta este adevărul. Şi tot adevărat 
este şi faptul că a fost o întâlnire 
frumoasă; o ciocnire de stiluri de 
lucru puternică şi utilă. 
                                                Alex Vlad 
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Am învăţat un lucru nou: legătura afectivă între mine şi lucrul meu şi al echipei 

trebuie şi poate să transceandă experienţa negativă a lucrului de zi cu zi. 
Sergiu Fleşner 

 
Un tramvai numit…?  Am urcat în tramvai când deja era toată lumea în el. Cu 

toate astea nu m-am simţit exclus. Şi pentru mine a fost mai mult un "hei, tramvai cu 
etaj şi tras de cai...", a fost o jucărie şi o echipă, dar un loc unde nu s-a întâmplat nimic 
"aiurea în tramvai." Pentru că tramvaiul meu a fost un loc de întâlnire cu artişti 
profesionişti, responsabili şi uimitor de sinceri între ei şi cu meseria lor: regizori, actori, 
luminişti. Este motivul pentru care stăteam în spate aproape la fiecare spectacol 
ascultând şi reascultând cu emoţie, evaluând: oare de data asta a fost la înălţime? M-a 
bucurat fiecare clipă petrecută în el alături de ceilalţi şi toate staţiile la care am oprit.”” 

Răzvan Ropotan 
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Hedda Gabler 
de Henrik Ibsen 
 
Regia: Ciprian V. Nechita 
Master II regie, coordonator prof. univ. dr. Victor Ioan Frunză 
 
Scenografie: Irina Moscu, master II scenografie,  
coordonator prof. univ. dr. Ştefania Cenean, lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
Light design: Daniel Klinger, master II 
Sound design: Alexandru Macrinici şi Alin Zăbrăuţeanu 
Master II Light&Sound Design, coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu 
Videoproiecţie & Mapping: Dan Adrian Ionescu 
Concept afiş: Andrei Runcanu 
Proiect UNATC, finanţat de Primăria Capitalei cu sprijinul Teatrului Metropolis 
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Distribuţia: 
Hedda Gabler – Letiţia Vlădescu, master II actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Jorgen Tesman – Ilie Iordan, actor invitat/David Zory,  
master II actorie, coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Consilierul Brack – Andrei Seuşan, master II actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Eilert Lovborg – Radu Iacoban – actor invitat 
D-na Elvsted – Corina Moise, master II actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
D-ra Tesman – Raluca Ghervan, master II actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Berte – Georgiana Dumbravă, master II actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
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  Montarea capodoperei marelui dramaturg norvegian Henrik Ibsen este una 
modernă şi câştigă în contemporaneitate datorită mijloacelor de punere în scenă şi a 
inovaţiei adaptării scenografiei la cerinţele secolului XXI. Hedda Gabler este o piesă de 
teatru care vorbeşte despre nefericire, neîmplinire, iubire imposibilă, răzbunare şi 
moarte. Protagonista decide în final să se sinucidă – singurul mod în care îşi poate 
regăsi libertatea.  

Hedda se identifică în toţi bărbaţii care îi ies în cale. Mai mult, ea este ca un 
virus pentru ei. Gabler, în raport cu aceştia, aplică propriile reguli aruncându-se în 
jocuri periculoase, pline de adrenalină şi sexualitate, şi în mrejele cărora cade ea însăşi 
victimă. Un spectacol despre căutarea sinelui, a libertăţii pe care Hedda le găseşte prin 
moarte. Hedda devine strigătul lebedei negre în miez de noapte.  

Ciprian V. Nechita 
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Nefericiţii 
de Füst Milán 
 
Master an II Regie teatru  

Coordonator: prof. asoc. dr. Victor Ioan Frunză  
Regia: Kovács Zsuzsánna  
Scenografia: Cristian Stănoiu – Master II Scenografie –  
prof. univ. dr. Ştefania Cenean, lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
Light design: Daniel Klinger –  Master an II Light&Sound design  
prof.univ.dr. Horia Murgu, prof. asoc. drd. Mircea Florian 
 
Distributia: 
Doamna Húber – prof. univ. dr. Tania Filip 
Húber Vilmos – Ioan Cortea 
Róza – Sabrina Iaschevici 
Vilma – Ioana Marcoiu / Stefana Manta 
Sirma – Silviu Debu 
Dr. Beck – Corneliu Ulici 
Rózsi – Sânziana Tarta / Ioana Ancea 
Ţăranca – Ioana Ancea / Sânziana Tarta 
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Spectacolul  „Nefericiţii”, după piesa lui Füst Milán, prezintă o lume 
împotmolită pe marginea societăţii, iar personajele ei sunt, fără excepţie, nefericiţi. 
Nefricirea nu este rezultatul determinărilor sociale, al credinţelor şi prejudecăţilor, al 
maniilor şi principiilor, altfel ar deveni inutilă analiza motivelor şi a felului în care au 
ajuns personajele în această situaţie.  

Nefericit este Húber Vilmos, tipograful cu două amante, care nu este emoţionat 
nici de moartea copilului său, nici de naşterea unui al doilea copil; nefericită este Róza, 
femeia înşelată, folosită şi condamnată la doliu; măcelarul Sirma, bogat, dar incapabil 
să-şi găsească o femeie prin  propriile puteri; văduva Húber cu boala ei de ureche 
simulată, fiica ei prostituată sau Vilma, care mizează pe locul doi al haremului grotesc, 
dar chiar şi Dr. Beck la apogeul carierei sale sau Ţăranca, cea care creşte copiii părăsiţi 
ai oraşului pentru bani. Nefericirea nu este o consecinţă, este o stare de existenţă. 
Nefericirea există, în general.  

Vedem o lume care începe să funcţioneze după propriile reguli. De la relaţia în 
impas între bărbat şi femeie, prin certurile şi disputele interminabile, ajungem la decizii 
asupra vieţii sau a morţii. Specatcolul ne conduce prin lupte de statut, jocuri 
manipulative, minciuni, agresiune, până când cele mai ascunse dorinţe ale personajelor 
devin realitate. De la vise transformate în coşmar, ajungem la realitatea transformată în 
coşmar. Asistăm la un ritual de autodistrugere. 

Zsuzsánna Kovács  
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Don Juan sau antieroul 
după o idee de Max Frisch 
 

Regia: Andreea Iacomiţă 
Master Regie anul II  

Coordonator prof. univ. dr. Victor Ioan Frunză 
Coregrafia: Mihaela Culda, master anul II coregrafie,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Scenografia: Sorana Ţopa, master anul II scenografie,  
coordonator prof. univ. dr. Ştefania Cenean 
Light&sound design: Andrei Constantinescu, master anul II light&sound,  
coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu 
 

Distribuţia:  
Liviu Romanescu – Celestina / Pater Diego 
Cristina Florea – Miranda 
Valentin Paraschivu – Don Juan 
Adela Perjoiu – Donna Elvira 
Sergiu Fleşner – Don Gonzalo 
Sabrina Iaşchevici – Donna Anna 
Cătălin Coşarcă – Don Roderigo 
Cristian Niculescu – Tenorio 
Anca Dumitra – Donna Inez 
Simona Deaconescu – Curva Belisa 
Simona Mandache – Curva Viola 
Andra Burcă – Curva Isabel 
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Don Juan există…                                         
           Ar trebui să scriu un "cuvânt de duh" din partea regizorului, dar acum simt 
nevoia de a împărtăşi câteva gânduri simple. Nu ştiu cât de cunoscut este faptul că 
acest proiect s-a aflat în repetiţii de mai bine de un an de zile. Am întâmpinat împreuna 
cu actorii o sumedenie de obstacole pe parcursul acestui interval de timp, unele care la 
vremea respectivă păreau de nedepăşit. Constat cu bucurie că nu a fost aşa. 
           Când am început proiectul le-am spus actorilor că nu mă interesează atât să fac 
un spectacol cât să parcurg împreună cu ei o experienţă valoroasă şi semnificativă 
lucrând pe textul lui Max Frisch. Nici prin cap nu-mi trecea cât de semnificativă şi 
valoroasă va deveni experienţa. Ceea ce a urmat nu a fost deloc ceea ce-mi 
imaginasem. Chinurile, incertitudinile, greutatea textului, imposibilitatea de a 
comunica eficient, confuziile, neînţelegerile, toate acestea au îngreunat drumul nostru 
către o finalitate concretă. Cel puţin aşa credeam atunci, dar dificultăţile n-au făcut 
decât să potenţeze ce era într-adevăr valoros. 

Don Juan nu e un spectacol, e o puternică experienţă umană despre trădare, 
prietenie, negare şi iubire. Ceva dincolo de noi a făcut să supravieţuiască ideea acestui 
Don Juan chiar şi atunci când lucrurile păreau de mult îngropate. 
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Mulţumesc tuturor actorilor alături de care am lucrat la acest proiect de-a 
lungul unui an de zile, le mulţumesc veteranilor: Cristina Florea, Liviu Romanescu, 
Valentin Paraschivu, Sabrina Iaşchevici, Cristian Niculescu, Simona Mandache şi 
Andra Burcă. Le mulţumesc şi celor care ni s-au alăturat mai târziu: Adela Perjoiu, 
Sergiu Fleşner, Cătălin Coşarcă, Anca Dumitra, Simona Deaconescu. Şi, nu în ultimul 
rând, le mulţumesc celor care au lucrat la realizarea coregrafiei – Mihaela Culda, 
scenografiei – Sorana Ţopa şi light&sound design: Andrei Constantinescu. 

Andreea Iacomiţă 
 
Pariul pierdut… 

Apariţia numelui dramaturgului elveţian Max Frisch pe afişul unui spectacol 
jucat pe scena Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică” I. L. Caragiale” şi  
realizat de o echipă tânără, îndreptăţeşte afirmaţia că opera dramaturgului rămâne o 
prezenţă în gândirea puternic reflexivă asupra naturii umanului, actualizată constant 
în actul transpunerii artistice. Este interesantă şi dificilă această alegere a textului sursă! 
Reprezentaţia, construită pornind de la o idee a lui Max Frisch, din piesa “Don Juan 
sau dragostea pentru geometrie”,  oferă ocazia reafirmării artistice a unei problematici 
resimţite acut şi în contemporaneitate: aceea a identităţii alterate în lupta cu un context 
dezumanizant, rece în care violenţa impune raporturi de tip junglă între indivizi. 

Această afinitate existenţială şi spirituală care leagă perioada de după cel de-al 
doilea război mondial de lumea noastră în care războiul devine rece, relaţiile umane la 
distanţă fac deja carieră, iar anonimatul care aneantizează devine în acelaşi timp, 
paradoxal, una dintre singurele posibilităţi de deschidere afectivă fără a fi crucificat de 
râsul rece al dispreţului şi indiferenţei, este valorificată în spectacolul “Don Juan sau 
antieroul”. Poate nu împlinită în totalitate, reprezentaţia permite, prin limbajul scenic 
şi interpretativ, decuparea unor imagini şi a unei poveşti care poartă povara unei 
sarcini interogative asupra a ceea ce suntem sau asupra a ceea ce devenim în contact cu 
ceilalţi. 

Bântuind imaginarul uman şi cultural, figura mitică a lui Don Juan fascinează, 
refuzându-se în acelaşi timp descifrărilor definitive, simbol plurivalent, iradiind 
semnificaţii în raport cu o diversitate a problemelor umane. Asociată prin tradiţie, 
redusă, de multe ori convenţional,  la o reprezentare a seducătorului, Don Juan străbate 
timpul ca un pariu mereu pierdut al omului de a se înţelege şi de a înţelege, de a 
comunica şi de a se comunica. 

Spectacolul “Don Juan sau antieroul”, în regia semnată de Andreea Iacomiţă, 
propune un nou pariu de a-l înţelege pe Don Juan, respectând însa, în alegerea 
elementelor de limbaj scenic, natura plurivalentă a simbolului. Reprezentaţia nu stă 
sub semnul răspunsului, ci al căutării, nu este evident o soluţie. Natura particulară a 
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spectacolului este dată de dimensiunea problematică, de imaginile scenice deschise 
care invită la o completare a sensurilor din partea spectatorilor.  

Alegând stilizarea ca demers al punerii în scenă, regizorul utilizează simboluri 
simple, dar fundamentale, având capacitatea de a concretiza şi de a ascunde totodată 
înţelesul până la capăt al lucrurilor, oamenilor şi situaţiilor. Spaţiul este sugerat simplu, 
evitându-se voit localizarea: un schelet metalic ale cărui bare rămân întipărite pe retină 
prin prezenţa constantă pe scenă, într-un spaţiu aproape în totalitate gol; roşul unei 
perdele care delimitează convenţional, aparent absurd şi lipsit de funcţionalitate, 
planul acţiunii desfăşurate în faţa spectatorului de un plan al acţiunilor extrascenice. În 
combinaţie cu luminile dominate de tonalităţi ale aceleiaşi culori, aceasta începe să 
semnifice contrapunctând: impune un contrast cu metalul şi vidul sugerat de spaţiu, ca 
un strigăt violent, strident al umanului sacrificat.  

În acest decor, 
personajele îşi spun 
povestea, scena goală 
subminând constant 
dramatismul, importanţa 
tragediei, dublând, prin 
derizoriu, comicul 
situaţiilor. Este subliniat 
astfel ridicolul unor oameni 
care îşi joacă umanitatea 
într-o lume care răsună a 
pustiu. Ei joacă fidelitatea, 
credinţa, iubirea, curajul,  
spunând nu numai istoria 
unui individ, cât mai ales 
refăcând atmosfera unei 
lumi trăind în vecinătatea 
neantului: Don Juan, 
interpretat de Valentin 
Paraschivu, se întoarce 
acasă, aşteptat pentru a fi 
sărbătorit pentru curajul în 
luptă, dar şi pentru a se 
oficia căsătoria sa cu donna 
Ana, logodnica iubită. 
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Întâlnirea accidentală, pe întuneric, cu o tînără femeie care se dovedeşte ulterior a fi 
însăşi Ana, îl aruncă pe acesta într-o lume a îndoielilor, a confuziei. El încearcă în zadar 
să o limpezească pentru a-şi păstra atributul suprem al umanităţii sale, adevărul. 
Putem menţiona în special interpretările bune, marcate de o  deosebită  expresivitate şi 
înţelegere a personajului realizate de Liviu Romanescu în rolul preotului pervertit 
moral, de Sergiu Fleşner în don Gonzalo, soţul model, fidel din greşeală, de Adela 
Perjoiu în rolul donna Elvira, soţia fidelă doar prin statut social. De altfel, spectacolul 
reţine printr-o unitate a ansamblului la nivelul interpretării, jocul scenic al actorilor 
Cristina Florea-Miranda, Sabrina Iaşchevici - donna Ana, Cătălin Coşarcă - Roderigo, 
Cristian Niculescu - Tenorio, Anca Dumitra - donna Inez,  comunică acest univers în 
descompunere: întrezărim colcăiala simţurilor, proiectată ulterior uriaş în al doilea 
plan, al schelei metalice. 

 Spaţiul schelei metalice, din păcate, insuficient exploatat de către regizor, dar şi 
de către scenograf (Sorana Ţopa), devine un dublu crud şi grotesc al lumii de parodie 
din faţă, sugerând faza premergătoare neantului, regresul în primar. Coregrafia 
realizată de Mihaela Culda reface, prin mişcările lascive de grup, colcăiala instinctului 
orb. Liniile metalice ale schelei prind în interiorul lor o lume prizonieră a simţurilor, 
retrăind faza primară a fiinţării. Mişcările dezordonate, aglomerarea trupurilor 
sugerează o umanitate surprinsă celebrându-şi agonia, existând în afara tuturor 
mărcilor gândirii, civilizaţiei: în afara cuvântului, gândului, atitudinilor coerente, o 
umanitate care a pierdut capacitatea articulării verbale şi raţionale. Este o lume a 
trupurilor, indivizii pierzându-se în anonimatul grupului, lipsiţi de responsabilitate, de 
identitate, grup care acţionează ca un miriapod asupra singurului om care încearcă să-
şi păstreze individualitatea, Don Juan. El aleargă încă în căutarea clarităţii valorilor şi 
încearcă să-şi păstreze discursul raţional în faţa invaziei puternic persuasive a confuziei 
dezumanizante care goleşte formele de conţinut sfârşind prin a deveni  masa diformă, 
grotescă a corpurilor fără  aţă. Folosirea semnului puternic teatral al măştii dublează 
vizual mişcarea, accentuând ideea  umanităţii pierdute în care va sfârşi şi Don Juan.  

Legătura celor doua lumi se realizează prin personajul Celestina, replica umană 
a scheletului metalic: neaparţinând integral nici uneia, Celestina le domină prin 
cunoaşterea adevărului rece despre fiecare. Este o prezenţă permanentă, singura care 
se mişcă confortabil în interiorul scheletului metalic, la fel de implacabilă în judecăţi ca 
şi acesta. Ea este cea care, interacţionând cu acest spaţiu, nu adoptă mişcarea larvară 
generată de instinct. Ea nu se îndoieşte, nu se pierde, nu este dominată, ea ştie, iar 
adevărul simplu şi dur răsună deasupra tuturor căutărilor şi pierderilor celorlalţi. 
Când aceasta părăseşte scena, metalul schelei rămâne în spaţiu ca o prezenţă tăcută, 
concretizare fantomatică a cuvintelor rostite de Celestina.   
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Jucând în travesti, actorul Liviu Romanescu reuşeşte o interpretare 
convingătoare a naturii complexe a personajului deşi, din păcate, uneori lipsită de 
energia viguroasă necesară în realizarea acestei naturi dominatoare. Travestiul, 
susţinut bine dar fără rigoare, sugerează totodată  faptul că aceasta trăieşte în 
intimitatea acestor lumi,  înţelegând resortul care stă la baza funcţionarii lor, îmbinând  
rostirea viguroasă a adevărului tăios cu lascivitatea carnalului.  

Desenul scenic şi interpretarea sunt însoţite de muzică, accentuând şi 
contribuind la încărcătura emoţională şi problematică a evenimentelor. Folosită însă 
permanent, aceasta oboseşte, nu are o funcţionalitate precisă tot timpul şi uneori, în 
mod paradoxal, trenează ritmul alert al unor scene sau rupe acest ritm generând o 
nedorită lipsă de unitate la nivelul înlănţuirii secvenţelor. 

 Prin urmare, spectacolul propune o poveste despre omul care a pierdut încă o 
data pariul cu natura sa. Dorind, căutând, Don Juan, figură simbolică, purtând în 
imaginarul colectiv povara încercărilor şi experienţelor diverse ale umanităţii, pierde 
pariul sau, printr-o parafrazare a metaforei utilizate în spectacol, şah mat … la rege. 

 

Angela Turculeţ, critic de teatru 
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Nu vă jucaţi cu focul 
de August Strindberg 
 
Regia: Bogdan Sărătean, 
master anul II regie teatru  

Coordonator: prof. asoc. dr. Victor Ioan Frunză  
Scenografia: Ioana Pashca 
Light design: Alexandru Macrinici, Cristi Niculescu 
Sound design: Alexandru Macrinici 
 
Distribuţia:  
Ionuţ Vişan  
Sânziana Tarţa  
Andrei Seuşan  
Ioana Mărcoiu  
Liviu Cheloiu (actor invitat) 
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Un text scris în 1892. Mult mai târziu se va vehicula în hermeneuticile asupra 

iubirii, tema triunghiului dorinţei. Şi anume în contemporaneitate. Care va să zică 
autorul e mult mai contemporan decât noi toţi.   

De regulă, la Strindberg, vestita temă a războiului sexelor, se fenomenalizează 
în moduri negative (crimă, moarte, nebunie); vezi „Domnişoara Julia”, „Tatăl”, 
„Pelicanul”. De data aceasta, în spectacolul nostru, datorită citirii în termenii post-
moderni (ai „triunghiului dorinţei”), Strindberg va fi eliberat de aceste valenţe 
naturalist-negative. Această teorie a „triunghiului dorinţelor” poate face textul lui 
Strindberg actual, contemporan.  

Registrul stilistic al spectacolului nu este unul contemporan (mă refer la obiecte, 
spaţiu, etc...), dar tema (astfel transformată, astfel re-gândită) este una des întâlnită în 
post-modernism, în teoriile post moderne de hermeneutică a iubirii. 

 
 

 
 

O succintă hermeneutică a iubirii 
Pe scurt: A iubeşte pe B. B iubeşte pe C. Datorită iubirii lui B faţă de C, A va iubi pe C.  
Ba mai mult decât atât, A are nevoie de B pentru ca să îl iubească pe C.  
Este un transfer al dorinţei, un triunghi al pasiunii. 
Aceasta ecuaţie poate fi transformată la nesfârşit. 
În cazul nostru, ea se va aplica triunghiului amoros FIUL – SOŢIA – PRIETENUL. 
Nici Verişoara (Adele), nu este străină de acest triunghi al dorinţei. 
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Personajele din “Nu vă jucaţi cu focul” sunt oameni singuri, înfiorător de 

singuri. Personajele din “Nu vă jucaţi cu focul”, suferă de prea multă iubire, de un 
prea-plin de iubire, preaplin care trebuie împărtăşit. Dar CUI să împărtăşeşti, în golul 
ăsta? 

Soţul îşi iubeşte soţia; prietenul soţului o iubeşte la rândul său pe soţia cu 
pricină; dar soţul nu nutreşte faţă de prieten sentimente de ură sau de gelozie; îl 
iubeşte la rândul său într-un mod intens şi special. Ba mai mult, atunci când prietenul 
este de faţă, are un motiv în plus pentru a-şi iubi soţia.  

În oglindă, prietenul este sfâşiat între sentimentul de „îndrăgosteală” pe care îl 
nutreşte faţă de soţie, şi sentimentele adevărate de prietenie şi iubire pe care le are faţă 
de „amicul său”.    

În spate, este o întreagă filosofie a subiectului.  
Eu exist doar pentru că tu mă vezi; eu exist doar pentru că tu mă percepi, mă 

simţi, mă auzi, mă miroşi. Mi-e imposibil să exist în afara ta.  
Iubindu-te pe tine, sunt damnat să iubesc ceea ce tu iubeşti. Ştiu că tu ai nevoie 

de mine, ca să poţi iubi mai departe. 
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 Băştinaşii din Ţara de Foc depăşesc înţelepciunea noastră analitică folosind un 
cuvânt de numai şapte silabe, al cărui sens precis este: „Se privesc amândoi, fiecare 
aşteptând ca celălalt să facă ceea ce amândoi doresc, dar nici unul nu face”. 

  
Timpul 
“O familie minunată (...) Toţi mănâncă, dorm, şi, în aşteptarea morţii, încearcă 

să-şi trăiască viaţa în modul cel mai plăcut” (Verişoara) 
Piesa a apărut în anul 1892. Referinţele temporale nu au mare însemnătate. 
Aceşti oameni sunt morţi demult. Micile jocuri de iubire, micile tachinări, sunt 

pentru ei un mod de a-şi petrece nemurirea.  
Suntem în atemporal; într-un soi de Hades plăcut şi îmbibat de Eros. 
 

Spaţiul 
Această casă a triunghiurilor nesfârşite ale pasiunii; această casă de stafii care 

respiră şi mănâncă dragoste, este situată pe muchia apei.  
Elementul acvatic este prezent în fiecare clipă.  
Afară plouă încontinuu, de un număr nesfârşit de zile; oceanul este aproape; 

soţia face nenumărate băi în fiecare zi.  
Apa pătrunde în casă; în cameră.  
Aceasta este cameră în care el pictează.  
El, Artistul, nu se limitează la a picta pe pânză. El pictează cu propria-i viaţă, cu 

propriile-i sentimente. Pictorul este cel care înscenează şi provoacă totul. El îi va atrage 
pe cei din jurul său în joc. Pentru că valiza este prea grea, pentru că a pleca din casa 
asta e imposibil.  

Toţi vor să plece de aici, dar vor sfârşi prin a se îmbăia în aceeaşi apă. Apa, care 
înseamnă viaţă, apa, prin care toţi se murdăresc unul de la celălalt. Un joc fără sfârşit. 
 

Un triunghi al dorinţei. Un pictor. Soţia lui. Prietenul pictorului. Prietenul soţiei 
pictorului. Prietenul familiei. Un tată care vorbeşte în pilde. O verişoară dornică de 
jocuri pasionale. Oameni singuri. Singuri împreună. Şi ploaia care nu se mai opreşte. Şi 
oceanul. Şi focul ăsta dinlăuntrul lor. Unde se va ajunge cu toate astea? E doar un joc. E 
doar un joc... 

„Nu vă jucaţi cu focul ”, o comedie amară de August Strindberg. 
Bogdan Sărătean  
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InOut 
 
Coregrafia: Catrinel Catană 
master anul II coregrafie,  

coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Scenografia: Iulian Mureşanu, artist vizual 
Lumini: Cristi Niculescu,   
master anul II Light&Sound design,  
coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu,  
prof. asoc. drd. Mircea Florian 
Proiecţie: Vlad Constantin,  
master anul I Montaj şi sunet 
Foto: Cristian Radu  
 
Distribuţia: 
Sebastian Ciocan – anul II coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Liliana Iorgulescu 
Alex Călin – anul II actorie, coordonator conf. univ. dr. Doru Ana 
Catrinel Catană – anul II master coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
  

„InOut” este un denunţ public, este un spectacol protest la adresa societăţii în 
care trăim, la adresa oamenilor care ne conduc. Ne punem în fiecare zi aceleaşi 

întrebări. Există vreo ieşire sau nu? 
Ce este de făcut? Ne complacem sau 
nu? Acţionăm sau stăm şi privim? 
Gândesc mult prea pueril pentru 
perioada în care trăiesc? Uneori cred 
în România, în oamenii ei, cred în 
mine, alteori nu mai cred în nimic, 
sunt singur, brusc nu mai am 
încredere în ceea ce spun …  

Catrinel Catană 
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Living 
 
Coregrafia: Simona Cristina Mandache  
master anul II coregrafie,  

coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Scenografia: Chris Burlacu 
Lumini: Cristian Niculescu, Mihai Florin Alexandru 
 
Distribuţia: 
Bogdan Iacob – anul II master actorie,  
coordonator prof. univ. dr. Gelu Colceag 
Idris Clate – anul II actorie,  
coordonator conf. univ. dr. Mircea Rusu 
Florentin Munteanu – anul III coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Catrinel Catană – anul II master coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Simona Mandache, anul II master coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Gina-Alina Paţilea – actriţă 
  

Spectacolul prezintă o comunitate în care personajele feminine suferă anumite 
schimbări de identitate. Schimbările sunt determinate de către personajele masculine. 
Prin solouri, duete şi triouri am încercat să prezint etapele acestor schimbări. Ideea 
finală este relaţia de cuplu care te modifică şi care îţi impune perfecţiunea, dorinţa de a 
fi perfect fizic pentru o relaţie sau pentru o comunitate. 

                                                                                            Simona Cristina Mandache 
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Umbre de nisip 
 
Coregrafia: Mihaela Culda  
master anul II coregrafie,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
 
Scenografia: Steliana Ştefănescu, Luiza Szabo,  
scenografie anul II, coordonator prof. univ. dr. 
Viorica Petrovici 
Asistent proiecţie: Sebastian Plămădeală, 
multimedia, coordonator prof. univ. dr. Cristina 
Ionescu 
Asistent lumini: George Năstase  
master an I animaţie, coordonator prof. univ. dr. 
Cristian Pepino                               
 

 
 
Distribuţia: 
Doamna care face firimituri/Femeia în roşu – Andra 
Burcă (anul III coregrafie, coordonator prof. univ. dr. 
Raluca Ianegic) 
Orbul cu luneta/Omul care vorbeşte în şoaptă – Robert 
Neagoe, (master an II actorie, coordonator conf. univ. 
dr. Radu Gabriel) 
Hamalul – Alexandru Ştefănescu (an II actorie, 
coordonator conf. univ. dr. Doru Ana) 
Femeia de serviciu/Doamna în negru – Ioana Chiţu (anul 
I actorie, coordonator prof. univ. dr. Adrian Titieni) 
 
Interpreţi invitaţi: 
Călătorul prin ploaie – Răzvan Rotaru 
Bărbatul cu Pălărie – Rareş Zimbram 
Şeful de gară – Cristi Nanculescu 
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Spectacolul coregrafic „Umbre de nisip” pleacă de la scene şi imagini decupate 

din dramaturgia lui Matei Vişniec. Maniera stilistică în care spectacolul este conceput, 
intră în parametrii unui discurs coregrafic, condimentat cu gestica cotidiană şi ludicul 
acţiunilor. Spaţii imaginare şi personaje groteşti, care se împrietenesc şi se duşmănesc 
într-o lume în care lipseşte resortul social în favoarea criteriului etic, creionează câteva 
din tematicile pe care Vişniec le propune în piesele sale. O lume uniformizată la limita 
nebuniei, care păşeşte în gol, cu indivizi care poartă un nume, dar nu şi o personalitate. 
Fragmentarul însoţeşte paşii regizorali ai spectacolului, liantul dintre momente fiind 
punctat de un singur personaj simbolizând Timpul. Cheia suprarealistă a spectacolului, 
lasă imaginaţia privitorului să regăsească fărâma de real din spatele dialogului dintre 
personaje. Universul poetic a lui Vişniec este generatorul de imagine al cuvintelor 
nespuse, parafrazarea lor regăsindu-se, aleator, în proiecţia video care vine să 
contureze spaţiul dilatat al evenimentelor. Vişniec asociază trecerea prin experienţele 
vieţii cu trecerea dintr-o sală de aşteptare în alta, până în momentul în care ajungem în 
sala unde aşteptăm ultimul tren. Povestea unor personaje, rupte din piesele lor, se 
construieşte într-un poem care se rescrie la fiecare reprezentaţie a spectacolului. 

                                                                                                           Mihaela Culda  
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Manhattan Medea 
după Dea Loher 
 
Coregrafia: Sava Camelia Nicolau 
master anul II coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Scenografia: Irina Moscu 
Lumini: Cristi Niculescu 
Proiecţii: Dan Adrian Ionescu 

 
Distribuţia: 
Medea – Crista Sandu, anul I coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Iason – Florin Munteanu, anul III coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Clear – Simona Mandache, anul II master coregrafie, coordonator prof. univ. dr. Raluca 
Ianegic 
DeafDeassy – Bogdan Iacob, anul II master actorie, coordonator prof. univ. dr. Gelu 
Colceag 
Copii – Amyra Badro şi Robert Nae, Liceul de coregrafie, clasa a V-a 
Petrecăreţii – Horia Suciu, Emanuela Mitrea, Denis Bolborea, Iaiela Cocoară, Claudiu 
Buldan, Izabela Olariu.  
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Acest spectacol coregrafic este o adaptare după piesa de teatru “Manhattan 
Medea” scrisă de o autoare germană, Dea Loher. Am ales această piesă pentru că am 
înţeles demersul autoarei de a-l aduce pe Euripide în zilele noastre. Dea Loher ne arată 
cât de actuale sunt problemele Medeei şi cât de multe din problemele femeilor de azi 
sunt, au fost, de fapt, ale femeilor din toate timpurile. Acţiunea se petrece la marginea  
cartierului newyorkez Manhattan.  

Ce se poate spune despre o femeie – soţie şi mamă în acelaşi timp – care şi-a 
dedicat toată fiinţa iubirii şi familiei? Şi-a sacrificat viaţa pentru ceva care din punctul 
ei de vedere înseamnă ... viaţă. Aceasta este Medea, cea care a încercat prin toate 
mijloacele să-şi ţină soţul lângă ea. Pentru ea căsătoria este sfântă, întărită de toate 
legile omeneşti şi sfinţită de cele dumnezeieşti. Dorinţa ei de a-şi păstra soţul, instinctul 
firesc de a-şi apăra familia, frustrarea declanşată de faptul că nu reuşeşte, umilinţa şi 
neputinţa o împing la fapte îngrozitoare ... chiar la uciderea propriilor copii. 

                                                                                                     Sava Camelia Nicolau 
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GENERAŢIA 2011 LICENŢĂ 
 
Explozie de talent pasiune, tinereţe, frumoasă ca orice tinereţe… 
Aşa s-ar putea caracteriza generaţia 2011, Arta actorului, absolvenţi ai UNATC. 
Este de ajuns să rememorăm titlurile realizate în această stagiune, pentru a înţelege 
aceste afirmaţii. 
 
Stele în lumina dimineţii ... într-o lume întunecată şi mizeră, 
Şantaj – cu o tematică contemporană şi dureroasă: lupta dintre generaţii sau pierderea 
identităţii morale, 
Grafitti Dreamz sau viaţa noastră, pierdută printre blocuri de ciment şi arta 
underground, 
Prânzul cel lung, exerciţiu atemporal asupra naşterilor şi morţilor noastre ... efemere, 
Gâlcevile din Chioggia sau capacitatea de a aborda vremuri demult apuse, de-a 
dreptul bucolice, 
Fizicienii – curajul de a atinge subiecte sensibile şi neluate în seamă, spre disperarea 
celor care gândesc, 
Don Juan moare ca toţi ceilalţi sau, dacă am iubi cu adevărat, nu am muri niciodată, 
Zăpezile de altădată unde, odată cu trecerea timpului, dragostea şi ura devin acelaşi 
lucru, 
Desculţ în parc, unde pasiunea este confundată cu iubirea şi unde putem regăsi toate 
necazurile noastre ... juvenile 
O scrisoare pierdută, ca un joc al imaginaţiei şi al genurilor inversate deliberat, într-o 
piesă clasică 
Pygmalion sau valoarea educaţiei, într-o lume inconştientă, 
Gaiţele sau o retrospectivă înspre vremuri care nu apun niciodată, 
Cameristele – o frescă asupra conflictului dintre clase sociale 
Closer, exerciţiu de iubire şi singurătate în lumea contemporană, 
Cererea în căsătorie – adevăruri universal valabile, puse în discuţie în toate secolele, 
Scrooge – promisiune a unui viitor mai generos decât prezentul, 
Ultima şansă sau cum să te întorci de unde ai plecat ... 
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Spaţiile oferite studenţilor, total inadecvate, nu au reuşit să le anuleze cu nimic avântul 
şi nici realizările artistice. 
Trei ani de muncă asiduă, concentrată, sub conducerea unor cadre didactice dăruite şi 
capabile, îşi arată astăzi roadele.  
Pot mărturisi acum că, pe parcursul acestor ani, ne-am îndreptat atenţia atât înspre 
aceia care vor păşi pe treapta superioară a masteratului, cât şi înspre aceia care vor 
înota direct în vâltoarea lumii teatrale sau cinematografice.  
Am manifestat acelaşi interes pentru fiecare, i-am iubit pe toţi la fel, fiindcă am văzut 
în ei prelungirea propriilor noastre posibilităţi, uneori nu îndeajuns exploatate …  
Noi, artiştii, nu construim castele care dăinuiesc peste secole, suntem însă o verigă 
dintr-un lanţ care poate fi fără sfârşit… 
Şi iată cum, profesori şi studenţi, într-o simbioză demnă de invidiat, dau încă o dată 
identitate unei şcoli de excepţie, numită UNATC.  
Probabil ar fi multe de spus, mă rezum însă la a atrage atenţia că studenţii actuali, doar 
licenţiaţi sau viitori masteranzi, vor încerca să transforme o mare parte din spectacolele 
lor de şcoală, în spectacole care se adresează marelui public, căutând locuri generoase, 
unde se vor putea desfăşura.   
Nu este o ameninţare, este o promisiune şi sper din toată inima că vor găsi înţelegere la 
aceia care iubesc calitatea şi abnegaţia. 
 

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 
Generaţia 2011 ... licenţiaţi în artele spectacolului ... 
O generaţie vitală din punct de vedere artistic, cu multe vârfuri, cu personalităţi 
interesante, cu preocupări variate, acoperind în mod curajos şi zone adiacente actoriei.  
Profesorul coordonator de an şi echipa sa de asistenţi s-au angajat într-o muncă asiduă 
încă din vara anului 2010 şi au scos împreună la rampă un număr mare de producţii. 
Fascinantă este diversitatea repertoriului – de la dramatizări la piese consacrate, de la 
lecturi în cheie realistă la inovaţii de abordare a propunerilor dramaturgice. Traseul de 
la clasic la contemporaneitate este, de asemenea, interesant, studiul trecând prin autori 
extrem de diverşi. De la Charles Dickens, George Bernard Shaw la Alexandr Galin, 
Ludmila Razumovskaia şi Mihail Zadornov. De la Friedrich Dürrenmatt la Neil Simon. 
De la Caragiale la Alexandru Kiriţescu, la Teodor Mazilu sau Dumitru Solomon. 
Caleidoscopul este fericit completat de spectacolele absolvenţilor coregrafi coordonaţi 
de Raluca Ianegic, de scenografii de la clasa doamnilor Ştefania Cenean şi Ştefan 
Caragiu şi de regizorii coordonaţi de profesorul Tudor Mărăscu.  
Bătălia pentru premii va fi acerbă. Baftă! 

lect. univ. dr. Mihaela Beţiu  
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Pygmalion 
 
de George Bernard Shaw                                                                                                                                               
traducerea Petru Comarnescu 
 
Anul III Arta Actorului  

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 

Coordonatori:  
prof. asoc. dr. Mirela Gorea şi  
lect. univ. dr. Bogdana Darie 
Scenografia: Iza Tartan  
Coregrafia: Andreea Belu        
 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia: 
Henry Higgins – Paul Diaconescu 
Eliza Doolittle – Ioana Elecfi 
Colonelul Pickering – Vlad Musteaţă 
Doamna Higgins – Ana-Maria Bercu 
Doamna Pearce – Ana Vicovan 
Alfred Doolittle – Eugeniu Cozma 
Doamna Eynsford Hill – Ovidia Bănaru 
Clara – Smaranda Pasnicu/                        
                                          Cosmina Stratan 
Freddy – Vlad Pavel 
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      Spectacolul abordează într-o viziune 
modernă, textul clasic şi atât de actual în 
lumea de azi, scris la începutul secolului al 
XX-lea de dramaturgul englez George 
Bernard Shaw. Pornind de la convingerea 
că societatea contemporană nu se poate 
dezvolta decât cu ajutorul educaţiei, ca 
factor esenţial de progres şi civilizaţie, 
spectacolul pune în lumină valoarea de 
netăgăduit pe care o are pedagogia 
umanistă în evoluţia fiinţei. Profesorul 
Higgins, devenit un arhetip al 
Învăţătorului, un demn urmaş al minţilor 
luminate ale Renaşterii susţine, prin tot 
ceea ce face, posibilitatea dizolvării 
barierelor sociale întru redefinirea unei 
personalităţi cu valenţe etic-morale 
superioare. În spectacol apare pregnant 
ideea conform căreia „să iei o fiinţă şi s-o 

schimbi într-o fiinţă cu totul deosebită, creând un nou limbaj pentru ea, înseamnă să 
umpli cea mai adâncă prăpastie care desparte o clasă de alta, un suflet de alt suflet”. 
Întregul efort al profesorului Higgins şi al celor din jurul lui este evident îndreptat 
înspre favorizarea devenirii superioare a Elizei Doolittle. Iar frumuseţea demersului 
apare în reuşita indubitabilă. 

Pentru studenţii Anului III Actorie, acest proiect a fost, îndrăznesc să susţin, 
un adevărat câştig. Şi aceasta deoarece, munca de educaţie, de cizelare, de înnobilare a 
fiinţei pe care o face un adevărat umanist, dramaturgul Shaw, prin persoana 
profesorului Higgins nu putea să nu aibă acelaşi efect şi asupra mult prea tinerilor 
noştri studenţi. Dacă în piesă rezultatul apare fulminant şi strălucitor, în realitatea 
imediată urmele acestui spectacol se vor vedea, cu siguranţă, în evoluţia viitoare a 
acestor deja minunaţi actori, despre care sigur vom auzi numai vorbe de laudă în anii 
ce vor urma.   

Pygmalion este un spectacol tineresc într-o lectură modernă conformă 
vocaţiei acestor tineri ce năzuiesc la gloria scenei; o abordare estetică de tip realist, fără 
a renunţa la stilul inconfundabil al epocii.  

                                                          lect. univ. dr.  Bogdana Darie 
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Apropiindu-se cu prospeţime de minunata poveste a lui George Bernard 
Shaw, aducând în atenţie prin proiectul lor mult înstrăinatele teme ale respectului, 
nobleţii, rafinamentului, al adevăratei educaţii (cea generatoare de metamorfoze reale), 
echipa de absolvenţi din spectacolul Pygmalion oferă, de fapt, un antidot acelei materii 
invective ce otrăveşte limbajul cotidian, denaturează comunicarea şi malformează 
relaţionarea aruncând în derizoriu vibraţia spirituală şi afectivă a fiinţei noastre. 

Bravo lor! 

                                                                     prof. asociat dr. Mirela Gorea  
 
O iubesc pe Eliza Doolittle pentru că întâlnirea cu acest personaj a fost un 

mod de educare şi autoeducare. O iubesc pe Eliza Doolittle ca pe o nouă şi frumoasă 
descoperire asupra mea. O iubesc pe Eliza Doolittle pentru că mi-a permis 
conştientizarea şi acceptarea propriei feminităţi, a propriului meu curaj şi a 
independenţei mele. Eliza Doolittle a fost o mare provocare. 

Setea mea de cunoaştere şi cercetare a luat naştere din fascinaţia Elizei 
pentru necunoscut şi din ambiţia cu care ea, o florăreasă, visează la o lume minunată. 
Timp de şase luni, poate chiar mai mult, întâlnirile mele cu Eliza au devenit tot mai 
dese; atât de dese, încât ajunsesem să mă gândesc la ea fără să vreau. M-am dus tot mai 
adânc până ce munca, sau căutarea mea au devenit plăcute; astfel am început să 
funcţionez ca un mecanism ghidat aproape instinctiv. 
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De ce vorbesc despre Eliza Doolittle? Pentru că îmi place Eliza aşa cum am 
ajuns să o cunosc, pentru că este un personaj mare şi plin căruia i se întâmplă lucruri 
demne de urmat şi de luat în seamă. Pentru că datorită Elizei am învăţat că e important 
să îţi păstrezi demnitatea, să ai curaj şi să te foloseşti de el pentru a lupta întru scopul 
personal; să ai răbdare şi ... să înduri. Fiinţa ei se dezvoltă, evoluează, capătă valori 
umane. Omul contemporan este mult prea absorbit de cotidian pentru a avea timp să-şi 
arunce şi un ochi înspre propria fiinţă. Mergând pe lângă Eliza am devenit un mic 
observator fascinat de transformări fabuloase. Lucrurile pe care Eliza le învăţa pentru 
prima dată, pentru mine erau un prilej de nouă conştientizare şi de profundă 
actualizare. Limbajul, atitudinea, mersul ... De-a lungul lunilor de repetiţii m-a tot 
bântuit senzaţia că lumile în care mă desfăşor nu se mai termină, în ciuda durerilor, dar 
şi fericirilor ce mi se întâmplau în muncă. Important pentru mine a fost faptul că acest 
personaj mi-a oferit plăcere şi gust.  

Spun mulţumesc pentru Eliza şi pentru tot ceea ce am câştigat. Când mă 
gândesc la ea, îmi vine să mă îmbrac frumos, în alb sau în roşu, să îmi pun pălării cu 
boruri mari, să mă urc pe tocuri şi să alerg pe străzi fără să sufăr. Să sufăr doar atunci 
când mănânc pe furiş un strugure direct din fructieră sau când fusta pe care o port se 
şifonează pentru că nu am avut grijă. Sau când nu se face diferenţa între paharul de vin 
alb şi cel de vin roşu. 

Te iubesc Eliza Doolittle.”                                                   
     Ioana Elecfi 

 

  „Higgins e o modalitate de a mă elibera de frustrări şi neîmpliniri printr-un act 
artistic. Astfel, cu fiecare spectacol, mă curăţ de propriile defecte punându-le pe seama 
unui ... biet personaj. Higgins îmi dă ocazia să mă manifest ca spirit liber, neconstrâns 
de canoanele unei societăţi mult prea rigide. Tot el însă mă învaţă că toţi oamenii se 
nasc egali, iar educaţia e cea care îi diferenţiază.  

Şansa de a termina cei trei ani de studii cu un asemenea spectacol, mi-a adus o 
mare bucurie!                                                                             

            Paul Diaconescu  
 

O lecţie importantă a reprezentat-o lucrul cu obiectul. Datorită funcţiei de 
menajeră, doamna Pearce are şi responsabilitatea de a aranja diferite obiecte în funcţie 
de necesităţile personajelor din scenele care urmează. Aşezarea acestor obiecte este un 
„ritual” care trebuie efectuat cu cea mai mare precizie. Pentru acest lucru a fost nevoie 
să iau în considerare următoarele aspecte: durata acţiunii să fie cât mai scurtă pentru a 
nu crea o pauză inutilă în desfăşurarea piesei, modul în care ţineam toate obiectele în 
acelaşi timp, înainte de a le aşeza, pentru a nu le scăpa, ritmul trebuia să fie unul alert, 
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dar precis şi calculat pentru a fi în conformitate cu conceptul personajului. Un sprijin 
benefic pentru elementul din urmă a fost muzica din timpul mişcării. Tot în lucrul cu 
obiectele am descoperit un element interesant: concentrarea doamnei Pearce asupra 
obiectelor reprezintă un mod de comunicare, iar poziţionarea corectă a obiectelor este 
crucială pentru personaj. Fiecare obiect are o importanţă semnificativă deoarece este 
necesar cuiva, iar treaba personajului meu este ca obiectul să fie pregătit şi accesibil 
acelei persoane. Fiecare detaliu din scenă trebuie aranjat şi verificat. De fapt, aş putea 
spune că ceea ce defineşte lucrul cu obiectul este verificarea. Prin verificare, obiectul 
capătă o valoare semnificativă şi devine un fel de a comunica în funcţie de motivul 
pentru care este făcut aranjamentul. Un exemplu ar fi că fiecare pahar trebuie aliniat cu 
cel din urma sa, iar, la sfârşit, trebuie obţinută o linie perfectă. Concentrarea asupra 
acestor detalii trebuie să fie tratată cu maximum de seriozitate, pentru a explicita 
exigenţele cotidiene ale doamnei Pearce.  

Trebuie să spun că am început acest rol cu scopul de a crea un personaj 
credibil, riguros şi demn, iar la final am ajuns la concluzia că mi-a făcut o deosebită 
plăcere să ... o cunosc pe doamna Pearce.”                                     

                        Ana Vicovan 
 

Experienţa “Pygmalion” a fost un dar de la Dumnezeu pentru un student în an 
terminal la actorie. În primul rând fiindcă am avut privilegiul să lucrez cu doamnele 
profesoare Bogdana Darie şi Mirela Gorea, pedagogi de mare calitate. În "Pygmalion” 
mi s-a oferit rolul lui Alfred Doolittle. Diferenţa dintre clase fiind uriaşă în Anglia 
începutului de secol XX, crearea lui Doolittle se pare că a apărut ca o necesitate 
dramaturgică organică pentru G.B. Shaw. Din acest motiv, îmi permit să emit părerea 
conform căreia putem să-l considerăm pe Doolittle mai mult un arhetip decât un 
personaj. Doolittle fiind arhetipul clasei sociale de jos, reprezintă omul simplu, cu 
înţelepciunea sa sănătoasă şi practică. Pe vremuri, la curtea regelui, măscăriciul îi 
maimuţărea pe toţi, spunând adevărurile interzise. El era cel care păstra măsura, în 
jocul fără măsură. Era Nebunul prin vocea căruia vorbea Înţelepciunea. George 
Bernard Shaw dă senzaţia că în "Pygmalion” singurul "înţelept care face pe nebunul” 
este Doolittle. Chiar dacă este o figură episodică, la fel ca majoritatea bufonilor lui 
Shakespeare, Doolittle aduce cu sine un nou suflu plin de vioiciune şi culoare. Prin 
acest personaj arhetipal, Shaw reuşeşte să stârnească râsul cititorului şi spectatorului, la 
fel cum râzi şi de bufonii shakespearieni. Doolittle, se pare că a descoperit "cheia 
fericirii” în acest secol al stresului în care tentaţia să cazi în capcanele despresiei este 
extrem de mare. 

        Eugeniu Cozma 
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Ştim cu toţii că Cenuşăreasa se transformă într-o minunată prinţesă printr-o 

simplă atingere a baghetei magice. În spectacolul Pygmalion, rolul baghetei este 
preluat de Henry Higgins, cel mai priceput creator de ducese, de colonelul Pickering, 
un adevărat gentleman, de dna Higgins, o îndrăgostită de frumos şi de sobra dna 
Pearce. Ei ne demonstrează că această magie nu poate fi obţinută printr-o simplă bătaie 
din palme, ci prin muncă şi disciplină. Sperăm că am reuşit să construim un spectacol 
în care atmosfera acelui proces de transformare a urâtului în frumos să se instaleze cu 
discreţie, mister, dar şi eficienţă.                                                                                                           

                Ana Maria Bercu 
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Cameristele 
de Jean Genet 
traducere şi adaptare:  
Ştefana Samfira  
 
 
Regia:  
asist. univ. dr. Ştefana Samfira 
 
Scenografie şi costume:  
Cristian Samfira  
Pantofi: Mihai Albu  
Coregrafia: Victoria Bucun  
Muzica: Ştefan Dragusin  
Lumina: Akosh Levente  
Locaţii: Teatrul Arca, La Scena  
 
Distribuţia:  
Doamna - Cătălina Mustaţă, 
actriţă Teatrul Odeon 
Claire - Adela Popescu, 
anul III actorie, coordonator prof. 
univ. dr. Florin Zamfirescu 
Solange - Alina Chinie, 
anul III actorie, coordonator prof. 
univ. dr. Florin Zamfirescu 
 
 

 Acţiunea se petrece într-o casă din înalta societate. Doamna fiind plecată, 
asistăm la un “moment de eliberare” al celor două cameriste surori care o adoră şi o 
urăsc în acelaşi timp pe stăpâna lor şi de aceea o imită cu pasiune. Îşi doresc să fie ca 
ea. Îşi doresc să fie … ea. Este sindromul celui veşnic nemulţumit, celui care doreşte  
să-şi depăşească propria condiţie.  
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Prima scenă debutează cu una din cameriste care joacă rolul Doamnei, se 
îmbracă în hainele Doamnei, se comportă ca ea... ne face să credem că este chiar ea. 
Sora cea mare joacă rolul 
celei mici. Este un fel de 
exorcizare. Este un joc pe 
care ele îl fac de fiecare 
dată când timpul le-o 
permite. Este singura lor 
bucurie. Lucrurile însă 
iau o întorsătură 
interesantă când aflăm că 
ele, în realitate, au trimis 
o scrisoare la poliţie 
înscenând o poveste 
incriminatoare Domnului 
– amantul Doamnei din 
cauza căreia el ajunge în arest. Procurorii decid însă să-l lase în libertate. În acest 
moment “liniştea” lor este pusă în pericol. Le este clar că vor fi prinse şi atunci decid să 
o omoare pe stăpâna lor.  

Scena Doamnei este unul din 
momentele de rezistenţă. Cunoaştem o 
persoană extrem de feminină, de 
puternică, de hachiţoasă şi de jucăuşă în 
acelaşi timp. Ea le bulversează pe 
cele două cameriste de fiecare dată. Le 
prinde cu minciuna, dar este tolerantă şi 
acest lucru le înnebuneşte pe cele două 
fete. Este un fel de joacă de-a şoarecele şi 
pisica, cu momente extrem de tensionate.  

În scena finală ne reîntoarcem 
cumva la situaţia din debutul piesei, dar, 
de data aceasta, fiecare gest devine un 
simbol pentru cea care îl face, de la realism   
alunecându-se uşor pe panta 
surrealismului.  

 
asist. univ. dr. Ştefana Samfira 
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Don Juan moare ca toţi ceilalţi 
de Teodor Mazilu 
 
 

Anul III Arta Actorului  

clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 
Coordonator proiect:  
                              lect. univ. dr. Marius Gâlea 
Scenografia: Ionuţ Alexandru Botez 
 
Distribuţia:  
Cezar Grumăzescu – Don Juan 
Delia Florea – Maria Magdalena (distribuţia a) 
Alma Alexandra– Maria Antoaneta (distribuţia a) 
şi Maria Magdalena (distribuţia b) 
Sergiu Costache – Gardianul 
Roxana Andreea Filip – Maria Antoaneta 
(distributia b) 
 
 
 

O întâlnire între cei mai mari cuceritori ai tuturor timpurilor, Don Juan şi Maria 
Magdalena? Ce se întâmplă atunci când miturile se întâlnesc? Se salută, se privesc şi 
vorbesc ca şi oamenii obişnuiţi? Când încep să realizeze că „viaţa asta de legendă în 
veci nemuritoare a devenit de-a dreptul insuportabilă!” (Maria Magdalena)?   

Don Juan e mitul care nu poate fi ignorat. Dar el poate reprezenta tot aşa de 
bine oglinda ignoranţei indivizilor în care se răsfrânge neputinţa lor de a fi ei înşişi. 
Chipul cioplit în faţa căruia se prosternează indivizii este în primul rând rezultatul 
erorii individualităţii care acceptă să fie transformată într-un obiect. „Nu-i adevărat că 
barbaţii m-au transformat într-un obiect. Eu m-am transformat într-un obiect, ca să mă 
pot vinde. Nu suntem tranformaţi în obiecte, ne transformăm în obiecte. Nu suntem 
siliţi să devenim mai răi, ci devenim mai răi din proprie iniţiativă.” (Maria Magdalena) 

Principala teamă pe care o poate avea un actor în faţa unui text al lui Mazilu 
este să nu creeze scene prea lipsite de acţiune, să nu alunece într-o „filosofie teatrală”, 
deoarece autorul este în esenţă un sceptic, un satiric şi un static. Trebuie să recunosc că 
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iniţial m-a speriat ideea de static, filosofic, inert, dar am privit această spaimă ca o mare 
provocare. Am înţeles de ce la Mazilu marile mişcări, şocantele sugestii, trebuie să se 
desfăşoare în interior, nu prin efecte de lumini, alergături şi manevre de decor. El însuşi 
spune: „Important este să vedem poezia în realitate, nu să-i adăugăm noi poezie”. Şi 
am pornit de la premisa cerută încă de la prima lectură de către profesorul 
coordonator, că sinceritatea, comic de şocantă în anumite momente, devine obligo-ul 
unei interpretări curate, pentru ca mesajul să ajungă la spectator pur, nealterat. Pentru 
că personajele lui Mazilu, comice, ridicole, au un fel de loialitate, îşi exprimă punctul 
de vedere, sunt atât de deschise, pentru că ele nu ştiu că vor deveni personaje de 
teatru, că vorbele lor vor fi auzite şi de alţii. Nu şi-au luat nicio măsură de precauţie. La 
ele nu există deosebirea între aparenţă şi esenţă. Din exprimarea subconştientului în 
vorbirea cea mai curentă reiese, până la urmă, şocul şi chiar demascarea personajelor: 
„Eu cred că realitatea, oricât de dureroasă ar fi, trebuie acceptată..” – Mazilu ne pune în 
faţă, brusc şi brutal, atunci când ne aşteptăm cel mai puţin, lucruri pe care nu le-am 
cerut şi pentru care simţim că nu suntem încă pregătiţi, ne obligă să acceptăm 
realitatea, nu să o ocolim, nici să o cosmetizăm frumos. 

„Personajele mele au ajuns pe treapta cea mai de jos, în sensul că le-a dispărut 
sentimentul duplicităţii ca expresie a contradicţiilor. Ele apar în faţa publicului şi mai 
dezgolite (publicul ştie că nu trebuie să-şi mai facă nici o iluzie cu această categorie de 
oameni) stârnind râsul, un râs pornit din viaţă şi din sensibilitatea care există în fiecare 
spectator. Deci controlul ni-l dă propria noastră sensibilitate. Iar dacă noi nu râdem 
atunci când ar  trebui să râdem, înseamnă că sensibilitatea din noi a murit.” (Teodor 
Mazilu) 

Delia Florea 
 

Curaj, tehnică şi simţire; 
copii talentaţi, pe ici colo o 
brânză bună în burduf de câine, 
cum se mai zice la noi, mi-au 
dăruit totuşi acel ceva pe care îl 
tot caut în examenele de actorie 
ale Universităţii de Artă Teatrală 
şi Cinematografică I. L. Caragiale 
Bucureşti. M-am dus cu inima 
deschisă, şi am fost surprins 
plăcută. Am intrat în Pod A 
„Adrian Pintea” şi imediat 

curiozitatea m-a adus lângă Don Juan (Cezar Grumăzescu), care bea un pahar de 
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whiskey şi se plimba tensionat, dar lent, dintr-o parte în alta. O scenografie simplă. 
Câteva perdele, o masă şi două scaune, în culori calde, nimic mai mult nu este necesar 
pentru a-l ascunde pe Don Juan în cotloanele gândurilor sale. O muzică clasică, două 
femei, Maria Magdalena (Delia Florea) şi Maria Antoaneta (Roxana Filip) şi un gardian 
îl conduc pe viteazul şi viul mit Don Juan spre pieire sau renaştere. Am văzut un joc 
controlat, actorul mergând pe un fir clar, atacând momentele de tensiune cu o putere 
de control a emoţiei aproape de ceea ce cred că ar trebui să conţină un tânăr student în 
an terminal, şi anume ceea ce spune Diderot în „Paradoxul actorului”despre puterea 
de a controla emoţia, de a face totul să pară atât de real pentru privitor însă să fie 
riguros alcătuit şi respectat de interpret, iar acesta să nu cadă în plasa de a se lăsa 
condus de sentimente, emoţii, riscând să fie doar un „actoraş trăirist”, cum este moda. 
Cezar Grumăzescu parcurge traseul psihologic şi mă face să îmi fie foarte clare 
momentele, intenţiile şi rezolvările. Îl vedem întâi sigur pe el, cu tot prestigiul lui de 
mare cuceritor, în discuţia cu Maria Magdalena, care atât ca personaj, cât şi partener în 
scenă, este acolo pentru a-l provoca şi pentru a-i pune piedici; însă evoluţia 
protagonistului este ireproşabil construită şi gradată. Apoi îl vedem în dilema de a 
rămâne în continuare un mit sau de a-l omorî, pentru a-şi salva viaţa. Momentele 
petrecute în închisoare, greutatea de a lua decizia cea bună, neliniştea datorată 
pericolului morţii, sunt rezolvate natural şi veridic, iar confruntarea de la sfârşit cu cea 
pe care ar fi putut-o iubi, îl demaschează pe Don Juan şi îi oferă actorului un plus în 
faţa spectatorului, astfel că aud în spatele meu: „Hai măi, săracul!”; că e milă, că e 
altceva, empatie e sigur. Atât ne trebuie, şi mie, şi lui.  

Textul ales pentru studenţii anului III este unul actual, aproape de ei şi de 
public, lucru care vine din nou să îmbogăţească 
savoarea acestui spectacol. Este minunat felul în care 
studenţii şi-au tratat personajele, le-au înţeles, felul în 
care le-au creat, inspirându-se din natura umană, din 
lumea în care trăim, iar apoi le-au subiectivizat prin 
prisma simţămintelor şi gândirii lor şi ni le-au dăruit 
nouă, proaspete şi frumoase, să ne încălzească inimile 
atât de robotizate de vieţile agitate. Suntem tot timpul 
pe fugă, muncă, muncă şi iar muncă. Dar poveştile? 
Miturile? Ei, studenţii aceştia, într-o oră şi ceva ne 
arată cum şi Don Juan moare ca toţi ceilalţi, 
amintindu-ne că suntem oameni, oameni ce trăim din 
şi cu mituri şi poveşti. 
                                                     Andra Maria Gemma 
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Desculţ în parc 
de Neil Simon 
 
 

Anul III Arta Actorului  

clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator: asist. univ. dr. Dana Rotaru 
 

Distribuţie: 
Corrie Bratter – Miriam Rizea 
Paul Bratter – Pavel Ulici 
Doamna Banks – Ana Maria Plopeanu  
Victor Velasco – Răzvan Alexe 
Instalatorul – Vlad Musteaţă 
 
 
 
De ce „Desculţ în parc” şi pentru cine? 
 
     ,,Desculţ în parc" este o comedie marca Neil Simon. Asta înseamnă poveste 
bine închegată, poveste care te ţine conectat de-a lungul desfăşurării acţiunii, înseamnă 
personaje savuroase, rotunde, personaje care te fac să le simpatizezi de la prima 
replică... înseamnă dialoguri bine scrise, replici care stârnesc râsul. Aşadar, am ales un 
autor bun. Am gândit că un text bun (Desculţ în parc) are premizele unui exerciţiu 
actoricesc util şi valoros pentru studenţii: Miriam Rizea, Pavel Ulici, Ana Maria 
Plopeanu, Răzvan Alexe şi Vlad Musteaţă. Am hotărât să parcurgem piesa acestui 
mare autor american, în încercarea noastră de a pune cap la cap un spectacol de licenţă 
onorabil, mizând pe faptul că această întâlnire va fi una importantă în evoluţia 
profesională a studenţilor aflaţi în anul III de studii la Arta Actorului. 
     În ,,Desculţ în parc" asistăm la începutul vieţii în doi a lui Paul Bratter, ,,un 
tânăr avocat plin de talent şi de viitor", şi delicioasa lui soţie, Corrie Bratter. Locul de 
desfăşurare al acţiunii este un apartament mic, aflat la ultimul etaj al unui imobil fără 
lift din New York. Aici îşi încep viaţa conjugală proaspăt căsătoriţii protagonişti. 
     Doamna Marjorie Banks este o mamă şi o soacră grijulie, iubitoare, o femeie 
singură care trăieşte experienţa părăsirii cuibului de către fiica ei, Corrie. Vizitele pe 
care mama le face tânărului cuplu fac posibilă întâlnirea ei cu vecinul de la mansardă, 
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Domnul Victor Velasco. Acesta este un bărbat simpatic, uşor excentric, dar cu maniere 
elegante şi idei surprinzătoare, un bărbat singur, de asemenea. Această întâlnire este 
importantă pentru maturii Marjorie şi Victor, prima descoperind că viaţa încă mai are 
multe de oferit unei doamne trecute de prima tinereţe, iar singurătatea nu este o 
soluţie, pe când cel de-al doilea realizează că ,,nu mai sunt atât de tânăr pe cât am 
tendinţa să-mi imaginez" şi totodată realizează că Doamna Banks este o parteneră 
potrivită nevoilor lui reale.      
     Corrie şi Paul descoperă ce presupune căsătoria şi se armonizează unul cu 
celălalt, după ce parcurg o serie de întâmplări mai mult sau mai puţin comode, însă 
spumoase şi distractive pentru privitor. 
     Între cele două cupluri, Instalatorul este omul care rezolvă problemele tehnice 
(instalează şi repară telefonul), dă sfaturi tinerei căsătorite, având o atitudine pozitivă 
vizavi de familie: ,,Când vezi doi tineri care se aruncă în aventura asta (căsnicia) ... îţi 
vine să spui că, totuşi, mai este o speranţă!".   

    Unul din motivele 
pentru care am ales 
,,Desculţ în parc" este acela 
că oferă partituri generoase 
actorilor: personajele 
Doamna Banks şi Domnul 
Velasco obligă la 
compoziţie; personajul 
Instalatorul apare în doar 
două scene, însă  niciodată 
nu este de serviciu, apariţia 
sa fiind valoroasă în 

dinamica spectacolului; personajele Corrie şi Paul sunt cei care duc acţiunea mai 
departe. Alt motiv pentru alegerea făcută a fost însuşi faptul că avem de-a face cu o 
comedie: am urmărit să exersez aparatul psiho-fizic al studentului-actor spre o 
performanţă care obligă la măsură, ritm, simţ al poantei. 
     Însă motivul principal în alegerea acestei piese sunt studenţii-actori mai sus 
pomeniţi. Cu toţii dispun de potenţial comic, fiecare dintre ei având zone diferite de 
abordare a comediei şi de dezvoltare a situaţiei comice. Astfel, Miriam Rizea este 
energică şi foarte simpatică – calităţi potrivite pentru Corrie. În lucrul cu ea am 
descoperit o actriţă foarte serioasă, punctuală, maleabilă, cu o mare putere de muncă. 
Este genul de actriţă care trage după ea o distribuţie. Preocuparea mea a fost aceea de a 
o tempera şi de a nu o lăsa să joace de una singură atunci când are un partener. Când 
nu se preocupă de ea în scenă este comică, emoţionantă, cu măsură. Cu Miriam am 
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urmărit să o aduc în situaţia de a conştientiza unde şi când joacă mai mult şi de a opera 
în consecinţă, pentru a descoperi măsura justă în tot ceea ce întreprinde în scenă. În 
Corrie ea ţine frâiele spectacolului şi reuşeşte să-i tempereze sau să-i motiveze şi pe 
ceilalţi parteneri, atunci când este nevoie.   
     Pavel Ulici are prezenţă scenică, are potenţial comic, un anume fel de a fascina, 
atunci când are încredere în el. Are un anume fel de a purta costumul, de asemenea. 
Este intuitiv, senzitiv. Ceea ce îl deserveşte este o vorbire câteodată leneşă, fapt care îl 
face să emită sunetele neglijent. În lucrul cu el am descoperit că acţionează în scenă cu 
lejeritate, cu relaxare. Preocuparea mea în ceea ce-l priveşte a fost aceea de a-l capacita 
în a depăşi un anume grad de suficienţă. Rezultatul colaborării cu Pavel este acela că 
reuşeşte să facă echipă bună cu toţi partenerii în scenă şi cu sine însuşi, atunci când este 

singur în faţa 
publicului. 
    Ana Maria 
Plopeanu are 
atât potenţial 
comic, cât şi 
tragic, este 
inventivă, are o 
bună prezenţă 
scenică, are 
măsură. Are un 
apetit aparte 
pentru rolurile 
de compoziţie. 
Ceea ce am 

urmărit lucrând cu ea a fost să-i temperez neliniştile şi să-i încurajez propunerile. Ana 
Maria este minuţioasă, dar şi neglijentă, este profundă, dar şi cu capul în nori. În scenă 
lucrează cu fineţe, asemenea unui bijutier, acordând atenţie detaliilor. În personajul 
Mama a descoperit şi încă descoperă cu fiecare reprezentaţie aşezarea şi măsura unei 
persoane de vârsta şi maturitatea Doamnei Banks. Face un cuplu comic atât cu Velasco, 
cât şi cu Paul, reuşeşte să emoţioneze în scenele cu Corrie. Este genul de actriţă care te 
face să te uiţi la ea atunci când păşeşte în scenă. 
     Răzvan Alexe este o altă prezenţă scenică notabilă. Are potenţial comic şi o 
capacitate improvizatorie mare, dispune de un potenţial de vulnerabilitate bogat. Îi 
place să se joace şi ştie să se facă simpatic. Este un actor inteligent. Am urmărit, în 
lucrul cu el, să-i ofer posibilitatea de a se manifesta scenic cu încredere, de a se 
descoperi şi de a acţiona cu măsura justă, distribuindu-l într-un rol de compoziţie 
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(Victor Velasco). Răzvan este genul de actor care are nevoie să joace pentru a se 
perfecţiona, pentru a evolua. El are nevoie de reprezentaţii în picioare pentru a-şi 
desăvârşi mijloacele de expresie. 
     Vlad Musteaţă este Instalatorul care vine prima oară să cableze telefonul, iar a 
două oară vine să repare telefonul după cearta dintre tinerii soţi. Încă de la lecturi, Vlad 
Musteaţă sau Aţă - cum îi spunem noi - a reuşit să ne facă să râdem în hohote. Este un 
actor de comedie. Un actor pe care îl 
ajută faţa. În lucrul cu Aţă am 
urmărit să-l temperez. Este vulcanic, 
are o combustie interioară peste 
medie. De multe ori instinctul îl face 
să funcţioneze just în scenă, dar are 
nevoie să poată reface de fiecare dată 
acelaşi traseu. Acesta a şi fost scopul 
meu pedagogic, în ceea ce-l priveşte 
pe Aţă: acela de a-l face să păstreze 
traseul scenic, dar şi traseul interior al 
actorului. Şi Aţă are tendinţa de a 
juca de unul singur, dintr-un soi de 
emotivitate care vine din 
necunoaşterea pe de-a întregul a 
propriilor capacităţi actoriceşti. 
     Am ales să pun în scenă 
„Desculţ în parc” şi pentru ca 
studenţii să aibă ocazia să deprindă 
rigoarea specifică comediei, cu 
disciplina profesională necesară, cu 
descoperirea şi respectarea ritmului 
interior al replicilor, în particular, şi a 
spectacolului în întregul său. Am ales o comedie pentru că, atunci când este bine 
asumată, ea dezvoltă reacţie, de cele mai multe ori spontană, în spectator. Am 
considerat că studenţii-actori au nevoie de reacţia sălii pentru a-şi continua experienţa 
de cunoaştere în ale artei spectacolului. 

Studenţilor mei le doresc baftă şi să-şi facă meseria pe viitor! 
asist. univ. dr. Dana Rotaru    
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Fizicienii 
de Friedrich Dürrenmatt 
 

Anul III Arta Actorului 

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator: asist. univ. dr. Cristina Briciu 
 
Scenografie: Dana Istrate 
Asist. scenograf: Ana Dumitrescu 
 

 

 

Distribuţia: 
Domnişoara doctor Mathilde von Zahnd, medic psihiatru 
                                                                – Ioana Manciu 
Marta Boll, sora-şefă – Irina Piloş / Ana Dumitrescu 
Monica Stettler, soră – Andreea Roxana Filip/ 
                                                            Alma Alexandra 
Uve Sievers, infirmier-şef – Sergiu Costache 
McArthur, infirmier – Liviu Constantineanu 
Murillo, infirmier – Andrei Albulescu / Paul Diaconescu 
Herber Georg Beutler zis Newton, pacient – Pavel Ulici 
Ernst-Heinrich Ernesti zis Einstein, pacient – Eugeniu Cozma 
Johann-Wilhelm Mobius, pacient – Vlad Pavel 
Oscar Rose, misionar – Andrei Albulescu / Paul Diaconescu 
Lina Rose, soţia lui – Cosmina Stratan 
Adolf-Friedrich                    – Sorin Şaguna 
Wilfred-Kaspar             copii lor    – Liviu Constantineanu 
Jorg-Lukas                    – Sergiu Bucur 
Richard Voss, inspector de poliţie – Paul Diaconescu / Andrei Albulescu 
Un medic legist – Horia Butnaru 
Guhl, poliţist – Sorin Şaguna 
Blocher, poliţist – Sergiu Bucur 
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21 de puncte privind FIZICIENII 

(prefaţa concepută de autor şi punctul nostru de pornire în descifrarea dramaturgiei lui 
Dürrenmatt) 

 
1. Nu pornesc de la o teză, ci de la o poveste 
2. Cine porneşte de la o poveste trebuie să o gândească până la capăt. 
3. O poveste este gândită până la capăt atunci când a luat întorsătura cea mai 
defavorabilă cu putinţă. 

4. Întorsătura cea mai defavorabilă cu putinţă nu este previzibilă. Ea intervine 
datorită hazardului. 

5. Arta dramaturgului constă în a introduce în acţiune hazardul în modul cel mai 
eficient cu putinţă. 

6. Purtătorii unei acţiuni dramatice sunt oamenii. 
7. Într-o acţiune dramatică, hazardul decide când şi unde cineva întâlneşte, din 
întâmplare, pe altcineva. 

8. Cu cât oamenii procedează mai metodic, cu atât mai eficient poate interveni 
hazardul. 

9. Oamenii care procedează metodic vor să ajungă la un scop. Hazardul îi loveşte 
cel mai dureros atunci când, datorită lui, ei ajung la contrariul scopului pe care 
şi l-au propus: la ceea ce le-a inspirat frică, la ceea ce au vrut să evite. (De ex. 
Oedip.) 

10. O asemenea poveste, deşi grotescă, nu este absurdă (iraţională). 
11. Ea este paradoxală. 
12. Paradoxalul poate fi evitat de dramaturgi tot atât de puţin ca şi de logicieni. 
13. Paradoxalul poate fi evitat de fizicieni tot atât de puţin ca şi de logicieni. 
14. O dramă despre fizicieni trebuie să fie paradoxală. 
15. Ea nu-şi poate propune ca obiect conţinutul fizicii, ci doar efectele ei. 
16. Conţinutul fizicii îi priveşte pe fizicieni, efectele – pe toţi oamenii. 
17. Ceea ce-i priveşte pe toţi poate fi rezolvat numai de toţi. 
18. Orice încercare a unui ins izolat de a rezolva pentru sine ceea ce-i priveşte pe 
toţi este sortită eşecului. 

19. În paradoxal apare realitatea. 
20. Cine înfruntă paradoxalul se expune realităţii. 
21. Dramaturgia poate să-l ducă – în mod artificial – pe spectator la realitate, dar 
nu-l poate sili să-i facă faţă sau chiar s-o biruie. 
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În încercarea de a ne înţelege prezentul prin dezbaterea trecutului şi cu dorinţa 
de a ne dezbate acest prezent prin instrumentele – piesele – pe care ni le oferă literatura 
postbelică a sfârşitului de secol XX, adică trecutul, am ales textul „Fizicienii” a lui 
Friedrich Dürrenmatt. Am avut încredere în capacitatea lui de înrâurire asupra 
minţilor şi sufletelor unui grup de viitori actori, studenţi ai anului III. Am reuşit să 
construim un spectacol.  

De ce Dürrenmatt? Dramaturg a cărui atenţie a fost îndreptată asupra 
aspectelor paradoxale ale societăţii în 
care a trăit, critic sever al civilizaţiei ce 
înrobeşte fiinţa umană, care a văzut 
spectacolul lumii ca pe un produs al 
adâncilor contradicţii între social şi 
individual – al contrastelor între logic şi 
existenţial – aflat sub dominaţia 
maşinismului modern al descoperirilor 
ştiinţifice şi al bombei atomice, mai 
poate el constitui o provocare în 
universul media-informaţional şi ultra-
transparent al  secolul XXI? 

Textul său mai poate suscita 
interesul actualei generaţii?  

Problema libertăţii şi a 
răspunderii morale a savanţilor faţă de 
modul de utilizare a descoperirilor sunt 
teme ce îşi mai păstrează actualitatea?  

Mai sunt cei tineri dispuşi să 
reflecteze la probleme de moralitate, să-
şi pună şi să pună întrebări despre 
soartă umanităţii, să coboare în 
planurile profunde ale  existenţei individuale?  

Au fost întrebări care îşi doreau răspunsul şi care i-au motivat pe studenţi să 
abordeze un text cu o problematică atât de complexă. Aveau de spus o poveste, o 
alegorie, petrecută într-un azil de nebuni, a cărei  intrigă se centrează în jurul a trei 
pacienţi aparent bolnavi, dar care sunt de fapt oameni de ştiinţă geniali, care comit o 
serie de crime pentru a-şi proteja descoperirile. Intersecţia multor categorii socio-
profesionale – a fizicienilor, a bolnavilor mintal, a asistenţilor medicali, a autorităţilor, a 
unor biografii reale care alcătuiau lumea personajelor – a necesitat o muncă serioasă de 
documentare, lecturi adiacente şi timp pentru înţelegere. Imaginaţia, propria 
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experienţă şi capacitatea de a face analogii nu erau de ajuns. Unii au avut sarcina de a 
interpreta mai multe personaje în interiorul spectacolului, trebuind să le gândească 
biografiile şi să găsească mijloace de expresie diferite pentru fiecare din ele. Alţii au 
întâlnit personaje a căror identitate se forma prin clivajul a trei personalităţi distincte, 
personaje al căror conţinut psihologic sublimează întru ocrotirea omenirii, personaje 
ale căror frustrări şi devianţe psihologice motivează comportamente iraţionale şi 
agresive, mânate de idealul obţinerii puterii şi a controlului asupra întregii lumi. 

Tema spectacolului a fost relevată de sensurile textului, pierderea valorilor 
morale, etica progreselor ştiinţifice şi capacitatea omului modern de a-şi asuma 
responsabilităţile pentru consecinţele acestora, vinovăţia, pedeapsa – abordate în cheie 
tragicomică. Dialectica şi discursul realist au folosit accentuării valenţelor comice ale 
situaţiilor dramatice.  

Mesajul spectacolului rezidă în convingerea că, deşi individul nu poate 
ameliora realitatea existenţială a lumii, singura acţiune care are sens, este căutarea 
drumului spre libertate. Dacă această acţiune este generală, ea capătă legitimitate 
universală, ceea ce o face să fie morală.  

Întâlnirea unor oameni tineri – actori aflaţi încă în plin proces de formare – cu 
dramaturgia lui Durrenmatt şi cu situaţiile de amplă perspectivă ale textului său,  a 
contribuit cu siguranţă la îmbogăţirea personalităţii lor: informaţional, cultural şi 
spiritual. Experienţa trăită şi munca depusă în acest proiect, cu entuziasm, căutări, 
bucurii şi dezamăgiri, le-a mai ars o etapă pe drumul maturizării şi devenirii. De la 
rostirea timidă şi monocordă a replicilor în primele lecturi şi până la articularea sigură, 
plină de anvergură, a replicilor ultimelor spectacole, de la stângăcie la siguranţă în 
gesturi şi opţiuni, studenţii au parcurs un drum lung şi anevoios.  

Deşi am lucrat cu o distribuţie numeroasă, a cărei energie era greu de controlat 
şi potenţat, mi-a plăcut să le fiu alături, să-i sprijin şi să-i motivez în lunile necesare 
pentru conceperea şi pregătirea acestui spectacol. M-am bucurat să le observ uimirea şi 
revelaţia, transformările şi evoluţia.  

Încadrat în paradigma teatrului care pune cu adevărat probleme, acest proiect 
şi-a propus abordarea într-o manieră structuralistă, analizarea unui fragment din  
realitatea brutală a vieţii, situat într-o poziţie neutră, în scopul de a-i face pe oameni să 
gândească. Să nu uite să se gândească la lupta dusă permanent de semenii lor pentru 
putere. 

asist. univ. dr. Cristina Briciu 
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Omul trebuie 
să fie liber. Dar mai 
întâi el trebuie să 
realizeze că este o 
victimă, şi funcţia 
teatrului este de a 
dezvălui asta, de a 
arăta omului că 
singura acţiune care 
are sens este o acţiune 
îndreptată către 
libertate (Friedrich 
Durrenmatt).  

Spectacolul „Fizicienii” prezintă bătălia pentru om care se desfăşoară în 
principal în lumea gândirii (tărâmul ideilor), poate un semnal de alarmă pentru 
libertatea spiritului tot mai mult constrâns de evoluţia tehnologiei în detrimentul 
omenirii. 

Vlad Pavel 
„Experienţa Fizicienii este de încercat măcar o dată în viaţă. Dacă nu de dragul 

fizicii, măcar de dragul artei.” 
Ioana Manciu 

 
„Întâlnirea cu acest 

multi-personaj pe care am avut 
ocazia să îl cunosc în 
„Fizicienii”, a fost una dintre 
cele mai profitabile, hazlii, 
enervante, satisfăcătoare, 
epuizante şi iubitoare pe care 
le-am avut vreodată. În primul 
rând pentru că l-am studiat pe 
Kilton, spion din serviciul 
secret american, fiind când 

eram mic înnebunit după filmele cu spioni şi dorindu-mi dintotdeauna să mă pun în 
pielea unuia şi să gust din adrenalina pe care o probează acesta în misiune. Şi iată că de 
această dată am avut ocazia să mă pun în pielea unui spion.  

A fost fascinant când am început să mă documentez despre Newton şi viaţa lui. 
Am început să caut foarte multe informaţii despre acest om şi influenţa lui asupra 
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omenirii. Am descoperit mai multe lucruri decât am aflat în şcoală când studiam fizică. 
Şi nu în ultimul rând am avut ocazia să joc nebunia lui Beutler, la care în momentul de 
faţă încă lucrez şi cred că o să lucrez atâta timp cât voi mai juca acest spectacol, pentru 
că nebunia are atâtea feţe profitabile şi amuzante încât nu mă pot opri la una.:)” 

Pavel Ulici 
 
Vă daţi seama că atunci când am 

auzit pentru prima dată că voi juca rolul lui 
Einstein, am avut un mare şoc. Evident, eram 
foarte fericit! Încă nu ştiam despre ce este 
vorba. Ştiam doar atât: îl voi juca pe unul din 
cei mai cunoscuţi oameni din lume: Albert 
Einstein, cel care a stabilit formula E=mc2, 
cheia transformării materiei în energie.  
  Chiar dacă tema principală a 
spectacolului este eventualitatea unui sfârşit 
atomic al omenirii, spectacolul „Fizicienii” 
nu vorbeşte doar despre fizică. Dimpotrivă, 
„Fizicienii” e o piesă despre relaţiile dintre 
oameni, atât despre oportunişti şi profitori, 
cât şi despre cei care îşi jertfesc familia, 
cariera, banii, relaţiile, şi chiar săvârşesc o 
crimă pentru a salva această lume de la 
dezastru. 

În spectacol nu-l joc doar pe Albert 
Einstein. Dimpotrivă, Einstein e doar un pretext pentru fizicianul KGB-ist Joseph Eisler 
de a simula nebunia. Iar în sanatoriul „Les cerisiers” el este luat drept Ernst Heinrich 
Ernesti. Aşadar, un rol extrem de complex şi de ofertant care-mi permite să pendulez 
între trei personaje. Dar ce te faci în momentul în care şi celălalt nebun, Newton (actor: 
Pavel Ulici), este şi el un fizician-agent secret sub acoperire? Drama apare acolo unde 
genialul Möbius (actor: Vlad Pavel – fizicianul vânat atât de mine cât şi de Alec Jasper 
Kilton, alias Newton) arde manuscrisele cu cele mai preţioase descoperiri din istoria 
fizicii şi face următoarea afirmaţie: „Nu mai suntem liberi decât în casa de nebuni”. 

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit şansa de a-l juca pe 
Einstein. Pur şi simplu mă simt privilegiat. E un rol pe care, cum se spune, îl întâlneşti 
ca actor o dată-n viaţă. Pentru mine a fost o mare bucurie să lucrez la acest spectacol, 
chiar dacă am întâmpinat nenumărate obstacole în descifrarea şi decodificarea 
subtextelor piesei lui Friedrich Durrenmatt. La piesa în sine am repetat un timp record 
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– cinci luni de zile. Dar nu-mi pare rău. Am avut parteneri extrem de deschişi atât pe 
scenă, cât şi în viaţă, şi îi sunt recunoscător coordonatorului proiectului, doamnei 
Cristina Briciu, pentru libertatea şi încrederea pe care ne-a oferit-o, cât şi pentru imensa 
răbdare avută în lucrul cu noi. „Încearcă nu să fii un om de succes, ci un om de 
valoare” este o vorbă a lui Albert Einstein şi o lecţie pentru noi studenţii anului III care 
păşim mâine-poimâine pe tărâmul necunoscut al vieţii de actor. 

Eugeniu Cozma 
 

Un text actual care ridică 
foarte multe probleme şi pune 
multe semne de întrebare pentru 
spectator dar şi pentru interpret. 
Cam aşa aş putea să caracterizez 
pe scurt „Fizicienii”. Prima 
lectură a textului mi-a făcut pielea 
de găină, mai apoi am 
redescoperit textul cu fiecare 
lectură. Fiecare repetiţie aducea 
ceva nou pentru că un text atât de 
complex are nevoie de mult timp 
pentru a-i descoperi toate 
nuanţele, mai ales pentru nivelul 

nostru de înţelegere din anul III de studiu. Foarte interesant este că, chiar şi acum, 
după luni întregi de repetiţii şi opt reprezentaţii, tot descopăr lucruri noi cu fiecare 
spectacol şi cred că asta dă bucuria jocului, ca la fiecare spectacol să te surprinzi şi la 
rândul tău să surprinzi partenerul de scenă. 

În „Fizicienii” am ocazia să joc mai multe roluri. Sunt, pe rând, inspectorul de 
poliţie, misionarul Rose şi infirmierul Murillo. Rolul cel mai drag îmi este, evident 
inspectorul de poliţie pentru că îmi dă şansa să mă joc şi să colorez personajul diferit la 
fiecare spectacol. Inspectorul de poliţie este în primul rând om şi ca orice om de rând, 
funcţionar public, are zile mai bune şi zile mai proaste. Într-un fel singurul om normal 
printre toţi nebunii din sanatoriu, la un moment dat se simte depăşit de situaţie. Pentru 
mine inspectorul înseamnă o atitudine; fie ea de superioritate faţă de unele personaje 
sau de inferioritate faţă de altele. Ar trebui să reprezinte autoritatea, legea, ordinea dar 
cu toate astea nimeni nu îi ia munca în serios. Atunci de ce s-ar mai obosi? Pentru că în 
afară de obligaţiile de serviciu, el simte dorinţa umană de a face dreptate. Pentru el 
există alb şi negru. Ai omorât, te duci la închisoare. E simplu. Ce fac nebunii? Îl învaţă 
să coloreze.                                                                                          Andrei Albulescu 
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14 oameni aruncaţi în paradoxul lui Durrenmatt. Un text superb, o distribuţie 
extraordinară, o experienţă valoroasă. Un subiect şi o problematică care ne priveşte pe 
toţi şi care, după descrierea autorului din prolog, nu poate fi rezolvată de unul singur, 
ci de toţi. Toţi am contribuit ca mesajul să fie auzit şi amintirea acestui spectacol nu se 
va şterge curând. Vă mulţumesc dragi colegi pentru încă o filă din cartea cu amintiri 
frumoase. Mulţumesc hazardului că ne-a adus împreună. Vă mulţumesc doamnă 
profesoară Cristina Briciu pentru piesă, pentru distribuţie, pentru aplauzele şi fiorii 
fiecărui spectacol.                                                                                             Sergiu Bucur 

 

„Fizicienii” este un spectacol dificil – părerea multor spectatori şi chiar a unor 
studenţi-actori care au participat la construcţia sa. Un spectacol care invită la meditaţie 
şi la atitudine, poate chiar la o schimbare sau o aprofundare a sensului şi a manifestării 
propriei vieţi. Pentru că fizicienii şi munca lor ne privesc pe toţi, chiar dacă nu ştim 
asta, chiar dacă nu ne pasă… 

Pentru mine, „Fizicienii” este o etapă de maturizare – de revenire cu picioarele 
pe pământ, de conştientizare a vieţii în care ne este dat să trăim şi a evenimentelor 
extrem de importante însă păstrate “sub tăcere” de cei puternici pentru a nu da ocazia 
manifestării dorinţei de libertate şi de alegere a individului. Suntem puşi laolaltă, 
manevraţi şi conduşi de oameni ca Matilde von Zahnd care visează şi uneori chiar 
obţin putere absolută asupra lumii şi a banilor. 

În piesă sunt sora-şefă Marta Boll. Sunt sufletul şi mintea acestui sanatoriu 
căruia mi-am dedicat întreaga existenţă şi care, datorită mie, ocupă o poziţie de vârf 
printre instituţiile de sănătate. Muncesc cinstit, cu drag faţă de bolnavi, doar că sunt 
înlăturată când încep să aflu lucruri care se întâmplă şi nu au nici o legătură cu scopul 
medical, umanitar, social al sanatoriului. Sufăr şi mă supun pentru că nu ştiu să mint, 
să lupt murdar, să mă port meschin. Mă pasionează geniile (majoritatea sfârşind într-
un sanatoriu de boli mintale sau, cel puţin, bolnavi de alte boli) şi muzica clasică. 

Semăn cu Marta Boll, cel 
mai mult prin fidelitatea faţă de 
o atitudine, o instituţie, un 
crez… Mulţumesc doamnei 
profesoare pentru curajul de a 
ne implica în această dezbatere 
şi luptă de forţe, pe viaţă şi pe 
moarte, în care oamenii sunt, în 
esenţă, precum şoarecii prinşi în 
cursă.  

Irina Piloş 
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O scrisoare pierdută 
de I. L. Caragiale 
 

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator proiect: drd. Florentina Ţilea 
 

Distribuţia:  
Andreea Gheorghe - Tipătescu 
Smaranda Pasnicu - 
Dandanache 
Silvana Negruţiu -Trahanache 
Ana-Maria Bercu - Farfuridi 
Teodora Bobeş - Brânzovenescu 
Graţiela Bădescu - Caţavencu 
Dana Ologeanu - Ionescu 
Alexandra Suciu - Popescu 
Catrinel Bejenariu - Pristanda 
Ana-Maria Plopeanu - 
Cetăţeanu turmentat 
Andrei Popa - Goe Trahanache 
 

 
 
O scrisoare pierdută, după I.L. Caragiale, apare ca o inovaţie, urmare a 

propunerii studenţilor într-un exerciţiu din anul anterior, când şi-au pus problema 
inversării genurilor, asemănătoare propunerii lui Aristofan din „Adunarea femeilor”.  

Mă bucur că am acceptat provocarea, fiindcă astfel ne putem înscrie în 
avangarda cercetării şi putem releva cât de inepuizabil este Caragiale. Zaharia, 
Agamiţa, Tipăteasca sau Caţaveanca, contrabalansate de inepuizabilul ferment Goe, 
scot la iveală un haz şi tensiuni greu de bănuit, dar plauzibile. „Nimeni nu ştie de ce”, 
dar acest spectacol  devine astfel poate cel mai contemporan Caragiale, graţie unor 
trimiteri de-a dreptul involuntare la momentele de care le trăim cu toţii astăzi. Şi cred 
că nu întâmplător, Televiziunea Română  şi-a manifestat interesul de a filma şi de a da 
pe post acest frumos şi temerar exerciţiu teatral. 

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 

139



Concept vol 2/nr 2/2011/performance 

  
 

În anul al doilea de studiu, studenţii coordonaţi de domnul profesor Florin 
Zamfirescu au prezentat în cadrul examenului de creaţie un fragment din actul al III-
lea din "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale. La sugestia d-lui profesor am preluat 
proiectul ce urma a fi prezentat în anul al III-lea ca spectacol-examen de licenţă. 
Întreaga comisie a îmbrăţişat propunerea lor regizorală – toate rolurile masculine să fie 
susţinute de studente, iar Zoe să fie interpretat de un băiat – cu atât mai mult cu cât 
orice gând şi intenţie actoricească erau justificate foarte corect, ba deveneau chiar mai 
savuroase graţie dăruirii lor tinereşti. Am început repetiţiile cu încercarea de aducere 
aminte a ideilor pe care ei cu multă creativitate le-au inserat în propria propunere şi am 
discutat pe text, concret, dacă se potrivesc cu întreaga piesă. Curiozitatea era maximă: 
vom găsi o unitate de exprimare a ideilor? 

A urmat o etapă destul de îndelungată în care, pe baza textului, am căutat 
soluţii moderne de abordare, am încercat să înţeleg cum îl percep studenţii azi pe 
Nenea Iancu şi ne-am dat seama că al nostru Caragiale este atât de actual încât   ne-am 
lăsat uşor convinşi, într-un final, să renunţăm la toate artificiile şi să-l citim ca pe un 
clasic. Vocile şi minţile tinere ale studenţilor găseau nuanţe vii, actuale. Replicile 
căpătau pe zi ce trecea strălucire, umor, sarcasm, iar personajele se năşteau sub ochii 
noştri.  

Povara interpretării marilor actori şi a montărilor răsunătoare era apăsătoare, 
dar obiectivele noastre, comune anului al III-lea de studiu, au fost de a înţelege 
situaţiile scenice şi de a le face credibile prin diferitele tipologii. Mai au mult de lucru, 
sarcinile au fost grele, ba adesea le-au depăşit puterile, dar pentru un examen de sfârşit 
de semestru I, anul al III-lea este promiţătoare prezentarea lor, iar implicarea într-un 
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exerciţiu atât de complex nu a făcut decât să-i ajute să se cunoască şi să se surprindă 
depăşind limite: ale lor sau... ale altora. Am fost avertizaţi că va fi un proiect 
controversat însă curajul şi talentul studenţilor l-a dus la bun sfârşit, iar aplauzele 
încurajatoare de la final nu pot fi decât un semn de bun venit în rândurile 
profesioniştilor! Mai au nevoie de voi, d-lor profesori şi colegi de facultate, să-i vedeţi 
şi să le vorbiţi. Spectatorii din afara şcolii le sunt mereu aproape, la fiecare spectacol!  

     asist. univ. dr. Florentina Ţilea 
 

Prin această nouă viziune a „Scrisorii pierdute” nu ne îndepărtăm de Caragiale, 
ba aş putea spune că reuşim să-l aducem mai aproape de realitatea zilelor noastre. 
Textul caragialian capătă mai multă savoare datorită distribuţiei feminine, 
radiografiind problemele societăţii în care trăim. Astfel, zic, spectacol cu femei să fie, 
dacă o cer interesele acestor vremuri, dar s-o ştiţi şi voi! 

Ana Maria Bercu 
 

  „O scrisoare pierdută” sau o perioadă frumoasă de repetiţii, care din nefericire 
a trecut mult prea repede, cu nişte colege minunate şi o profesoară pe măsură. Deşi nu 
a fost totul roz, aşa cum mă aşteptam, deoarece am fost înconjurat numai de dame, pot 
spune că a meritat totul, fiecare ceartă, fiecare urlet, fiecare lacrimă, fiecare vânătaie şi 
fiecare picătură de sudoare. Chiar cred că numai din cauza asta, pentru că ne-am 
dedicat trup şi suflet acestui proiect, a rezultat un spectacol în adevăratul sens al 

cuvântului, un spectacol ce aduce un zâmbet pe 
buzele tuturor spectatorilor. Rolul – Goe. Tot ce pot 
spune este că există mulţi bărbaţi ca el: este un 
materialist în stare de orice pentru a-şi menţine 
statutul de întreţinut, un bărbat pentru care 
munceşte şi se zbate o femeie, asta deoarece el este 
mult prea preocupat de aspectul fizic, un bărbat care 
înşală, pe scurt – un bărbat doar la suprafaţă.  
                                                                Andrei Popa 

 
Un proiect fresh. Oameni dragi şi colegi care 

mi-au devenit prieteni. O scrisoare, multe bileţele, 
glumiţe si chichiţe. Două ore şi aproape jumătate. 
Un mic univers care funcţionează. La final – muzică 
şi veselie.  
                                                             Andreea Gheorghe 
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 M-am trezit într-o 
dimineaţă cu dorinţa nebună să 
iubesc. M-am uitat în stânga,      m-
am uitat în dreapta, pustiu, poate 
doar câţiva colocatari de bucătărie 
din fascinantul cămin Unatc-ist. 
Mi-aş fi iubit bonsaiul, dar el se 
hrănea din iubirea mea şi acum nu 
mai avea nicio frunză, mi-aş fi iubit 
bicicleta roşie cu floricele, dar era 
acoperită de hainele care nu vroiau 
să mai stea împăturite în dulap. 
Am plecat spre şcoală tristă ... s-a 
întârziat la repetiţii, nervii de 
rigoare, pauzele celebre de ţigară, aveam de aşteptat până la actul II jumate când 
intram eu. Şi ... am intrat ”poftiți duduie, poftiți ... coana Fănica nici nu-i aici ... vreau 
ceea ce mi se cuvine ... vreau ceea ce merit ... şi ... s-a produs minunea, a coborât 
îngerul ... nu ştiu cum, nu ştiu când, nu ştiu în ce fel, dar magicul dacă avusese efect ... 
peste o săptămână m-am trezit şi am constatat că îmi văd floricelele de pe bicicleta 
roşie (adică hainele mele se întorseseră ordonate în dulap) şi că îmi înfrunzise bonsaiul 
(ce-i drept, doar jumătate); din nefericire micuțele cunoțtințe coleoptere erau tot în 
preajmă, dar asta nu m-a mai întristat, le-am zâmbit frumos şi am plecat veselă spre 
țcoală, din nou la repetiţii. Pe drum mă gândeam cum s-a produs schimbarea ... 
Repetam de zor la „O scrisoare pierdută”. Adică de la un eveniment declanşator mi-am 
schimbat macazul interior ... Incredibil ... Am ajuns la şcoală gata să mă încarc cu doza 
de iubire, doar că îngerul n-a mai coborât în ziua aia. Şi am înţeles că de fapt iubirea 
înseamnă să munceşti ca să poată ateriza îngerul … 

Graţiela Bădescu 
 

            Să te arunci şi să zbori. Evident că nu există o cale uşoară spre a zbura. Dar, dacă 
rămânem prinşi în sforile părerilor, de cele mai multe ori impuse, rămânem prinşi într-
o formă fără fond. Alături de Pristanda am încercat să-i răspund la toate întrebările, la 
toate de ce-urile. Astfel am ajuns să-l înţeleg, să-i descopăr slăbiciunile şi numeroasele 
calităţi. E un om şi toţi oamenii sunt frumoşi. Important e cum îi descoperi, apoi cum le 
dai viaţă când te îmbraci cu hainele lor şi gândurile nu-ţi mai aparţin.  

Catrinel Bejenariu 
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Despre Scrisoare? Numai de bine... cum ar zice 
poetul...  
Ce poţi să spui în câteva cuvinte despre o muncă 
de ani de zile?  
Totul a început cu un proiect pentru examenul de 
creaţie din anul I. Nu ne-am gândit nicio clipă că 
va ajunge spectacol. Şi cu atât mai puţin, 
spectacol de licenţă. Personal, am suferit o 
schimbare radicală. La început eram 
Brânzovenescu. Am ajuns Trahanache. Sincer? 
M-am speriat. Nu reuşeam să vizualizez nimic 
din personaj, în afară de unele replici pe care le 
Ştiam de mică, de la teatru. Aşa că m-am jucat. Toate ne-am jucat, în timp ce ne 
gândeam intens cum să abordăm problemele acestor femei. Nu e greu de imaginat ce-
au însemnat dezbaterile şi repetiţiile cu o distribuţie formată din zece fete şi un băiat. 
Da, am ajuns să avem mai puţin păr în cap, dar din cauza personajelor; am ajuns cu 
dresuri rupte în scenă, dar din neatenţie; iar Goe, unicul băiat, a ajuns să se urce pe 
pereţi, dar doar pentru că a pierdut „o scrisoare”. Ne-a unit dorinţa de a face roluri 
bune, de a face un spectacol inedit, iar pe scenă, ne-a dezbinat lupta pe băiat! Cât 

despre mine, am avut „puţintică răbdare” 
şi iată: dacă în anul I eşti Brânzovenescu, 
în anul al III-lea poţi ajunge Trahanache! 
„Aşa e, puicuşorule, c-am întors-o cu 
politica. Aud?” 

Silvana Negruţiu 
 

De ce Caragiale? Sincer, din 
întâmplare. Acum doi ani o colegă a 
propus să facem actul al III-lea din „O 
scrisoare pierdută”, iar toate personajele 
masculine din piesă să fie înlocuite cu 
femei. Ea şi-a justificat alegerea afirmând 
că în ziua de azi şi femeile fac politică.   

 Ne-am întâlnit, am discutat în 
detaliu despre propunerile ei şi ne-am 
pus pe treabă. Am desprins actul 
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alegerilor din contextul piesei, fără conflictul dintre Zoe şi Tipatescu, având ca miză 
alegerea unui nou deputat.  

Am prezentat proiectul în cadrul examenului de creaţie mai mult ca un 
experiment, dar spre surprinderea noastră proiectul a plăcut, iar el a fost continuat  sub 
îndrumarea asist. univ. dr. Florentina Ţilea.  

Aşa că, din întâmplare, am lucrat cu nişte oameni minunaţi, am despicat textul 
lui Caragiale, am descoperit un personaj, m-am entuziasmat, desumflat, entuziasmat, 
desumflat, m-am jucat ca o dementă, m-am mai potolit şi uite aşa... hop! A apărut 
Branzovenescu! Iniţial era un Branzovenescu pricăjit, vai de mama lui, dar treptat, cu 
fiecare repetiţie, a crescut până s-a făcut mare. Mai departe ce să zic? A ieşit 
"spectacolul-examen”, l-a văzut şi publicul, unora le-a plăcut, altora nu;  mie mi-a 
plăcut şi sper  din suflet ca proiectul să meargă mai departe pentru că are tot 
potenţialul din lume. Important e să vrem asta... sa evoluăm... 

Teodora Bobeş 
   

 
Şantaj 
de Ludmila Razumovskaia 
 

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator: asist. univ. dr. Ştefana Samfira 
Scenografia: Toma Costin 
Coregrafia: Sergiu Bucur 
 
Distribuţia:  
Smaranda Pasnicu – Elena 
Sergheevna 
Horia Butnaru – Volodea 
Liviu Constantineanu – Paşa 
Alexandra Suciu – Lida 
Alexandru Sinca – Vitea 
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 O poveste tulburătoare a cinci destine aflate la o răscruce. Patru absolvenţi de 
liceu vin să-şi felicite profesoara de matematică de ziua ei. O roagă să le facă şi ea un 
cadou – cheia de la seiful în care sunt ţinute tezele la matematică, de la bac. Vor să 
schimbe lucrările cu unele corecte, trei dintre ei având nevoie de nota 10. Profesoara 
refuză. Elevii încep cu rugăminţi, cu peroraţii şi ajung până la percheziţionarea ei şi 
vandalizarea locuinţei. Finalul este sfâşietor şi marcant atât pentru personaje, cât şi 
pentru spectatori.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patru elevi disperaţi să obţină o cheie. O profesoară de matematică care le stă în 

drum. Un final tragic. Pe scurt: Şantaj. Experienţa la acest proiect m-a învăţat că miza 
pe care o ai într-o anumită situaţie te poate conduce către lucruri de care nu credeai că 
eşti capabil. Situaţia în care sunt puse cele cinci personaje este o situaţie limită. Ea 
determină un conflict, în primul rând între un profesor şi elevii ei, apoi un conflict de 
natură psihologică şi ideologică, naşte o luptă între bine şi rău. Pe mine, Lida, 
personajul pe care îl interpretez, m-a obligat să înţeleg un alt mod de a gândi, de a 
acţiona. M-a împins, cu toate că nu sunt deloc de acord cu acest mod de manifestare al 
unei  fete, să cred în ea şi să fiu capabilă să-mi apăr personajul şi deciziile acestuia de a-
şi trăi viaţa în modul în care o face. La final nu pot exclama decât că sunt bucuroasă de 
acest proiect şi le mulţumesc şi colegilor mei de scenă pentru că am reuşit să fim o 
echipă minunată. 

Alexandra Suciu  
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Eu am avut parte de o experienţă extraordinară cât am lucrat la spectacolul 

„Şantaj” de Ludmila Razumovskaia. L-am scos la începutul anului universitar şi de 
atunci l-am tot jucat în Bucureşti, în Călimăneşti, în Fălticeni, în Suceava şi în Pucioasa 
şi am adunat în total vreo 17 reprezentaţii. Am ajuns să iubesc foarte mult acest 
spectacol şi pe colegii alături de care sunt în distribuţie. Suntem doar cinci şi asta ne-a 
ajutat să ne apropiem foarte mult unul de celălalt. Am ajuns să iubesc totul la acest 
spectacol, de când sunt în culise şi se dă drumul la prima melodie abia aştept să intru 
pe scenă, să joc şi să mă bucur alături de colegii mei. Vom face tot ce ne stă în putinţă 
ca acest spectacol să nu moară după Gala Absolvenţilor şi să-l jucăm cât mai des. 

Liviu Constantineanu 
 

 Şantaj de Liudmila Razumovskaia este o piesă scrisă în 1982 în Rusia, 
care la scurt timp după lansare a fost interzisă de regimul sovietic pentru că 
sublinia ascensiunea unei noi generaţii lipsite de scrupule, pragmatică şi 
capabilă să facă orice pentru a-şi obţine interesul. Piesa punctează o luptă între 
generaţii, între principii vechi şi noi, între trecut şi prezent. Profesoara este 
reprezentanta unei lumi apuse, guvernate de principii egalitariste, dar marcată 
de lipsurile materiale. Elevii sunt roadele unui prezent pragmatic, dornici să nu 
repete greşelile părinţilor lor şi capabili să meargă până la capăt pentru a obţine 

146



Concept vol 2/nr 2/2011/performance 

  
 

ce-şi doresc. A copia sau a schimba nota la Bac pentru ei este un lucru firesc, 
natural, necesar în lumea în care ei trăiesc. Şantaj este o piesă despre o 
profesoară care refuză să dea elevilor ei o cheie de la seiful unde se află tezele 
lor de la bacalaureat. Pentru ea a le da cheia înseamnă a-şi încălca tot sistemul 
de valori, pentru ei a lua cheia este un lucru normal, obişnuit. Ritmul antrenant 
în care piesa te aruncă, suspansul generat de refuzul profesoarei de a se supune 
elevilor ei, cât şi curiozitatea de a vedea până unde pot merge nişte tineri ca    
să-şi îndeplinească scopurile, fac din Şantaj un spectacol care generează 
interesul publicului larg, de la adolescenţi până la persoane în vârstă. Fiecare 
spectator regăseşte în personajele din Şantaj lucruri reale, trăite fie de el, fie de 
cunoscuţi. Reacţia publicului bucureştean a fost una încurajatoare pentru noi, 
venită atât de la elevi de a X-a, a XI-a, cât şi de la profesori, părinţi sau simpli 
spectatori. Încrederea acordată ne-a făcut să ne dorim să mergem şi să ducem 
piesa în licee, pentru că în final spectacolul vorbeşte despre o temă socială: 
relaţia elev-profesor. Piesa Şantaj este în final o piesă contemporană, care 
tratează un subiect actual, violenţa elev-profesor, pe fundalul unei lupte între 
generaţii care a strânit curiozitatea şi intersul publicului şi ne bucurăm că am 
putut face parte dintr-un proiect atât de complex. 

Smaranda Pasnicu 
 

Vitea este o plăcere pentru mine, îmi dă ocazia să mă joc şi să mă provoc de 
fiecare dată când mă întâlnesc cu el. Un puşti de liceu sensibil, care nu-şi poate accepta 
în totalitate această latură şi o ascunde printr-un comportament mai „liber”. Vitea mi 
se pare un artist în devenire. El ajunge în apartamentul profesoarei sale un copil 
confuz, dar va pleca de acolo un om cu 
o direcţie în viaţă. Din octombrie până 
astăzi eu şi colegii mei ne-am şantajat 
profesoara de-a lungul a şase scene 
diferite, am greşit, am câştigat, am 
crescut împreună. Le mulţumesc 
tuturor celor care au participat la acest 
proiect, pentru amintirile frumoase pe 
care mi le-au dăruit. 

Alexandru Sinca 
 

 

147



Concept vol 2/nr 2/2011/performance 

  
 

 
Scrooge 
 
după “Un Colind de Crăciun” de Charles Dickens 
Traducerea, adaptarea şi dramatizarea: Radu Stoian & 
Filip-Iosif Columbeanu (anul IV CAV)  
 
Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Regia: Ana Cucu 
Consultant artistic: conf. univ. dr . Ana-Maria Nistor 
Coregrafia: Andreea Belu 
Muzica şi interpretarea live: Petru Teodorescu 
Scenografia: Sorin Boncea 
 

 

Distribuţia: 
Ebenezer Scrooge – Radu Stoian       
Naratorul: Pavel Ulici/ Răzvan Alexe 
Fantoma Crăciunurilor Trecute/ Martha Cratchit/ Spălătoreasa: Miriam Rizea 
Fantoma Crăciunului Prezent: Ioana Manciu/ Delia Florea 
Fantoma Crăciunului Ce Va Veni: Andreea Gheorge/ Ana Vicovan 
Jacob Marley/ Dl. Topper: Horea Suciu 
Bob Cratchit: Florin Hriţcu/ Ionuţ Dobre 
Dna. Cratchit: Alexandra Suciu 
Fred: Sorin Şaguna 
Soţia sa: Ana Vicovan 
Scrooge din trecut/ Peter Cratchit: Adrian Georgescu 
Măicuţa bătrână/ Dna. Topper: Ana-Maria Plopeanu 
Măicuţa tânără: Andreea Gheorge/ Ana Vicovan 
Joe Cămătarul: Vlad Pavel/ Liviu Chiţu 
Belle: Cosmina Stratan 
Tim Cratchit/ Servitoarea: Ioana Elecfi/ Ada Galeş 
Tut/ Flăcăul: Liviu Chiţu 
Fan Scrooge: Ada Galeş 
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Demarat din iniţiativa 

câtorva studenţi de anul al II-lea, 
înarmaţi cu entuziasm mai mult 
decât cu experienţă, “Scrooge” a 
crescut în câteva luni de la un 
exerciţiu de creaţie la un 
spectacol de teatru. Cu un 
efectiv de 17 actori, completat de 
un regizor şi un coregraf (Ana 
Cucu, respectiv Andreea Belu), 
spectacolul a căpătat o amploare 
neîncăpătoare pentru studiourile 
din facultate şi a început să işi 
caute gazda printre sălile de 
teatru. A fost primit de Teatrul 
Odeon, unde a deschis stagiunea 
cu un lanţ de trei reprezentaţii la 
sfârşitul lui septembrie 2010. 
Abordarea sa originală a reuşit 
să incite publicul atât prin regia 
la graniţa cu tehnica teatrului în 
teatru, cât şi printr-un nou final neaşteptat, mai apropiat de pretenţiile spectatorului 
modern, în care un Scrooge înspăimantat de previziuni încearcă să se schimbe, doar 
pentru a descoperi ca lumea nu este pregătită să-i întâmpine schimbarea – o viziune 
făcută să nască polemici, să determine spectatorii să comenteze acerb la ieşirea din sală. 
Lăudat de unii pentru “evitarea capcanei moralizatoare a textului dickensian”, 
amendat de alţii ca “prăfuit”, “pedant”, “Scrooge” a reuşit ceea ce la început ar fi părut 
imposibil – a riscat şi a iesit în faţa publicului. De-aici, vorba englezului, “it’s each 
man’s cup of tea”.  

Radu Stoian 
 

Actorul e dependent de o mie de factori şi e păcat ca, într-un grup, să nu fie şi 
câţiva factori comuni. Prin acest spectacol am încercat să creăm un grup, iar la baza lui 
au stat toate diferenţele şi asemănările dintre noi care ne-au adunat, ne-au îndepărtat, 
ne-au individualizat şi ne-au generalizat.   

Ana Vicovan 
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Când vorbesc despre “Scrooge”, de fapt amintesc de cea mai constructivă 

perioadă pe care am traversat-o în facultate, şi de “partituri” pe care nu o să le uit 
niciodată. În plus, am învăţat ce înseamnă  să ai “tact” în ceea ce priveşte oamenii cu 
care lucrezi, şi , cel mai important, am facut primii paşi către construcţia de personaj. 
Plus multe amintiri…  

Miriam Rizea  
 

Proiectul Scrooge a însemnat pentru mine o lecţie importantă de acorie: spirit 
de echipă, o scenă adevarată (Teatrul Odeon) şi speranţa că fiecare zi schimbă ceva. 
Povestea unchiului zgârcit, căruia banii îi ţin loc de iubire se regăseşte în fiecare dintre 
noi. Spectacolul a lasat cate o temă de reflectare publicului... simt că orice fel de 
zgârcenie sufletească s-a schimbat într-o generozitate a iubirii pentru cei care au privit 
cu inima spectacolul.  

Sorin Şaguna 
 

Experienţa Scrooge a fost poate cea mai potrivită lecţie pe care o puteau primi 
nişte tineri actori aproape de sfîrşitul facultăţii.  

Cosmina Stratan 
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Experienţa cu “Scrooge” a fost una dintre 
cele pe care nu cred că le voi uita niciodată, spun 
asta din mai multe motive dintre care am să 
menţionez câteva. A fost unul dintre cele mai 
lungi proiecte ca durată de repetiţii, am trecut 
prin toate stările posibile în tot acest timp , de la 
agonie la extaz şi invers. Este proiectul care m-a 
adus pentru prima oară pe scena Teatrului 
Odeon.                                                 Pavel Ulici 
 

Spectacolul “Scrooge" a fost o experienţă 
foarte interesantă pentru mine; a fost primul meu 
spectacol pe scena unui teatru. Regret că nu am 
putut să îmi dezvolt personajul atât cât mi-as fi 

dorit… nu am avut ocazia, interpretându-l de prea putine ori. Poate, într-o zi mă voi 
reîntâlni cu această ocazie, dar pana atunci raman cu speranţa…              

Horea Suciu 
 

Fără doar şi poate, voi păstra mereu vie memoria acestui spectacol şi a celor cu 
care am lucrat la el aproape un an de zile… Un spectacol pe care îl privesc atât cu 
mândrie cât şi cu mâhnire… Sunt mândru de visul împlinit, dar nu pot să nu mă 
întristez atunci când ştiu că viaţa lui a fost prea scurtă…                           Radu Stoian 
 

Cine este Scrooge, ştie toata lumea care a fost cândva copil. Cine este "Scooge" 
al nostru? Ei bine... "Scooge" este un spectacol născut din vise, speranţe, raze de suflet 
şi îndârjirea unei echipe de studenţi care a vrut mai mult, care a luptat să schimbe ceva 
şi care cu puţin sprijin din partea unor oameni de suflet, care au crezut în entuziasmul 
tinerilor, a reuşit să-şi îndeplinească scopul. Pentru mine "Scrooge" nu e doar un 
spectacol... este o călătorie, un început, o lecţie.                                                Ana Cucu       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

151



Concept vol 2/nr 2/2011/performance 

  
 

 

graffiti.drimz 
de Alina Nelega 
 
Regia: Alina Nelega 
Scenografia: arh. Gabriela Albu 
Grafica: Alexandra Albu 
Muzica originală: Horia Butnaru & Răzvan Alexe 
Coproducţie Fundaţia Universal Artists Unforgettable şi Teatrul Odeon  
 

Distribuţia:  
Cătălina Mustaţă, Florin Zamfirescu 
& 
Răzvan Alexe, Aida Avieriţei, Horia Butnaru, Liviu Chiţu, Eduard Haris, Silviu 
Mircescu, Silvana Negruţiu, Smaranda Pasnicu, Miriam Rizea, Horia Suciu, Sorin 
Şaguna (studenţi anul III, clasa prof. coordonator Florin Zamfirescu) 
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graffiti.drimz e o poveste de cartier, compusă din destinele intersectate ale unor 
adolescenţi, pe canavaua tragediei unei familii care se destramă pentru că nu poate ţine 
piept realităţii. Cele treisprezece scene ale piesei se petrec într-o vineri noaptea, când 
un băiat încearcă să atragă atenţia unei fete, desenând un graffiti pe un perete de 
şcoală. O mamă alcoolică, o văduvă care ţine un restaurant, un tată ratat şi o bunică 
bolnavă de Alzheimer participă la acţiunea care, asemenea pozelor dintr-un album, se 
derulează pe secvenţe culminând într-o crimă involuntară. Într-o lume dură, lipsită de 
compasiune, zece personaje vorbesc despre prietenie, dragoste şi vise, neîmpliniri şi 
ratări, cu inserturi de free-style, hip-hop şi break dance, pe muzică originală.  

Alina Nelega 
 

Poveştile pe care Alina Nelega le aduce laolaltă, cu talent deopotrivă de 
dramaturg şi de regizor, au poezie şi au şi justificare pe scenă. Şi asta, poate, în primul 
rând pentru că distribuţia este formată aproape în exclusivitate din studenţi care se 
simt bine în mediul pe care li-l propune textul. Cu o scenografie extrem de simplă, 
care-i aparţine Gabrielei Albu, câteva panouri care se mişcă dintr-o parte într-alta şi 
delimitează spaţii fictive, jucând şi rol 
de pereţi pentru graffiti, montarea 
Alinei Nelega are ritm, are duioşie şi 
are şi umor, absolut esenţial într-o lume 
gri, gri, gri de tot… 

Monica Andronescu, www.yorick.ro 
 

graffiti.drimz, Amalia respiră 
adânc sunt file în cronica tranziţiei 
româneşti a ultimelor două decenii pe 
care Alina Nelega o scrie cu textele sale 
dramatice. Cu detaşare, lucid, fără să 
comenteze, autoarea ne pune în faţa 
unei realităţi pe care o recunoaştem în 
jur, dar o cosmetizăm în vieţile noastre 
civile, refuzând evidenţa urii, a 
imoralităţii în care trăieşte o societate 
întreagă. 

Spectator tânăr îţi recunoşti 
generaţia în entuziasmul şi energia 
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tinerilor actori, în muzica şi limbajul direct al scenei. Adult, îţi promiţi la ieşirea din 
sală să reflectezi mai atent la diferenţa de o literă dintre idealurile ce despart două 
generaţii: dreams şi drimz. 

Oana Cristea Grigorescu,  
Observator cultural 

 
E un spectacol de văzut fie ca aveţi 17 ani fie că aveţi 47. Poate perspectivele vor 

fi diferite, dar cert este că Alina Nelega a creat aici o piesă bine închegată, cu substanţă, 
amuzantă şi, în primul rând, foarte vie şi actuală.  

Cristina Foarfă,  www.metropotam.ro 
 

Piesa e una din categoria "felie de viaţă", oprindu-se asupra unui anume 
moment, cu grad mare de semnificaţie, din existenţa "personajelor", la care, însă, 
aceasta nu se rezumă. Un stop-cadru pe traseul evoluţiei de la copilărie la altceva, 
încadrament marcat şi de alternarea spaţiilor, de interior şi exterior, prin panouri pe 
rotile, spaţii la fel de bidimensionale ca şi desenele de graffiti. 

Se cântă, se dansează, corul şi intervenţiile de grup pe ritm de hip-hop au o 
funcţie dramaturgică accentuată şi aproximează moduri alternative de a vedea textul 
nou în scenă. Dar aş zice că inovaţia formală în montare contează prea puţin aici. 
Povestea şi vocile ei sunt, în mod sigur, mai importante. 

Iulia Popovici, Observator cultural 
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Prânzul cel lung   
de Thornton Wilder 
 

 

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Regia: prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 

 

Distribuţie : 
Lucia – Cosmina Stratan 
Roderick – Eugeniu Cozma / Radu Stoian 
Mama Bayard, Genevieve – Ovidia Bănaru /   
                                                 Adela Popescu 
Vărul Brandon, Sam – Horea Suciu /    
                                                      Salex Iatma 
Charles – Sergiu Bucur 
Leonora – Anca Florescu 
Emengarde – Smaranda Pasnicu /  
                                                    Miriam Rizea 
 
  
 
 

Piesa lui Thornton Wilder, Prânzul cel lung, este poate cel mai potrivit text 
pentru a testa capacităţile imaginative ale unor actori. Este un exerciţiu de actorie 
perfect, dat fiind că se rezumă numai la relaţie şi la imaginar, folosind un minim de 
accesorii scenice. O montare realistă cu acest text va deveni - ori cinematografică, ori va 
fi sortită eşecului. Posibilităţile de transformare oferite interpreţilor sunt atât de 
generoase, cum nici un alt text din literatura dramatică nu mai oferă. Este primul motiv 
pentru care am ales această piesă. Pe de altă parte, am fost atras de frumuseţea 
expozeului, cu referire la civilizaţie şi filiaţie. Este vorba de o lume ancorată în 
efemerul prezent, este vorba de generalizare prin tipizare, astfel încât, la o interpretare 
adecvată, fiecare spectator, de pe orice meridian se poate regăsi şi poate „sângera” la 
trecerea timpului, singurul care "le vindecă pe toate"...  

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
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Acţiunea piesei “Prânzul cel lung” se desfăşoară pe parcursul a 90 de ani în casa 
familiei Bayard. În cele aproximativ 60 de minute de spectacol, este surprins momentul 
în care membrii familiei iau prânzul de Crăciun. Piesa începe cu prânzul primei 
generaţii a familiei formată din mama Bayard, fiul acesteia, Roderick şi proaspăta lui 
soţie, Lucia. Pe rând, la aceeaşi masă vor sărbători Crăciunul, copiii lor şi, mai târziu, 
nepoţii. Se observă ce rămâne neschimbat în ceremonia prânzului de Crăciun, în viaţa 
reprezentanţilor unei lumi şi ce se schimbă în ritualurile casei de la o generaţie la alta.  

Pentru mine, experienţa celor două roluri din spectacol a reprezentat în primul 
rând o mare noutate. Stilul piesei nu se aseamănă cu nimic din ce am lucrat la clasă în 
primii doi ani. Textul, partenerii de scenă, coordonatorul de proiect, spaţiul de joc au 
reprezentat provocări graduale care m-au determinat să mă cunosc şi chiar să evoluez 
în modul de reacţie şi de lucru. 

Loredana Ovidia Bănaru 
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Vara trecută, o parte din studenţii domnului profesor Zamfirescu ne-am făcut 
bagajele şi am fugit de Bucureşti preţ de două săptămâni într-o tabără de creaţie de 
care n-o să uităm niciunul. Aşa am început noi lucrul la “Prânzul cel lung”. Ne-am 
dumirit greu. Vai ce comici suntem noi actorii cu dramele noastre, mai ales acelea de la 
început şi care n-au temei! Ne frământăm, trântim uşile în nas – nu contează al cui! – 
plângem şi ne înroşim la faţă şi încercăm să nu ne fie ruşine.  

Cele două Lucii m-au păcălit de câteva ori. Când credeam eu că le stăpânesc îmi 
făceau fente şi se strâmbau pe la spatele meu. Dacă spectacolul de la Călimăneşti a fost 
bun, a fost pentru că eram deschişi, veseli, emoţionaţi şi năuci, la Bucureşti însă 
treburile aveau să se schimbe ... aveau nevoie să se schimbe. Aveam nevoie de o 
siguranţă pe care să ne bazăm atunci când publicul intră în sală, aveam nevoie de o 
încredere oarbă în parteneri şi asta am câştigat pe parcusul repetiţiilor şi spectacolelor 
din sala Pod a UNATC. 

Cosmina Stratan 
 

Spectacolul "Prânzul cel lung” este un exerciţiu foarte bun de actorie. Trebuie 
să-ţi dezvolţi capacitatea ca actor de a-ţi asuma diferite vârste, pe care să nu le joci 
forţat, ci din libertate lăuntrică. Dar libertatea aceasta necesită şi o mare 
responsabilitate şi capacitate de a înţelege fiinţa umană. Joc cu bucurie în acest 
spectacol pentru că ştiu că cei care vor veni să-l vadă, vor pleca acasă gândindu-se la 
cei dragi şi la cât de efemeră este viaţa. Că uite, hop! Şi-ai şi murit mâine-poimâine. Dar 
mamei, iubitei, fratelui, prietenului, cine-i mai spune „te iubesc”? Uităm să ne spunem 
„te iubesc”, ăsta-i necazul vieţii. "Prânzul cel lung” e un spectacol despre iubirea faţă 
de aproape. Iar eu ... îi sunt recunoscător profesorului meu pentru tot ce m-a învăţat. 

Eugeniu Cozma 
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Gâlcevile din Chioggia 
de Carlo Goldoni 
traducere: Florian Potra 
 

 
 

Anul III Arta Actorului Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator: prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu 
Distribuţia: 
Don Toni: Sergiu Costache 
Pasqua: Aida Economu / Delia Florea 
Lucietta: Aida Avieriţei 
Titta-Nane: Andrei Albulescu 
Beppe: Paul Diaconescu 
Don Fortunato: Sergiu Bucurş 
Libera: Teodora Bobeş /Alina Chinie 
Orsetta: Irina Piloş 
Checca: Graţiela Bădescu 
Don Vicenzo: Horia Butnaru 
Toffolo: Sorin Şaguna 
Isidoro: Cătălin Rajka 
Canocchia: Sergiu Bucur 
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 “Gâlcevile din Chioggia”- bucuria jocului teatral 
               Chioggia este locul unde trăieşte o 
comunitate umană diversă şi fermecătoare, ciudată 
prin simplitatea şi vitalitatea ei, pentru noi, 
complicaţii oameni “moderni” bombardaţi şi 
manipulaţi informaţional, devastaţi de sisteme 
filosofice şi socio-politice năucitoare. “Gâlcevile” lui 
Carlo Goldoni au constituit pentru studenţii-actori 
ai anului III actorie pretextul de a-şi etala calităţile 
în varii domenii: dans, cant, gest, acrobaţie, 
Commedia dell’arte. Din punct de vedere 
pedagogic, am avut mai multe obiective –exersarea 
lucrului în echipă – esenţial în arta teatrului, a 
creativităţii personale, capacitatea de a crea tipologii 
credibile; credem, mai ales, că au fost atinse bucuria 

comunicării şi a jocului – mărturia stă buna dispoziţie pe care o capătă spectatorii după 
o oră şi treizeci de minute de joc. Exerciţiul dramatic realizat de noi respectă rigorile 
unui concept spectacular realist, nuanţat, ironic, cu accente moderne şi cu un umor de 
calitate. Studenţilor interpreţi care s-au înfăţişat în faţa domniilor voastre le mulţumesc 
şi le urez succes în viitor! 

prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu  
 

Veneţia, 10 octombrie 1786… În sfârşit pot 
spune că am văzut o comedie… Nu mi s-a întâmplat 
niciodată să asist la o bucurie manifestată aşa de 
zgomotos de popor, care se vedea zugrăvit atât de 
firesc pe sine şi pe cei apropiaţi…Strigătele răspicate 
ale oamenilor care se bucură sau se sfădesc, certurile 
lor. Bruscheţea, veselia, manierele lor libere, totul este 
redat magistral…Autorul merită cele mai mari elogii 
pentru acest tablou de realism profund […] Autorul, 
care a creat din nimic o distracţie foarte plăcută, 
merită mari laude… Piesa e scrisă de o mână deosebit 
de experimentată.”1. Astfel descrie marele Goethe 
piesa goldoniană “Gâlcevile din Chioggia” (Le baruffe 
chiozzotte) în care am onoarea să joc şi pe baza căreia 

                                                 
1 Deleanu Horia, Triumful lui Goldoni, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1957, p. 169 
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voi susţine lucrarea de licenţă. O adevărată comedie, contemporană şi de pretutindeni, 
care m-a introdus într-o lume atât de vie, din care nu îmi doresc să ies: o lume a 
oamenilor simpli, voioşi liberi şi pur umani în frământările şi freamătul vieţii lor. 
Goldoni a descoperit o mare taină, ca şi Molière şi slujindu-se de ea în scrierile-i, a 
cucerit simpatia publicului. El a înregistrat natura şi nu a judecat-o. Mai mult, el a 
observat oamenii şi a realizat că sufletul omului se lasă mai uşor dirijat de ce e simplu 
şi natural decât de ceea ce este fantastic.  

Piesa are în componenţă tineri plini de energie şi pasiuni, temperamentali şi 
impulsivi, mânaţi de o dorinţă sinceră de a fi fericiţi, prin iubire, în micuţa lor 
comunitate de pescari din Chioggia, unde vânturile maritime par a intensifica trăirile şi 
pasiunile omeneşti. Dragostea e mobilul gâlcevilor de la Chioggia, iar viciile de 
caracter ale eroilor cauza că nu se sfârşesc în mai puţin de trei acte. Două familii, trei 
fete de măritat, aşteptarea bărbaţilor (plecaţi de nouă luni pe mare), gurile spurcate ale 
femeilor şi încurcăturile care se iscă în urma spuselor lor, afirmarea bărbaţilor cu 
masculinitate şi forţă (deseori caragioase), lupta pescarilor cu justiţia coruptă, toate 
aceste ingrediente alcătuiesc un spectacol spumos, vivace şi proaspăt. Muzica live, 
sunetele “orchestrei umane” din spatele cortinei, decorul simplu, dar sugestiv, toate 
acestea contribuie semnificativ la crearea unei atmosfere de bună dispoziţie şi 
optimism.  

Finalul este de tip happy-end, dragostea învingând toate obstacolele şi 
restabilind armonia în comunitatea noastră veselă. Mă bucur că am avut această şansă 
la experimentare, la joc autentic bazat pe improvizaţie, la reale momente de libertate 
personală şi spontaneitate care m-au făcut să mă simt foarte apoape de Orsetta, 
personajul meu.  

Irina Piloş  
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Zăpezile de altădată 
de Dumitru Solomon 
 
Anul III Arta Actorului, 
clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu  
Coordonator: lect.univ.dr. Marius Gâlea 
 

Distribuţie : 
Ea: Dana Ologeanu    
El: Daniel Niţoi 
Statuia: Cezar Grumăzescu    
Mama: Ana Maria Bercu    
Vecinul: Vlad Musteaţă    
 

 
 
Amuzant, simplu şi adevărat! Cam aşa cred că ar fi comentat criticul de la New 

York Times dacă ar fi văzut examenul nostru! 
lect. univ. dr. Marius Gâlea 

 
 
 
 
 
Deseori, în şcoala de teatru, am fost puşi 

în situaţia de a juca personaje a căror vârstă este 
mult mai mică sau depăşeşte cu mult vârsta 
noastră. Iată că, în „Zăpezile de altădată”, am 
fost puşi în situaţia de a fi mai întâi tineri, 
urmând apoi o trecere „minoră” de timp – 
numai 20 de ani! Sigur că aceste provocări sunt 
poate insignifiante în faţa inconştienţei noastre, a 
studenţilor, în faţa avântului spre o nouă 
experienţă. Dar, cu cinci studenţi dornici de 
perfecţiune prin muncă, cu un text bun şi un 
minim de decor şi de recuzită, nebunia poate fi 
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transferată foarte uşor în plăcere, plăcerea în 
muncă, iar munca poate fi fructificată în creaţie. 
Astfel, am încercat să aducem scriiturii dramatice 
aportul nostru: inocenţa copilăriei, avântul 
dragostei şi maturitatea neglijentă a căsniciei până 
la declicul emoţional. Realitatea este în acord cu 
visul, trecerile de la real la ireal, de la calm la 
isterie sunt aproape insesizabile purtând 
spectatorul spre discursul Statuii în care se critică 
plăcerea carnală confundată cu dragostea, 
realitatea confundată visul. Spectatorul este invitat, 
ironic, să rămână în nepăsare, să doarmă în pace. 
Într-un cuvânt, „Zăpezile de altădată” este o 
comedie spumoasă ce aduce zâmbetul pe buze 
până şi celui mai pretenţios spectator.  

Daniel Niţoi 
 
Spectacolul „Zăpezile de altădată” îi face pe 

cei care au trăit această experienţă să spună: „Nu 
se poate! Cât este de adevărat!”, iar pe cei proaspăt 
îndrăgostiţi: „Sunt sigur că mie nu o să mi se 
întâmple asta niciodată!” – o situaţie care se 

transmite de la o generaţie la alta, de la un cuplu la altul, de la o zi la alta. În definitiv, 
dragostea este singurul sentiment din cauza căruia luptăm pentru propria plăcere... O 
Femeie care are curajul de a se revolta pentru idealul iubirii... Un Bărbat care a uitat 
promisiunile făcute... va fi noaptea un sfetnic bun pentru a rezolva problemele?                                                

                                     Dana Ologeanu 
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Spectacolul „Zăpezile de altădată”, crează acel 
univers specific vieţii cuplului din toate timpurile şi la 
toate vârstele lui. Suntem martorii unei iubiri supuse 
la mai multe încercări, în care tinerii îndrăgostiţi sunt 
avertizaţi că sentimentul pe care-l trăiesc la 15 ani, nu 
se va mai repeta niciodată. Ca să reziste o viaţă 
împreună, va fi nevoie să-şi accepte diferenţele şi 
defectele unul altuia. Textul lui Dumitru Solomon, 
scris cu mult umor, ajută interpretii acestui spectacol 
să-şi conducă personajele prin toate etapele iubirii lor. 

                                    Ana Maria Bercu 
 
 
 
 
 

Show a la Krem  
One Man Show cu Răzvan Alexe 
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„Răzvan Alexe (aka Krem) a 
creat un show unic, la ora actuală, 
în România: "Show… A La Krem". 
În el găsiţi îmbinate elemente de 
teatru, stand-up comedy, rap şi... 
free-style. Un spectacol interactiv, 
pe care merită să-l vezi iar şi iar…"  

Cafe DeKo 
 
 
 
 
Un nou tip de spectacol, un altfel de stand-up comedy şi o altă imagine a 

rap-ului (un show la care rapperii îşi vor pune mâinile în cap). A pornit de la o 
idee nebună care mi-a lovit căpshorul undeva prin anul 1 de facultate. Cum de 
ceva timp cântam (rap) iar, în paralel, păpam pe pâine arta actorului la UNATC 
(Clasa dl prof. univ. dr. Florin Zamfirescu), mi-am propus să-mi iau inima-n 
dinţi cu tot cu ficat şi plămâni şi să îmbin mai multe elemente din cele 2 
secţiuni. Pe baza a aproximativ 10 piese scrise şi interpretate de mine, am 
realizat un monolog comico-cedracuzici? despre „felia mea de rap”... practic 
fiecare cântec are o poveste aparte şi în majoritatea cazurilor este susţinut de 
„magicul Ce-ar fi dacă...?”... Ce-ar fi dacă ai bea pipi şi ai povesti despre asta? ... 
Ce-ar fi dacă te-ai îndrăgosti de cea mai frumoasă fătucă de 6 ani? Ce-ar fi dacă 
te-ai rătăci printr-o pădure mistică şi te-ar viola Dl. Necşulescu? (Titanic Vals) 
etc. Totul e joacă. Muzica... ”teatrul” (tartrul)... artaaaa în genere este un imens 
tărâm de joacă... faţa blocului, cls a 4a... Pământenii ar trebui să realizeze că noi 
doar ne distrăm... Atâta tot... nu vrea nimeni să epateze în niciun fel cu absolut 
nimic. Şi totuşi... Show a la Krem... rămâne subiect de bârfă printre muzicieni, 
teatrologi, dermatologi, strungari şi femei de serviciu (Yellow Reviiiin...). A, da. 
Se improvizează. Mult. Teatru-sport. De fapt, freestyle MC-ing... Rimăm pe loc 
despre absolut orice subiect îţi născoceşte mintea la momentul respectiv. Păi... 
aşa se face, coane! În mare parte a timpului îi mai putem admira alături de noi 

164



Concept vol 2/nr 2/2011/performance 

  
 

pe scenă şi pe Horia Butnaru aka Gecko (sunet şi ajutor uman), Omu Gnom 
(care a semnat marea majoritate a instrumentalelor + cel mai bun MC de 
freestyle... aaa... cel mai bun MC punct), Silviu Mircescu (Oh, Noooooo! Nu am 
bani în buzuuunaaar :))), Alina Chinie (E singură, nesigură...) şi alţi invitaţi de 
excepţie. One man show cu invitaţi, da... jocul meu, regulile mele, vorb'aceea :) 

Spectacolul „ia forma vasului în care este pus”. Are la bază aceeaşi 
structură, dar se modifică în funcţie de locaţie. Într-o cafenea are o formă, în 
teatru alta, iar în club... bumtzi bumtzi :) 

Răzvan Alexe 
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Stele  
în lumina dimineţii 
de Alexandr Galin 
 

 

Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator:  

asist. univ. dr. Ştefana Samfira 
 

 

Distribuţia:  
Simona Grumezea - Valentina 
Raluca Sonea - Lora 
Lina Malcoci - Anna 
Vlad Pavel - Alexandr 
Victoria Agache - Maria 
Alexandru Sinca - Nikolai 
Aida Avieritei - Klara 

 
 

Acţiunea se petrece în timpul Olimpiadei 
din Moscova. Toate persoanele dubioase au fost 
date afară din oraş pentru a nu strica imaginea 
patriei. Ne aflăm într-un fost spital de nebuni. 
Aici sunt trimise patru femei de moravuri uşoare. 
Gazda lor este o pompiereasă, sora Şefului de 
poliţie a unuia din sectoarele Moscovei. Acţiunea 
se petrece într-o singură zi – cea în care este 
adusă Flacăra Olimpică. Este o felie din viaţa 
acestor femei, cu poveşti sfâşietoare, pline de un 
umor taios care se desfăşoară în paralel cu 
povestea de dragoste a uneia dintre ele şi a fiului 
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pompieresei, şi el miliţian. 
Un spectacol care ne-a speriat, care ne-a bucurat, care ne-a unit! Un spectacol 

care a spus „Start!” Valentina întruchipează tipul femeii puternice, care mă atrage în 
mod deosebit prin coloana vertebrală caracteristică acestui gen, dar şi prin 
sensibilitatea aparte, bine ascunsă, pe care o posedă. Ea m-a învăţat că o femeie, cu cât 
este mai puternică, cu atât este mai sensibilă. Şi nu doar femeia, ci omul. Această „forţă 
masculină”, cum o numesc unii, este de fapt singura şansă de a nu fugi de tine însăţi. 
Este cea mai grea şi cea mai eficientă metodă. De fapt, devii cu adevărat puternică 
atunci când îţi priveşti în faţă vulnerabilitatea, când o accepţi şi conştientizezi că „ea” 
eşti „tu”. În fond, puterea în adevăratul ei sens este dovadă de curaj. Curajul de a te 
iubi, de a te aprecia, de a te respecta.  

Simona Grumezea  

 
Cred că am de învăţat de la fiecare personaj câte ceva şi ceea ce m-a învăţat 

personajul Lora este să-mi accept mai mult feminitatea, să mă bucur mai mult de ea. 
De asemenea, m-a făcut să privesc altfel oamenii din clasa de jos a societăţii şi să 
privesc mai bine motivele pe care le au oamenii care fac lucruri pe care înainte le 
etichetam rapid şi facil drept „josnice”. Am bucuria unui moment în piesă în care, de 
fiecare dată când joc, nu pot să nu mă întreb: „Oare se poate să fie cineva mai liber de 
atât?” 
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Raluca Sonea 
 
 
 
  

 
 

 
 
„Stele în lumina dimineţii” e un spectacol despre destine umane rătăcite ce au 

de făcut, în momentul de faţă, o importantă alegere. Personajele fac parte dintr-o lume 
a damnaţilor şi au un comportament cules de pe stradă, plămădit din ura societăţii 
„bune” faţă de ele. Vin în faţa publicului golite de norme şi valori sociale, acţionând în 
conformitate cu natura lor interioară (care, paradoxal, se dovedeşte a fi valoroasă). 
Stigmatizate, izgonite, îşi cer ostentativ dreptul la viaţă, devenind un exemplu de 
demnitate umană şi nobleţe sufletească. 

Lina Malcoci 
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Ultima şansă 
de Mihail Zadornov 
Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Coordonator proiect:  
lect. univ. dr. Marius Gâlea 
 

Distribuţia:  
Anastasia Dumitrescu 
Ana Odagiu 
Alexandru Sinca 

 

Dramaturgia rusească contemporană ne dezvăluie un text de un umor 
debordant. Triunghiul conjugal este pus într-o situaţie neaşteptată! 

lect. univ. dr. Marius Gâlea 
 

Spectacolul „Ultima şansă” are un text contemporan, absolut spumos. Este oare 
posibil ca o femeie să se îndrăgostească atât de tare de un bărbat căsătorit încât să vină 
la soţia acestuia încercând să-l cumpere? În această piesă se poate şi sper eu, doar aici. 
Şi atunci închipuiţi-vă pentru o clipă atmosfera piesei: Elena Vladimirovna, o soţie 
liniştită, frumos îmbrăcată, pregătită pentru a sărbători cei 20 de ani de când l-a 
cunoscut pe Andrei Vasilievici, aşteptându-l cu lumânări şi muzică bună, se trezeşte la 
uşă, nu cu soţul, ci cu Oxana, o fătucă de vreo 20 de ani, stupid îmbrăcată, guralivă şi 
agitată, naivă, dar "curajoasă", care vine cu o ofertă bulversantă! Ţineţi-vă bine: un 
contract de vânzare-cumpărare, obiectul fiind Andrei Vasilievici, soţul dichisitei Elena. 
Ei bine, există şi un preţ şi anume 20.000 de euro. Tentant, numai că lucrurile se duc 
spre apogeul absurdului în momentul în care apare negocierea contractului, cu soţul de 
faţă, el fiind stupefiat de ridicolul situatiei, neştiind „pe unde să mai scoată cămaşa”.  

Ana Odagiu 
         De obicei bărbatul este prins cu 
amanta de către nevastă, dar ce se face 
când el îşi surprinde propria soţie stând 
de vorbă în bucătărie şi mâncând o 
prăjitură cu … propria amantă? Ce se 
întâmplă cu el când începe să înţeleagă 
de ce cele două se comportă ca şi cum se 
cunosc de-o viaţă. O frumoasă căutare a 
ceea ce ne face de fapt să fim fericiţi. 

Alex Sinca 
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S-a apropiat sfârşitul facultăţii. Acum realizez cât de repede a trecut timpul... 
parcă ieri intrasem la facultate şi eram emoţionată şi nerăbdătoare să încep. Culmea, 
abia acum, la final, îmi dau seama cum trebuia să procedez în primul an, ce trebuia să 
am în vedere şi ce atitudine trebuia să adopt, ceea ce, ţin să spun, mă face cam 
melancolică. Privind în urmă descopăr că pe măsură ce m-am maturizat viaţa nu mi-a 
mai părut aşa simplă ca atunci când eram copil. Am înţeles că trebuie să fii mult mai 
calculat, mai atent şi mai răbdător. Că trebuie să îţi descoperi o vocaţie şi să o faci cu 
bucurie şi dragoste. Ce m-a fascinat la meseria de actor a fost posibilitatea de a trăi mai 
multe vieţi. De a trăi viaţa altei persoane, de a reuşi să ţi-o însuşeşti şi să te joci cu ea. 
Să-ţi vezi viaţa şi să ştii să te joci cu ea. Să râzi sau să plângi. Să te joci şi să îţi placă! 
,,Ne jucăm. Nu trebuie să se întâmple nimic cu adevărat. Să ne jucăm numai. Cine nu 
ştie să se joace, acela nu-şi trăieşte omenia" Constantin Noica - Mathesis sau bucuriile 
simple. 

Ce poate fi mai atractiv şi mai frumos decât să ai ca meserie joaca? Dar lucrurile 
nu stau aşa de simplu. Am descoperit cât de frumos şi deosebit este să îţi construieşti 
un personaj. Să culegi din tine ce se potriveşte... să cauţi şi să descoperi. Înveţi să te 
cunoşti pe tine, să te apreciezi corect şi să schimbi când e cazul. Înveţi să citeşti atent un 
text şi să îl înţelegi. Să înţelegi o gândire şi un anume fel de a acţiona. Înveţi să vorbeşti 
cu oamenii, să te deschizi şi să te faci plăcut. Deşi firea mea a fost întotdeauna mai 
închisă pot spune că acum, la sfârşit de facultate, a început să se schimbe. Ai o mare 
satisfacţie şi bucurie când reuşeşti să construieşti un personaj special şi atractiv. Când 
ceilalţi râd sau se întristează alături de personajul tău 
care îţi devine parte din tine şi prieten care te însoţeşte. 
De asemenea şi relaţia cu spectatorii, în cazul meu cu 
colegii, este una cu totul specială. O scurtă, dar sinceră 
admiraţie din partea unui coleg te încarcă şi te bucură. 
Pe scenă, altfel simţi şi înţelegi lucrurile şi am învăţat 
să mă concentrez şi să ascult cu mai multă atenţie ceea 
ce mi se transmite de către celălalt sau ceilalţi cu care 
discut. Şi privind scurt, dar atent, în urmă descopăr 
câte am avut de învăţat în primul rând pentru mine ca 
minte şi suflet.  
            Spectacolul nostru de licenţă – „Ultima şansă” –  
este o piesă de o actualitate incredibilă şi de un farmec 
deosebit, scrisă cu umor şi plină de momente în care 
nu-ţi poţi stăpâni avalanşa de râs.   

Anastasia Dumitrescu 
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Gaiţele 
de Alexandru Kiriţescu 
 
Clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
Regia: prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 

Distribuţia: 
Simona Grumezea  
Anca Florescu  
Elena Vasilache  
Irina Cepoi  
Aida Economu  
Adina Stoica  
Loredana Căvăsdan / Silvana Negrutiu  
Catrinel Bejenariu  
Andrei Popa  
Eduard Harris  
Alexandru Mărculescu  
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Piesa Gaiţele, de Al. Kiriţescu a fost în permanenţă tratată ca un text realist, 
static şi eventual perimat. Am ambiţionat, prin montare, să demonstrez că nu este nici 
pe departe aşa. Pe lângă frumuseţea replicii, surprinzând cu acuitate un farmec 
oltenesc special şi greu traductibil, unde tonalitatea şi ritmul dau o savoare greu 
sesizabilă la lectură, am descoperit, în profunzimea ofertei dramaturgice un filon 
expresionist care poate proiecta spectacolul într-o altă zonă decât aceea în care a fost 
aşezat până acum, aceea a modernităţii, făcându-l astfel universal valabil.  

Ambiţia de a păstra textul integral, ca o demonstraţie că el nu contine nimic 
perimat sau vetust, ci doar greu de înţeles şi greu de interpretat, performanţele de 
excepţie ale studenţilor, sunt tot atâtea motive care ne fac să căutăm un debuşeu 
imediat după terminarea facultăţii, astfel încât demonstraţia noastră să-şi atingă scopul 
prin vizionarea de către un număr cât mai mare de spectatori. 

prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 
 

 Spectacolul “Gaiţele” nu poate fi explicat. Trebuie văzut! Poate subiectivitatea 
mă îndeamnă să spun asta, însă cred sincer că este un proiect deosebit! Regia, într-o 
cheie pe care n-am înţeles-o la început, deosebeşte acest spectacol de restul 
spectacolelor generaţiei mele. Ne-am adaptat însă, cu toţii, propunerii domnului 
profesor, am avut încredere şi rezultatul vorbeste de la sine. 
 Personal, cel mai important lucru pe care l-am învăţat în timpul repetiţiilor este 
că, tocmai atunci când situaţia scenică presupune neînţelegere, ceartă mergând până la 
scandal, este nevoie de mai multă armonie în echipă; pe scenă se observă atât de uşor 
atunci când antipatiile sunt personale, iar acest spectacol a început să crească, să se 
definească de-abia atunci când am reuşit să depăşim aceste probleme, iar atmosfera 
generală a căpătat autenticitate.                                                                   Irina Cepoi 
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De ce Gaiţele? Tocmai prin dificultatea pe care o 
provoacă unui student o lume atât de extremistă şi unică, 
iar aria noastră de percepere a situaţiilor, a tipologiilor se 
măreşte. Dacă reuşeşti să te apropii de mentalitatea unui 
grup atât de complex, te poţi apropia şi de modul de 
gândire al unui singur om. Dacă reuşeşti să înţelegi 
mentalitatea unor femei aflate la vârsta de şaptezeci de 
ani, care cunosc doar conduita tipic oltenească, vei putea 
înţelege şi o tânără de douăzeci de ani care vrea să fie 
independentă, care visează să cunoască. La fel de bine vei 
putea înţelege şi ce este în inima unei femei care deja se 
îndreaptă spre vârsta de treizeci sau poate chiar patruzeci  
de ani şi încă nu şi-a croit un drum, care nu şi-a întâlnit 
dragostea, care visează să fie mamă.  

Dacă poţi înţelege omul care îşi doreste sfârsitul, poţi înţelege şi copilul care îşi 
aşteaptă viaţa. Dacă poţi zări prin ochii celui ce se uită înapoi, poţi vedea şi prin ochii 
celui ce priveşte înainte. 

Simona Grumezea 
 

 Pentru mine, Gaiţele este un spectacol-lecţie. Am învăţat unul de la celălalt. Am 
învăţat să ne acceptăm, să primim, să dăruim, să ne jucăm. Ne-am maturizat împreună, 
graţie domnului profesor Florin Zamfirescu. 

Elena Vasilache  
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Jocuri în curtea din spate 
de Edna Mazya 
 
Regia: Gabriel Pricop,  
anul III regie, coordonator  
prof. univ. dr. Tudor Mărăscu,  
prof. asoc. Beatrice Rancea 
Asistenţa de regie: Diana Barbu şi  
Andra Maria, anul II Teatrologie 

 
Distribuţie: 
Dvori / Procuroarea – Ioana Manciu 
Asaf / Avocatul – Pavel Ulici 
Şmuel / Avocatul – Florin Hriţcu 
Sela / Avocatul – Cezar Grumăzescu 
Gidi / Avocatul – Vlad Pavel 
studenţi anul III Arta Actorului, coordonator prof. univ. dr. Florin Zamfirescu 

 
Patru puşti de 17 ani violează o fată de 14 ani. Piesa Ednei Mazya prezintă 

faptele din două perspective: aceea a evenimentului în sine, iar apoi procesul în care 
sunt judecaţi cei patru băieţi. O poveste despre dreptate, ineficienţa sistemului judiciar, 
adolescenţă, joacă, teribilism, şi dragoste. 

Gabriel Pricop 
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Sora mai mare 
de Alexandr Volodin 
 
Regia: Andrei Munteanu,  
anul III regie, coordonator prof. univ. dr. Tudor Mărăscu 
Scenografia: Tatiana Vîntu 
Coregrafia: Andreea Belu 
Light design: Cristi Niculescu  
Spectacol găzduit de Teatrul Evreiesc de Stat 
 
Distribuţia: 
Simona Grumezea – Nadya                    Victoria Agache – Lida 
Cornel Ciupercescu – Uhov                    Richard Bovnoczki – Kiril 
Mihai Ciucă – Evghenii Petrovici             Eugen Cozma – Volodea 
Adela Perjoiu – Actriţa                            Eduard Haris – Ogorodnikov 
Ion Cosma – Medinskii                             Crina Zvobodă – Nelly 
Tinca Ţugulea – Klara                              Elena Rotaru – Saşa 
Ion Bordian – Fedia                                   Vişinel Bălan – Studentul 
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Trăiesc cu profunda convingere că teatrul adevărat îţi vorbeşte despre forţa 
umană şi permanenta căutare a perfecţiunii, şi că un asemenea teatru înseamnă 
încercarea supremă de a defini armonia în toiul celei mai terifiante dezordini.  

„Sora mai mare” se înscrie printre cele mai îndrăgite piese contemporane ale 
spectatorilor din întreaga Rusie. Dramaturgia lui Alexandr Volodin, de o mare fineţe şi 
sensibilitate, ne aminteşte de valori omeneşti ce par azi uitate, şi tocmai de aceea 
rămâne de o mare actualitate. Am credinţa că piesa îşi va găsi spectatorul, dornic şi 
avid de emoţie adevărată într-un peisaj năpădit de falsuri.   

Este un spectacol pe care îl dedic tuturor oamenilor care încă  nu au uitat cine 
sunt...  

Andrei Munteanu 
 

Un spectacol rusesc de mare calitate, cu jumătate din distribuţie compusă din 
tineri basarabeni. În piesă, tema centrală se axează în jurul poveştii a două surori 
orfane (Simona Grumezea şi Victoria Agache) care sunt puse în dificultatea de a alege 
între a urma vocaţia pentru care simt că sunt predestinate şi a munci pentru a-şi câştiga 
minimul de existenţă necesar supravieţuirii. Sora mai mare, Nadejda Gheorghievna 
(Simona Grumezea), în pofida greutăţilor, ajunge până la urmă o actriţă de renume. 
Este un spectacol despre viaţa cotidiană, despre greutăţi, despre iubire şi credinţa care 
te înalţă. Acţiunea se petrece într-un oarecare apartament de bloc comunist. 

 Eu îl întruchipez pe Volodea, un tânăr inginer timid, pur, inocent, care are 
capacitatea de a iubi necondiţionat. Dar, deoarece Volodea este culmea bunului-simţ şi 
a timidităţii, acesta pare stupid şi penibil. El ajunge să se îndrăgostească de Nadejda 
Gheorghievna. Dar e dat de ea afară din casă atunci când vine în vizită, pentru felul 
său ridicol de a se purta. Aceasta doar pentru că are prea mult bun-simţ. Timp de şase 
ani, Volodea ţine ascunsă iubirea pentru ea. Când revine în casa Nadejdei 
Gheorghievna, este schimbat. De această dată se dezlănţuie. Îi spune tot ce are în suflet 
pentru că a rămas la fel de sincer. Mă bucur că am avut o parteneră atât de deschisă ca 
Simona Grumezea. Eu joc cu plăcere şi cu bucurie acest spectacol pentru că am credinţa 
că sinceritatea este elementul fundamental pe care se poate construi o relaţie. Eu ţin 
foarte mult la Volodea pentru că mă regăsesc în el. Este o parte din mine, cel care am 
fost la 16 ani. Pentru mine este primul spectacol pe scena unui teatru profesionist şi 
este pentru prima oară când am drept partener un actor cu experienţă – Cornel 
Ciupercescu. În sfârşit, este o experienţă unică, şi îi sunt recunoscător regizorului, să 
joci în faţa a cel puţin trei sute de oameni.  

Eugeniu Cozma 
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Hotelul 
adaptare după Hotelul celor două lumi  
de Éric-Emmanuel Schmitt 
 
Regia: Anca Mitroi,  
anul III regie, coordonator  
prof. univ. dr. Tudor Mărăscu,  
prof. asoc. Beatrice Rancea 
Asistent regie: Daniel Buglea 
Scenografia: Gyöngyi Balázs, Tamás Tibor 
(anul III scenografie, coordonator  
lect. univ .dr. Ştefan Caragiu) 
Lumini: Mădălina Mânzat 
Sunet: Alin Zăbrăuţeanu 
(master I Light&Sound Design,  
coordonator prof. univ. dr. Horia Murgu, prof. asoc. drd. Mircea Florian) 
 
Distribuţia: 
Julien – Adrian Nicolae  
Astrologul – Ionuţ Grama  
Delbec – George Albert Costea  
Marie – Cristina Casian  
Dr. S... – Ana Covalciuc  
Laura – Nicoleta Hâncu  
Asistenta – Ana Puşcălău  
Asistentul – Florentin Munteanu   
 

Filosofia pretinde că explică lumea; teatrul – că o reprezintă... susţine Eric-Emmanuel 
Schmitt, dramaturg şi prozator francez contemporan, mult premiat, tradus şi jucat pe 
scenele din întreaga lume. Câteva exemple apropiate: Tectonica sentimentelor la Teatrul 
Naţional Bucureşti, Vizitatorul şi Variaţiuni enigmatice la Teatrul Nottara (cea din urmă 
în coproducţie cu Teatrul “Sică Alexandrescu” din Braşov), mai vechiul Libertin, dar şi 
noua adaptare după romanul Oscar şi tanti Roz la Bulandra şi, de vreo doi ani, Hotelul 
dintre lumi la Teatrul Mic. Părinţii atei, dar şi o formaţie personală de tip agnostic, nu l-
au împiedicat pe dramaturg să se declare, în cele din urmă, creştin. Religiile 
universului îşi găsesc locul firesc în piesele sale, iar personajele nu se sfiesc să abordeze 
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cu naturaleţe teme “mari” din istoria culturii şi civilizaţiei umane, în încercarea lor de 
a-şi explica filosofic lumea. Doar regizorii se mai tem uneori să le reprezinte, 
nedumeriţi fiind de poezia textelor şi de aparenta lipsă a unor elemente indispensabile 
unei piese de teatru. Sau cad în păcatul unor patetisme lirice nejustificate la început de 
secol XXI. 

 
Nu este şi cazul Ancăi Mitroi, care evită astfel de capcane alegând Hotelul celor 

două lumi, un text scris de Eric-Emmanuel Schmitt în 1999. În platoul de regie “Ion 
Sava”, piesa capătă un titlu simplificat şi general valabil – Hotelul, iar curajul pe care îl 
au personajele dramaturgului se transmite şi tinerei creatoare. Tentaţiile de a specula 
sensurile poetico-filosofice, metafizice - ale unei scrieri fără conflict - sunt estompate de 
o montare în cheie aproape realistă, bazată pe tehnica suspansului, a valorificării 
comicului (atât cât permite textul) şi, mai ales, a lucrului atent, extrem de atent, cu 
actorii şi cu detaliile viziunii sale. Rezultatul: acea emoţie concretă, pe care numai 
teatrul bine făcut o poate genera publicului. În demersul său, regizoarea este susţinută 
de o adevărată “crème de la crème” a ultimelor promoţii de absolvenţi de la Arta 
actorului, de o echipă de creaţie sceno-tehnică şi un asistent (Daniel Buglea) care i-au 
înţeles pe deplin conceptul. 

Povestea este simplă: cinci personaje poposesc, rând pe rând, într-un hotel-
sanatoriu ciudat, aflat undeva între două lumi, într-un alt soi de purgatoriu unde 
aşteaptă să li se decidă soarta. Încotro se vor îndrepta apoi, unde îi va purta ascensorul 
– către eşafod sau către o nouă şansă la viaţă – sunt întrebările la care nu primim 
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întotdeauna răspunsul dorit. Fiinţele umane sunt dirijate spre viaţă sau moarte de către 
un personaj misterios, Dr. S..., văzut diferit de cei cinci – ca femeie, bărbat, doctor sau... 
altceva... Nici acest personaj nu are mereu rezolvări la problemele muritorilor, dar 
dramaturgul îi dă prilejul să filosofeze: “Ce e viaţa?” - un dar, un cadou făcut tuturor. 
“Ce e moartea?” - un mister. De fapt, cel mai rău dintre răspunsurile la această întrebare e 
un răspuns... Singura “salvare” pare a fi iubirea, iar, când ea se petrece la prima vedere, 
oamenii se vor recunoaşte dintr-o singură privire, indiferent în care dintre lumi vor 
ajunge. Textul este poetico-filosofic până la nivel de didascalie şi o dată în plus preţuim 
îndemânarea regizoarei de a nu-l fi transformat nici în “comedie larmoaiantă”, nici în 
roman SF dramatizat, ci de a fi mers pe calea onestă a unei empatii, fără de care nu ne-
am ridica la înălţimea temelor propuse de Schmitt. Iar întrebările pe care suntem ajutaţi 
să ni le punem sunt mult mai pământene: în care “aripă” a hotelului am fi repartizaţi la 
o adică, sau... cum o fi în lift?... 

În locul nostru, răspund însă personajele şi interpreţii lor. Adrian Nicolae este 
Julien, un prosper redactor sportiv, evoluând de la stadiul de indiferenţă şi blazare 
până la îndrăgostitul dispus a se dărui total, riscând totul. Transformarea se datorează 
unei îndrăgostite de viaţă, Laura, o fiinţă fragilă, luminoasă, de un optimism aproape 
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ireal, creată scenic de Nicoleta Hâncu, ce dispune de toate datele personajului. 
Emoţionante sunt scenele lor de dragoste – poetic-inocente, dar fără iz de comedie 
romantică. În jurul lor - alte poveşti - recreate cu un comic fin, subtil, lucrat în detaliu: 
un preşedinte de companie, afacerist meschin şi suficient - George Albert Costea, un 
astrolog imaginându-şi că poate manipula destine - Ionuţ Grama, o femeie de serviciu 
cu veleităţi de filosof - Cristina Casian. Enigmaticul Dr. S... este jucat de Ana Covalciuc, 
apariţie atent dozată, cu o economie de mijloace specifică importanţei personajului. 
Dar dacă filosofia ni-l explică nemuritor şi rece, teatrul trebuie să ni-l reprezinte... În 
calitatea lor de simpli agenţi, îngerilor-asistenţi (Ana Puşcălău şi Florentin Munteanu) 
nu li se permite să comenteze transformarea. Echipa de actori este omogenă, iar meritul 
îi revine regizoarei Anca Mitroi. 

La aceasta contribuie şi decorul creat de Gyöngyi Balázs şi Tamás Tibor – alb, 
rece, neutru, aproape simetric. Pe laterale: hotelul-spital, cu zonele sale indispensabile - 
recepţia, barul, culoarele către camere; în centru: ca element principal – ascensorul. 
Decor rectiliniu, de mari dimensiuni, cu sertare polifuncţionale. (Pe care îl vei deschide 
oare?) Doar în mijlocul scenei ordinea se schimbă: liniile curbe iau locul celor drepte, 
iar culoarea îndulceşte spaţiul populat de mici obiecte simbol lăsate de locatari la 
plecare: o cârpă de praf, un vraf de reclamaţii, un turban, un ceas, o jucărie muzicală. 
Dar oare noi... noi ce am lăsa ca mărturie a scurtei noastre treceri printr-una dintre 
lumile posibile?   

drd. Maria Zărnescu 
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Micul Prinţ 
adaptare după Antoine de Saint Exupery de 
Claudia Drăgan, Oana Plosceanu, Adina Barbu şi 
Ioan Brancu 
 
Coordonator: conf. univ. dr. Ioan Brancu 
Distribuţia: 
Claudia Drăgan, Oana Plosceanu, Adina Barbu  
(anul III păpuşi marionete) 
 

Micul Prinţ. Una dintre operele fundamentale ale literaturii. Nu, nu 'pentru 
copii'… Nici măcar 'în primul rând pentru copii'; a literaturii, punct. O astfel de operă 
se situează dincolo de genuri şi de categorii; nu se demodează niciodată. Ea face parte 
din cele o sută de cărţi pe care le-ai lua cu tine 'acolo'. Micul Prinţ nu ne spune lucruri 
noi, nu ne spune nimic din ceea ce nu ştiam deja; el doar ne readuce aminte ceea ce am 
uitat: "Ochii sunt orbi, cu inima trebuie să cauţi", "Eşti răspunzător de tot ceea ce 
îmblânzeşti", "Oamenii cultivă mii de trandafiri într-o grădină şi tot nu găsesc ceea ce 
caută şi, cu toate astea, ceea ce caută ei poate fi găsit într-o singură floare". De ce să 
revizităm totuşi acest text astăzi? Adică, ce-i mai putem aduce aduce noi în plus? Cum 
l-am putea îmbogăţi? Nu ştiu cum. Noi n-am încercat să-l îmbogăţim, ci să ni-l 
apropiem. Am adus Micul Prinţ lîngă noi, în zilele noastre, am încercat să-l facem un 
personaj real, l-am făcut păpuşă, iar aceasta şi-a executat turul de magie obişnuit şi 
atunci ne-am dat seama, pentru a câta oară!, că Micul Prinţ suntem chiar noi. Pare 
simplu, nu-i aşa?, pare să fie la mintea cocoşului. Micul Prinţ ne-o spune, destul de 
clar, e suficient să citim. Ei bine, nu e suficient. E bine să-ţi spună cineva care e cel mai 
important lucru din lume; mult mai bine, însă, e să-l descoperi tu însuţi. Nu-l mai uiţi 

niciodată. Fie şi doar pentru 
atât şi tot merită să faci 
drumul pentru că nu 
cunoaştem decât ceea ce am 
îmblânzit. 

 
conf. univ. dr. Ioan Brancu 
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Pasărea albastră 
scenariu de Angela Mayer după piesa omonimă a lui Maeterlinck 
     
Coordonator: lect. univ. dr. Decebal Marin 
Sculptura: Ioan Bătăiosu 
Coloana sonoră: Geo Constantinescu 
Distribuţia: 
Felix - Ana Maria Puşcălău şi Roxana Eftime 
Elia - Mihaela Brebinaru şi Alina Popa 
Cersetoarea Teodora - Alexandra Blaj 
Pământul - Ionuţ Ghinea      Apa - Roxana Eftime           
Focul - Radu Păunescu   Aerul - Alina Popa         
Eterul - Radu Păunescu           
Fericirea de a fi bogat - Ionuţ Ghinea 
Fericirea trăirilor senzuale - Roxana Eftime 
Fericirea de a cânta şi a dansa - Alexandra Blaj 
Fericirea de a mânca mai mult decat ţi-e foame - Radu Păunescu 
Fericirea de a confunda visul cu realitatea - Alina Popa 
Fericirea de a dormi mai mult decât ţi-e somn - Radu Păunescu 
(anul III păpuşi marionete) 
                   
  Varianta de scenariu a Angelei Mayer este, am putea spune, esenţializată, 
simplificată, reducând drumul iniţiatic al celor doi copii către dobândirea fericirii 
eterne, cunoaşterea de sine sau trezirea plenară a capacităţilor latente ale sufletului, 
simbolizate prin pasărea albastră, la cunoaşterea celor cinci elemente fundamentale 
arhetipale (pământ, apă, foc, aer, eter), la trecerea prin grădina fericirilor efemere, 
precum şi la depăşirea, în final, a uneia dintre celei mai mari frici cu care se confruntă o 
fiinţă umană, şi anume frica de moarte. 
 Drumul celor doi copii, deşi mai scurt şi mai puţin fantastic dacât cel 
imaginat de Maeterlinck, este realizat de noi într-o manieră  sugestiv simbolică, 
specifică teatrului de animaţie, atât prin decor cât şi prin combinarea expresivităţii 
jocului personajelor-actori, cu cel al marionetelor şi al păpuşilor cu mimică în stilul 
Bunraku. Ne dorim ca spectacolul să ajungă la sufletele spectatorilor noştri predilecţi, 
copii, dar şi la cele ale adulţilor deopotrivă, ştiut fiind faptul că, mai mult sau mai 
puţin, în adâncul sufletului oricărui adult va fi întotdeauna ascuns un copil. 

lect. univ. dr. Decebal Marin 
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Un anume noi 
 
Coregrafia: Oana Albu Iuliana, coregrafie anul III,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic, 
asist. univ. Andreea Duţă 
Scenografia: Elena Constantin, scenografie anul III  
coordonator lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
Lumini: Mihai Florin Alexandru  
Munteanu Florentin, anul III coregrafie 
 
Distribuţie: 
Lorena Băcioiu, coregrafie anul I,  
coordonator prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Crista Sandu, coregrafie anul I,  
coordonator prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Eliza Păuna, păpuşi anul II,  
coordonator lect. univ. dr. Liliana Gavrilescu 
Mihai Cojocaru, actorie anul I,  
coordonator prof. univ. dr. Adrian Titieni  
Vladimir Albu, actorie anul I,  
coordonator prof. univ. dr. Adrian Titieni  
Codreanu Mihail Dan, păpuşi anul II,  
coordonator lect. univ. dr. Liliana Gavrilescu 
 

"Un anume noi" îşi propune să plaseze un vizor asupra condiţiei umane, 
arătând o latură a unor lucruri ce pot fi redate printr-o gestualitate cotidiană, având 
diferite conotaţii de ordin coregrafic. Tot momentul coregrafic este realizat într-o zonă 
de teatru-dans, cu situaţii concrete din care se dezvoltă mişcări de ordin coregrafic. 
Sunt arătate reacţii şi relaţii ce pot fi reperate uşor de public, acesta regăsindu-se în cele 
mai multe dintre abordările ideii de cuplu. Este o lucrare bazată pe lipsa de curaj, pe 
timiditate, pe tachinare, pe joacă, pe încercări şi reîncercări în ideea menţinerii unui 
cuplu, totul realizându-se, de cele mai multe ori, printr-un simplu gest eliptic. Toate 
aceste relaţii au ca scop să concluzioneze şi să unească lucrurile petrecute în scenă, 
reducându-se totul la conotaţia cuvântului „om”, indiferent dacă este sau nu asociat 
unei idei de cuplu.  
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Spectacolul este realizat pe 
ideea convieţuirii în doi, şi ancorat în 
ideea universală de cuplu, idee 
construită de cele trei cupluri 
prezente în scenă. Această idee de 
cuplu presupune curajul de a accepta 
creşterea reală, schimbarea şi riscul 
propriei libertăţi.  

Fiecare cuplu are istoria sa 
(sau şi-o construiesc pe parcurs), însă 
etapele de formare, dezvoltare, destrămare sunt la fel de valabile şi de reale pentru 
fiecare dintre ei. În fiecare din aceste etape, partenerii trec prin diverse crize personale 
ce se răsfrâng asupra dinamicii cuplului. Pentru unii, aceste crize îmbogăţesc dinamica 
stilului de viaţă al cuplului, însă pentru alţii, aceste etape sunt copleşitoare, ducând la 
destrămarea vieţii în doi. Joaca şi tachinarea sunt, de cele mai multe ori, cele mai bune 
arme pentru împăcare, de aceea am recurs la ele atunci când un cuplu trebuia să ajungă 
la un alt început, indiferent dacă se repornea de la aceleaşi premise, sau de la altele.  

Tema cuplului, raportată la felul de a fi al fiecăruia din cei şase interpreţi, se 
reflectă asupra lor în mod diferit, singurul punct comun fiind faptul că toţi sunt închişi 
într-un spaţiu labirintic ce poate fi asociat cu structura unei case. Acest spaţiu îi 
afectează în mod diferit pe toţi, reacţiile lor putând fi analizate şi încadrate în toate 
tiparele de cuplu. În final, un singur interpret conştientizează faptul că este singur, 
indiferent dacă are sau nu pe cineva alături. Este vorba despre singurătatea 
conştientizată, în raportul dintre două persoane.  

                                                                           Albu Oana Iuliana        
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Kalon 
 
Coregrafia: Nicola Loredana Iulia  
coregrafie anul III,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
asistent univ. Andreea Duţă 
 
Scenografia: asist. univ. Anca Albani   
(Facultatea de Arte Plastice) 
Costume: Frăţiloiu Raluca 
(master an I Facultatea de Arte Plastice) 
Asistent lumini: Mihai Florin Alexandru 
 
 
 

 
 
 
Distribuţia: 
Nicola Loredana Iulia, coregrafie III, 
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Andra Burcă, coregrafie III, coordonator prof. 
univ. dr. Raluca Ianegic 
Albu Oana Iuliana, coregrafie III, coordonator 
prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Băcioiu Lorena, coregrafie I, coordonator 
prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Cocoară Iaela, coregrafie I, coordonator prof. 
univ. dr. Sergiu Anghel 
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„Kalon” este o incursiune în dramatismul genezei ideii de frumos care din 
punct de vedere stilistic este tanspus la nivelul artei abstracte. El urmăreşte traseul 
frumosului care izvorăşte din interiorul omului într-o cadenţă tensionantă pentru ca 
apoi să se manifeste în spaţiul coregrafic. Spectacolul se fundamaentează în gândirea 
estetică greacă în care se află aceeaşi idee a frumosului, ca interioritate a sinelui. El este 
o poezie a mişcărilor lirice care se află în contrapunct cu muzica dramatică, fapt ce 
exprimă graţia care este determinată de această idee de frumos, care continuă să se 
manifeste în celula existenţial dramatică. Elementele naturale precum nisipul, pietrele, 
amintesc de corporalitatea omului, iar mişcările braţelor ca nişte aripi şi trena de 
mătase, amintesc de spiritualitatea omului. Spaţiul este unul teatral, deoarece de cele 
mai multe ori mişcările nu sunt sincronice, ci, de multe ori, se completează în 
contrapunct. Spectacolul are ca miză deschiderea afectivă a spectatorului în faţa acestui 
univers coregrafic ce îmbină teatralitatea cu naturaleţea, iluzia cu adevărul, imaginea 
cu judecata şi plăcerea vizuală cu disconfortul fonic. 

  Nicola Loredana Iulia 

 

 
 
Porţelan 
 
Coregrafia: Alexandra Corneanu  
Anul III, coregrafie,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
asist. univ. Andreea Duţă 
Scenografia: Elena Constantin, scenografie III  
coordonator lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
 
Distribuţia:  
Theodora Munteanu, coregrafie anul II, coord. prof. univ. dr. Liliana Iorgulescu  
Cristina Babalâc, coregrafie anul I, coordonator prof. univ. dr. Sergiu Anghel 
Andreea Soare – balerin la Opera Comică pentru Copii 
Alexandra Corneanu, coregrafie anul III, coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
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Spectacolul coregrafic “Porţelan” porneşte de la patru tipologii de femei, 
diferite şi în acelaşi timp foarte asemănătoare. Se referă la frumuseţea femeii, dar şi la 
fragilitatea acesteia, curajul, dar şi teama, gingăşia, dar şi puterea pe care o poate avea 
o femeie. 

Patru femei, se află într-un spaţiu închis, din care ulterior descoperă, rând pe 
rând că nu mai există cale de ieşire. În fond acest spaţiu închis le reprezintă pe fiecare 
în parte, fiind un spaţiu al propiilor sentimente, stări, aidoma unui spaţiu al 
subconştientului. Acest “închis” reprezintă şi o lipsă a curajului, o teamă de a se 
dezvălui, de a se arăta pe sine şi din acest motiv nu pot “ieşi” din ele, aşadar nu pot ieşi 
din spaţiu, cu toate că încercarea de a face acest lucru nu lipseşte, dar demersul este 
insuficient. Acest spaţiu reprezintă, în fapt, finalul unei etape în viaţa fiecărei femei.  

Un moment în care ele nu mai găsesc soluţii, dar îşi doresc să descopere, să 
cunoască. Uită totuşi un lucru esenţial – se uită pe sine şi află acest lucru atunci când 
nu mai pot face nimic, atunci când devin ele însele un gol din care nu mai pot ieşi. 

Patru femei în acelaşi spaţiu care, de teama de a nu fi descoperite, nu vor să o 
descopere pe cealaltă. Fiecare păstrează o aparenţă şi, deşi se crează o intimitate între 
ele, nici una nu va permite ca lucrurile să avanseze. Uneori au încredere una în cealaltă, 
dar niciodată până la sfârşit şi preferă să se închidă şi mai mult în ele.  În scenă se află 
şi patru scaune, fiecare aparţinând cuiva şi nici una, niciodată, nu încearcă să acapareze 
scaunul altei femei. Scaunul reprezintă, spaţiul individual al fiecăreia, semn că fiecare 
simte să se închidă şi mai mult într-un spaţiu şi aşa închis.  

Alexandra Corneanu 
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Care, încotro 
 
Coregrafia: Timea Kovács, coregrafie anul III,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic,  
asist. univ. dr. Andreea Duţă 
Costume: György Eszter, Szász Emőke 
Light design: Raptis Alexandros 
 
Distribuţia:  
Andreea Belu – coregrafie III,  
coordonator prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Alex Călin – actorie II, coordonator conf. univ. dr. Doru Ana 
Daniela Hasiade – coregrafie I, coordonator prof. univ. dr. 
Sergiu Anghel 
Kovács Tímea – coregrafie III, coordonator prof. univ. dr. 
Raluca Ianegic 
 

Un spectacol despre oameni fragili.  
Despre acele momente când omul nu îşi găseşte locul, nici pe el însuşi. Când 

doreşte foarte mult să fie iubit de cineva. Nu primeşte afecţiunea dorită şi încercă să-şi 
creeze singur o situaţie în care este iubit.  

Despre nevoia de a căuta, de a încerca umplerea lipsurilor, de a cunoaşte, de a 
da rost secundei respective. Despre greşeli. Despre faptul că, uneori, omul nu poate fi 
judecat. 

Patru persoane în 
căutările proprii, în 
profunzimea şi 
intimitatea lor. În ceea ce 
îi face umani.  
  Un spectacol în 
care caut adevărul 
despre mine.  

                      

Timea Kovács 
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Blank Faced 
Expoziţie de copii şi oameni mari 
 

Coregrafia: Andreea Belu,  coregrafie 

anul III,  

coordonator prof. univ. dr. Raluca 

Ianegic,  

asist. univ. dr. Andreea Duţă 

Asistentă: Alexandra Crăciun 

Light design: Cristian Niculescu 

Costume: Anca Miron 

Distribuţia:    

Andreea Belu, Celina Niţu, Mihai 

Dumitriu, Serghei Chiviriga, Timea Kovàcs  

 

Blank faced („to blank face someone”) - lipsa oricărei expresii faciale, gest prin 

care unul dintre interlocutori impune distan�a sau 

arată celuilalt că simte prezenţa unei minciuni, că 

orice cuvânt adăugat este redundant. 

Oameni expuşi. Oameni care rămân copii, 

fără să o recunoasă, a căror copilărie defulează de 

sub masca maturităţii.  Oameni - personaje care 

aplică reţete comportamentale învăţate, preluate 

fără discernământ; care îşi îndulcesc procesele de 

conştiinţă cu  mici şi multe compromisuri. Situaţii 

care scapă de sub control, mascate de normalitate. 

O situaţie expusă privitorului, fără dicteuri 

moralizatoare, cu concluzii lăsate la aprecierea lui.  

„Sunt momente când toată istoria omenirii 

mi se pare o mare epavă, în care singurul lucru 

important pare a fi salvarea propriei persoane.”  

                                          

              Henrik Ibsen 
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Exuvii  
 
Coregrafia: Andra Mihaela Burcă, coregrafie anul III,  
Coordonator: prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
asist. univ. Andreea Duţă 
Scenografie: Chris Butnaru, scenografie anul III,  
coordonator lect. univ. dr. Ştefan Caragiu 
Light Design: Cristi Niculescu 
Sound Design: Mihai Popa 
 
Distribuţia: 
Andra Mihaela Burcă – coregrafie anul III, clasa prof. univ. dr. Raluca Ianegic 
Alina Petrică – actorie anul II, coordonator conf. univ. dr. Doru Ana 
Mihai Cojocaru – actorie anul I, coordonator prof. univ. dr. Adrian Titieni 
Cătălin Jugravu – actorie anul I, coordonator prof. univ. dr. Adrian Titieni  
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Înstrăinat de el însuşi şi de semeni, într-o societate în care cuvintele sale se 

izbesc de ceilalţi ricoşând în mii de direcţii fără a fi receptate, într-un  univers în care 
individul devine mecanism al societăţii, omul contemporan ajunge să-şi pună semne 
de întrebare cu privire la propria sa existenţă. În astfel de circumstanţe lumea devine 
lipsită de sens, valorile îşi pierd semnificaţia, iar adevărurile sunt răsturnate. Dar ce se 
întamplă în aceste circumstanţe cu emoţiile omului, cu nevoia lui de iubire şi de 
afecţiune. Ce se întamplă cu umanul într-o lume ce tinde a deveni inumană? 

 Ceea ce m-a interesat să dezvolt în spectacolul meu a fost problematica 
cuplului intr-un univers absurd, condiţia omului, captiv al propriei sale incapacitaţi de 
comunicare şi al propriei sale rutine, împreună cu  încercarea sa disperată de a evada 
din banalul existenţei. Acesta se străduieşte să-şi redescopere propriile sale simţiri, 
emoţii, gânduri şi se refugiază în relaţii superficiale, în obiecte şi în acţiuni aleatorii. 
Omul umblă dezorientat într-un labirint al sinelui, căutarea Eului îl obsedează, 
încearcă să se cunoască identificându-se cu alţii, dar, în cele din urmă, realizează că se 
învârte în cerc.                                       

   Andra Mihaela Burcă 
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