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1. CUVINTE-CHEIE ȘI CONCEPTE 

 

Performance, teatru, teatru-dans, reprezentație, dans contemporan, avangardă, feminism, semn, 

logos, comunicare, marxism, capitalism, futurism, psihanaliza, catharsis, modernism, avangardă, 

manifest, estetica manifestelor, neuroni-oglindă, interculturalitate, precaritate, teatru independent, 

public, receptare, relație actor – spectator, companii independente, artă comunitară, comunitate, 

dezvoltare personală, terapie prin artă, ateliere creative, ideologie, spații independente, spații 

neconvenționale, sector independent, ONG cultural, industrii creative, regizor, dramaturg, autor 

colectiv, devised theatre, artă participativă, coregrafie, emoție, implicare socială. 

 

 

2. CUPRINSUL LUCRĂRII 

 

METODOLOGIE  

INTRODUCERE   

CAPITOLUL I. O SCURTĂ ISTORIE  

 Modernismul şi estetica manifestelor  

 Conceptul de catharsis de la Aristotel la teoria teatrală  

             a secolului XX  

 Logos, semn şi interculturalitate 

 Precaritatea actului artistic  



 

THIS IS MY BODY.COME INTO MY MIND (Studiu de caz)  

 Premise. Documentarea asupra temei performance-ului  

 Perioada de cercetare 

 Ecouri ale feminismului în spectacole  

internaţionale   

 This is my body. Come into my mind  la Festivalul 

 Internaţional de teatru din Kerala, India  

 Receptarea spectacolului This is my body. Come into my mind 

în India  

 Neuronii oglindă: un punct de vedere ştiinţific  

asupra receptării  

  

CAPITOLUL II. TEATRUL INDEPENDENT ÎN ROMÂNIA 

 Asociaţia Colectiv A şi dezvoltarea publicului  

 Reactor de Creaţie şi Experiment  

 Asociaţia Reciproca  

 Váróterem Projekt  

 Vizibilitatea companiilor independente  

 Compania Create.Act.Enjoy  

 Acţiunile comunitare ale Create.Act.Enjoy  

 Luna Creativă 

 Întâlnirile Generaţiei cu Cheia la Gât şi  



 Dacia Art Project 

 The Box  

Spaţii şi viziune    

Concluzie  

  

SNAP, XMM DIN YKM – IMAGINEA REALITĂŢII (Studiu de caz)  

 Argument  

 Snap – o utopie capitalistă  

 Xmm DIN Ykm (Regia: Gianina Cărbunariu)  

CAPITOLUL III. REGIZORUL VERSUS AUTORUL COLECTIV: 

DEVISED THEATRE  

 Opinii despre regizor  

 Regizorul şi textul  

 Devised Theatre  

LOST IN TRANSITION (Studiu de caz) 

 Premise. O vizită la aeroport  

 O schimbare în abordarea temei  

 Scenariul Lost in Transition  

 Personajele  

 Muzica spectacolului 

 Spaţiul/Decorul  

 Actorul-Dansator  

 Coregrafia şi spaţiul  



 Proiecţiile spectacolului Lost in Transition  

 Receptarea spectacolului Lost in Transition  

  

EVERY DAY IS A BRIDGET DAY (Studiu de caz)  

 Context  

 Textul de spectacol  

 Repetiţiile  

 Interacţiunea cu publicul  

 

CONCLUZII  

BIBLIOGRAGIE  

SURSA FOTOGRAFIILOR FOLOSITE ÎN LUCRARE  

MULŢUMIRI  

ANEXE  

 

 

 

 

3. ARGUMENT 
 

 

Prezenta lucrare, având titlul O incursiune în teatrul independent – Performance și Creator 

Multiplu, se preocupă de fenomenul teatrului independent după anii 2000, cu precădere din Cluj-

Napoca, România. De-a lungul cercetării am încercat să îmbin două ramuri importante şi 

interconectate care aparţin acestui subiect şi care, în momentul de faţă nu pot fi despărţite: (1) 

contextul actual şi formele de administrare ale companiilor independente şi (2) tendinţele artistic-

teatrale şi performative extrem-contemporane. De asemenea, am încercat să includ atât analize ale 



unor spectacole noi prezentate în studii de caz, după fiecare capitol în parte, cât şi o descriere mai 

largă a contextului internaţional. Am optat pentru această variantă deoarece este inadmisibil să 

gândim teatrul românesc ca fiind un fenomen unic, deconectat de la o mişcare mai amplă, care are 

loc pe plan mondial. Din contră, ceea ce se întâmplă la ora actuală în România poate fi considerat 

drept o ramură a fenomenului teatral şi cultural european.  

Timp de cincizeci de ani, arta provenită din România aproape a lipsit de pe harta 

internaţională din cauza sistemului politic, încercând acum să „recupereze”, să „prindă din urmă” 

noile tendinţe. Personalităţi importante de renume internaţional sunt extrem de interesate de 

potenţialul artistic românesc, acesta fiind considerat un teren puţin exploatat, misterios şi chiar 

„exotic” – o zonă care îmbină în mod fericit tehnicile şcolii ruseşti de teatru cu cele europene. La 

ora actuală, contextul deschiderii spre colaborări internaţionale este extrem de favorabil, odată cu 

intrarea României în Uniunea Europeană, a co-producţiilor sau a participărilor la festivaluri 

internaţionale de specialitate.  

În prezenta cercetare am teoretizat principalele ramuri de activitate şi convingeri ale 

companiei independente Create.Act.Enjoy, pe care am înfiinţat-o în anul 2011, alături de actorii 

Diana Buluga, Mihail Onaca, Raluca Lupan şi de regizorul de film, Cristian Pascariu. Pornită ca 

un experiment, compania s-a maturizat în trei ani de activitate, căpătând o poziţie importantă pe 

harta independentă locală, atât prin acţiunile comunitare realizate, cât şi prin producţiile de teatru 

şi film, prezentate în turnee naţionale, sau prin participări la festivaluri de fringe din ţară şi din 

străinătate. Am ales să dau acest exemplu în cercetare pentru a oferi o imagine cât mai exactă a 

fenomenului, bazată pe experienţele mele personale şi profesionale ca regizor de teatru şi PR 

Manager într-o companie independentă de teatru şi film. De asemenea, am reuşit astfel să utilizez 

o metodă empirică asupra fenomenului propus pentru cercetare. Toate activităţile realizate prin 



intermediul Create.Act.Enjoy sunt rezultatul muncii şi dedicaţiei artiştilor care formează 

compania, alături de colaboratorii şi partenerii lor, în speranţa că, prin eforturile depuse, vor putea 

contribui într-un mod vizibil la definirea şi dezvoltarea artei independente în oraşul şi ţara în care 

activează. În zona teatrului independent, consider că latura administrativă a activităţii nu se poate 

desprinde de cea artistică.  Într-o companie tânără, cum este şi cazul Create.Act.Enjoy – actorii şi 

regizorii se împart între aceste două responsabilităţi. În ceea ce priveşte rezultatele, compania 

Create.Act.Enjoy este singura din România în acest moment care a reuşit să strângă fonduri pentru 

un spectacol de teatru independent exclusiv printr-o campanie de crowdfunding desfăşurată în luna 

octombrie 2013, prin platforma Creştem Idei. Ca şi concept, crowdfunding-ul este o modalitate 

rapidă şi foarte creativă pentru obţinerea fondurilor necesare pentru un proiect independent. 

Platforma online pune la dispoziţie domeniul pentru ca organizatorii să aducă informaţii privind 

viitoarea iniţiativă, care poate să fie susţinută financiar prin donaţiile vizitatorilor.  

Un alt proiect derulat de Create.Act.Enjoy a fost singurul câştigător în 2012, pe zona 

Transilvaniei, a proiectului de terapie prin artă, Artă pentru viaţă, devenit în 2015 cea mai amplă 

acţiune de gen pe plan naţional; prin direcţia de terapie prin artă, compania doreşte să atragă un alt 

tip de public, pentru ca acesta să înţeleagă efectele imediate pe care le pot avea activităţile artistice 

în viaţa cotidiană. Membrii grupului au fost nominalizaţi şi premiaţi în doi ani consecutiv la Gala 

excelenţei la feminin – pentru beneficii aduse comunităţii locale, eveniment iniţiat de Asociaţia 

Femeilor de Afaceri din Cluj şi Vitrina Advertising. De asemenea, compania colaborează în 

permanenţă cu autorităţile locale, prin proiecte de terapie prin artă, flash–mob-uri, sau fiind 

consultant pentru întocmirea dosarului de ofertă culturală a oraşului Cluj-Napoca în vederea 

candidaturii la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.  

 



4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI  

Scopul prezentei cercetări a fost încercarea de a testa importanța și eficacitatea unei companii 

independente în spațiul cultural și artistic actual, precum și modul de a se raporta a publicului 

autohton la experimente artistice de tip performance. Ca rezultat, în ultimii patru ani orașul Cluj-

Napoca s-a dezvoltat într-un cadru propice formării unor ONG-uri culturale care activează în 

sectorul independent, devenind unul din cele mai bine reprezentate centre la nivel național în ceea 

ce privește acest domeniu. Obiectivele s-au stabilit în urma formulării scopului descris mai sus, 

astfel încât s-a optat atât pentru o cercetare empirică a subiectului, cât și pentru una teoretică și 

antropologică. Astfel, obiectivele au fost: (1) înființarea unui ONG cultural, care să testeze și să 

caute soluții din interiorul problemei; (2) realizarea unui studiu de public la nivel local, din aceeași 

perspectivă empirică; (3) cercetarea zonei industriilor creative și în ce măsură artele spectacolului 

se integrează în această categorie; (4) teoretizarea unui fenomen actual, prin localizarea lui în 

contextul internațional, filosofic, antropologic.  

 

 

5. METODOLOGIA CERCETĂRII ȘI SUPORTUL 

TEORETICO-ȘTIINȚIFIC 

 

Lucrarea de faţă îmbină metoda ştiinţifică şi cea empirică, una fiind exemplificată prin 

cealaltă. Arta teatrală este o formă practică şi se bazează în mare parte pe acţiune. Din acest motiv 

este extrem de dificil şi, totodată, deficitar să încerci să desprinzi două elemente (practica şi teoria) 

care constituie acelaşi subiect şi care se dezvoltă mutual. O incursiune în teatrul independent- 



Performance şi Creator Multiplu este o cercetare care se bazează pe practica autorului ei, care a 

considerat activitatea în zona independentă ca un experiment, pe care continuă să-l dezvolte în 

comunitatea românească şi la ora actuală. 

Alte metode care au servit prezentei cercetări sunt următoarele: metodele istoriei teatrului, 

metodele criticii teatrale, de sociologie, ale antropologiei, filosofiei, studiului de public, 

psihologiei sau esteticii teatrului. Toate aceste metodologii se pot întâlni atât în problematicile 

expuse în cercetare, cât și în consultarea bibliografiei finale.  

 

 

6. STRUCTURA TEZEI 

În Introducerea lucrării am expus premisele de la care am pornit în cercetare: am stabilit 

conceptul de teatru/performance în societatea actuală. În această parte teoretică am realizat şi un 

timeline intercultural al principalelor idei care au constituit baza teoriei performance-ului şi a 

teatrului de la începutul secolului al XX-lea şi care au influenţat masiv modul de a privi şi de a 

construi astăzi o producţie artistică. Motivaţia mea a fost faptul că fenomenele performative care 

au loc în zilele noastre nu pot fi înţelese decât prin contextualizare şi localizare într-o imagine mai 

complexă. Am dezvoltat această idee în Capitolul I, unde am teoretizat principalele teorii/filosofii 

care au influenţat gândirea artistică în secolul XX: Modernismul, Marxismul, Feminismul, 

Psihanaliza şi Semiotica. De asemenea am încercat să prezint evoluţia înţelesului dat termenului 

de „catharsis”, de la definiţia dată de Aristotel la cea descrisă de psihologii contemporani.  

 Capitolul I este urmat de un studiu de caz despre spectacolul This is my body. Come into 

my mind al companiei Create.Act.Enjoy, descriind în detaliu modul de lucru şi de receptare a 

spectacolului, ţinând cont de context şi de tipurile de public în faţa cărora a fost prezentat.  



 Capitolul al II-lea tratează tema teatrului independent din România începutului de secol 

XXI, fiind concentrat pe contextul clujean: mentalitate, formă de receptare, mod de administrare, 

relaţie Actor-Spectator într-un spaţiu neconvenţional. Am descris principalele direcţii în care 

activează arta independentă locală, axată din ce în ce mai mult spre zona participativă şi activism 

comunitar, ca de exemplu iniţierea atelierelor creative adresate atât păturilor defavorizate ale 

societăţii, cât şi persoanelor care doresc să îşi dezvolte capacităţile artistice, sau intervenţia 

artiştilor în cartierele periferice ale oraşului cu scopul de a le integra în comunitate. Ca exemplu, 

pe lângă descrierea pe larg a Create.Act.Enjoy, am menţionat activitatea ONG-urilor culturale 

Colectiv A, REACTOR de Creaţie şi Experiment, Asociaţia Reciproca, Váróterem Projekt, precum 

şi ramurile lor de activitate, colaborările naţionale şi internaţionale, crez artistic, spaţii şi 

vizibilitate. 

 Am ales ca după Capitolul al II-lea să introduc un studiu de caz legat de analiza a două 

spectacole/performance-uri care exprimă imaginea societăţii actuale. Spectacolul Snap al 

companiei Create.Act.Enjoy şi X milimetri din Y kilometri regizat de Gianina Cărbunariu la Fabrica 

de Pensule, în noiembrie 2011. Ambele tratează aspecte ale lumii româneşti, încercând să explice 

mentalitatea de astăzi a individului în luptă cu prejudecăţile provenite din două sisteme politice 

rivale. Am urmărit din interior procesul de creaţie al celor două producţii, atât sub formă de 

consultant de producţie, cât şi ca asistent de regie.  

 Capitolul al III-lea  tratează conceptul de teatru devised/devising, ca nou tip de abordare 

în modul de lucru al companiilor din România. Ca formă, el s-a prefigurat începând cu anii ’60, 

dar s-a dezvoltat odată cu anii 2000, în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. În momentul 

de faţă, companiile de teatru de pe teritoriul României încep treptat–treptat să utilizeze această 

tehnică, ceea ce denotă o schimbare de mentalitate în ce priveşte modul de a gândi un act artistic. 



De asemenea, la nivelul publicului suntem martorii unei mutaţii majore, de la percepţia intelectuală 

la cea senzorială, datorită tehnologiei tot mai pregnante din viaţa cotidiană.  

 Ca studii de caz, am analizat modul de lucru la două spectacole produse de 

Create.Act.Enjoy în perioada 2013-2014: Lost in Transition şi Every Day is a Bridget Day. Cele 

două producţii sunt exemple în care poate fi aplicată tehnica devised: construirea unui scenariu de 

spectacol de mişcare, în cazul Lost in Transition, jucat în Aeroportul Internaţional Avram Iancu 

din Cluj-Napoca, în luna octombrie 2014 şi în elaborarea unei monodrame cu accente de 

performance şi stand-up comedy, în cazul Every Day is a Bridget Day, a cărui premieră a avut loc 

în cafeneaua Răgaz, în noiembrie 2013.  

 

 

7. CONCLUZII  
 

În urma conceperii lucrării O incursiune în teatrul independent – Performance şi Creator 

Multiplu am pus în evidență și am teoretizat trei termeni care definesc din punct de vedere cultural 

secolul nostru: cultură independentă, experiment şi autor. În cele ce urmează, voi expune mai 

detaliat cele trei concepte, din perspectiva cercetării.  

 În zilele noastre, probabil mai mult ca oricând, se pune accentul pe aceste trei elemente, 

care au devenit pilonii de susţinere ai artelor europene, reprezentând expresia dinamică a acestora. 

Ca dovadă, începând chiar cu primul deceniu al secolului XXI, Uniunea Europeană elaborează 

programe de finanţare şi de oferire a oportunităţilor întinse pe o perioadă de câte şapte ani, pentru 

artişti din ţările membre. Scopul sesiunilor este de a spori patrimoniul cultural european, de a 

încuraja şi de a mobiliza comunicarea transsnaţională, de a compune şi de a defini 

interculturalitatea. În momentul redactării prezentei lucrări, programul european care se află în 



desfăşurare se numeşte Europa Creativă, al cărei subprogram de cultură deţine 454, 8 milioane de 

Euro pentru toţi aplicanţii în perioada 2014-20201.  

Aşa cum anunţă reprezentanţii biroului de consiliere pe România pentru prezentul program, 

foarte puţine proiecte provenite de aici pot trece de „filtrul” de la Bruxelles. Explicaţiile sunt 

multiple, însă voi puncta doar două, care mi se par esenţiale şi care exprimă într-un fel mentalitatea 

generală a sectorului cultural naţional. În primul rând, respectiva finanţare este acordată unor 

proiecte cu o durată de desfăşurare între 2 – 4 ani. Foarte puţine instituţii culturale sau ONG-uri 

din România îşi realizează planul de afaceri sau de oportunităţi pe o perioadă lungă de timp. În 

acest caz, există o diferenţă de viziune sau o creare a unei perspective de ansamblu general, între 

ceea ce se întâmplă pe plan naţional şi internaţional. Prin urmare, reprezentanţii instituţiilor vor 

evita în a-şi atribui responsabilitatea unui astfel de proiect în calitate de lider şi vor alege postura 

de partener european. Este, într-adevăr o poziţie puţin mai confortabilă, însă nu suficientă pentru 

a creşte vizibilitatea culturii româneşti în afara graniţelor.  

În al doilea rând, miza proiectelor propuse, implicarea în contextul general, listele de 

activităţi şi nevoia unui schimb cultural real este mult prea mică. Aş putea presupune că acest lucru 

se datorează unei mult prea puţin experimentate arte independente în spaţiul nostru. Unul din 

scopurile principale ale acestor fonduri este susţinerea artiştilor tineri şi sprijinirea debutului 

internaţional, care să vizeze colaborări cu reprezentanţii unor societăţi diferite, în vederea unui 

schimb socio – cultural. Arta independentă din România nu a atins în momentul de faţă un grad 

suficient de maturitate, încât să poată fi considerată un cadru sigur de desfăşurare şi de 

supravieţuire. Dacă în anii ’90, grupurile de artişti care acţionau din proprie iniţiativă erau privite 

cu reticenţă şi suspiciune, astăzi ele încep să fie susţinute prin sesiuni de finanţare oficiale. Din 

                                                 
1 Pentru mai multe informaţii în acest sens, urmăriţi site-ul Biroului Europa Creativă România: http://www.europa-

creativa.eu/ 

http://www.europa-creativa.eu/
http://www.europa-creativa.eu/


păcate, însă, o problemă majoră o reprezintă lipsa unui departament de management cultural solid 

şi activ în acest context. De cele mai multe ori, artiştii îşi realizează managementul propriilor lor 

lucrări sau evenimente, fără a avea cunoştinţe iniţiale de vânzări, promovare, redactare de proiect, 

planuri de afaceri, bugetare, stabilire de priorităţi. Aceştia le învaţă „din mers”, experimentând în 

propriul lor grup respectivele puncte, căutând modalităţi creative de atragere a publicului şi 

documentându-se cu imensa birocraţie pe care o presupune un program naţional de finanţare. Fără 

această experienţă acumulată, un procent foarte mic de grupuri artistice se vor aventura în a-şi 

depune aplicaţia la un program de finanţare european. Cu toate acestea, creditul pe care încep să-l 

ofere instituţiile naţionale şi internaţionale artiştilor tineri este un fenomen nou şi de admirat, având 

în vedere istoria şi contextul de până acum.  

În ceea ce priveşte gustul pentru experiment al artiştilor, el vine pe linia avangardelor 

începutului de secol XX. În Capitolul I al prezentei lucrări am realizat o scurtă istorie a marilor 

teorii care au influenţat modul de gândire a creatorilor revoluţionari ai artelor, cu precădere în zona 

performance-ului şi a teatrului. Am optat pentru realizarea unui timeline cultural, care să 

sintetizeze itinerariul marilor teorii teatrale în timp şi spaţiu. Explicaţia este dată de faptul că 

materialul existent legat de acest subiect este imens şi nu reprezintă obiectul de studiu al prezentei 

cercetări. Am considerat însă esenţial să realizez o scurtă istorie pentru a putea stabili corect 

contextul în care s-au născut formele independente de teatru şi mutaţia la nivelul jocului de rol şi 

al relaţiilor de putere născute în interiorul acestor cadre, precum şi schimbarea care a avut loc la 

nivel estetic şi de gândire a actului artistic.  

În ceea ce priveşte contextul naţional, România nu a avut posibilitatea unei culturi a 

experimentului artistic, iar acest lucru se datorează fostului sistem politic. Politizarea in extremis 

a artei a dus la un control absolut al Puterii, care şi-a permis să dicteze directorilor de teatre 



cantitatea producţiilor pe stagiune, precum şi numele obligatorii care trebuiau să apară pe afiş, 

neţinând niciodată cont de calitatea lor. Din această cauză, după anii ’90, odată ce controlul total 

a fost înlăturat, spaţiul cultural s-a văzut pus într-o postură nouă, nemaiîntâlnită, în care trebuia să 

recupereze aproximativ 50 de ani. Această nevoie de recuperare, a determinat artistul român să 

adopte forme noi, însă fără un fond solid născut pe baza experimentelor întinse pe zeci de ani. 

Aceste forme noi care se doreau adoptate au intrat în conflict cu mentalitatea şi ierarhiile 

împământenite în societate, aşadar de tradiţie naţională. Din această cauză, foarte puţine iniţiative 

de înnoire a sectorului cultural au supravieţuit în anii de după căderea sistemului comunist. Acest 

lucru de datorează în special contextului nefavorabil; date fiind cazurile din istoria teatrului 

universal, numărul cel mai mare de grupuri care practică şi realizează experimente provin dintr-un 

cadru permisiv. Însăşi ideea de avangardă presupune o revoltă şi o negare a Existentului – o 

atitudine aproape imposibil de abordat între anii 1947 – 1989 în România. Prin urmare, singura 

soluţie de revitalizare culturală a fost adoptarea formelor noi şi „umplerea” lor cu înţeles în 

următorii douăzeci de ani. Abordarea din exterior spre interior nu a fost şi nu este deloc uşoară în 

momentul în care principala luptă se dă între grupurile noi de iniţiativă şi mentalităţile 

instituţionale perimate şi extrem birocratizate sau între aceştia şi disponibilitatea scăzută spre 

cultură a publicului tânăr, conform studiului IRES, citat în lucrare. Consider că unul din 

principalele motive care a declanşat reticenţa publicului este lipsa de încredere faţă de formele noi 

şi faptul că principala „victimă” a instaurării lor a fost tocmai spectatorul; un alt motiv îl reprezintă 

lipsa educaţiei în acest sens, prin construirea tradiţiei „mersului la teatru”, atât în familie, cât şi în 

şcoli; un alt motiv îl reprezintă diversificarea ofertei de entertainment şi de petrecere a timpului 

liber: cinema, concerte, festivaluri, ş.a. În România nu există o cultură performantă a artelor 

scenice de entertainment, în genul musical sau cabaret; de asemenea, aceste evenimente nu se 



desfăşoară cu regularitate şi nu există instituţii şi artişti specializaţi în acest sens. În majoritatea 

cazurilor, teatrele şi operele de stat ocupă şi această arie, iar companiile independente realizează 

de obicei producţii de nişă, pentru un public restrâns.  

Acest lucru nu este neapărat un fapt negativ; din contră: teatrul independent ar trebui şi 

trebuie să-şi asume o poziţie diferită de cea a teatrelor de stat, fără a intra în competiţie cu acestea. 

Definitoriu pentru independent sunt experimentele, alegerea repertoriului şi a spaţiului/spaţiilor de 

joc (toate acestea diferite de cele ale unei instituţii) şi, mai mult ca oricând – redefinirea şi 

reevaluarea relaţiei dintre Actor şi Spectator. Acest raport va ţine întotdeauna cont de două 

elemente importante: (1) concepţia spectacolului/performance-ului, care de foarte multe ori 

necesită o comunicare directă între părţile implicate, sau chiar o trecere a publicului spre un rol 

activ; (2) condiţii logistice şi de poziţionare a publicului în relaţie cu spectacolul desfăşurat. Artiştii 

independenţi refuză de cele mai multe ori montările pe scenele de tip cutie italiană, la fel de mult 

precum refuză ideea iluziei teatrale permiţând accesul spectatorului spre mecanismele de lucru şi 

tehnicile lăsate „la vedere”, construind între cele două părţi o relaţie de adevărată complicitate 

plasată într-o convenţie prestabilită. Acest exerciţiu duce spre zona artei participative, care capătă 

o arie tot mai mare de interes în zilele noastre. Pentru ca aceasta să aibă o funcţionalitate în spaţiul 

cultural românesc este nevoie de o adevărată campanie de educare a publicului, iar acest lucru 

poate să se dezvolte doar într-o perioadă mai lungă de timp. Concepţia spectatorului de teatru de 

acum este aceea de a viziona un act artistic într-un spaţiu securizat, fără a avea nicio implicare sau 

influenţă asupra a ceea ce se petrece. Din păcate, aceasta nu este o poziţie favorabilă pentru 

dezvoltarea experimentului artistic; de asemenea, comunicarea este un act care se întâmplă în orice 

situaţie, voluntar sau involuntar – prin mesajele pe care le trimitem celorlalţi. Prin urmare, 



schimbul dintre spectactator – actor/performer va avea loc în orice circumstanţe, pozitive sau 

negative.  

  

 În ceea ce priveşte al treilea aspect menţionat în această lucrare, şi anume disputa 

auctorialităţii, sunt de părerea criticului Iulia Popovici, care atestă faptul că opţiunea artiştilor de 

a practica o tehnică devised în realizarea operelor, nu este doar o alegere estetică şi o continuare a 

avangardismului în mod conştient, ci mai mult decât atât, o schimbare în structura rolurilor şi a 

relaţiei dintre acestea în echipa de producţie.  

 Consider că momentul-cheie care a constituit naşterea tehnicii devised în România îl 

reprezintă criza textului de spectacol, datorată retragerii din repertoriul naţional a autorilor afiliaţi 

vechiului sistem politic. Aceasta a motivat artiştii impulsionându-i să caute subiecte în zone mai 

puţin sondate din societatea actuală, şi i-a împins spre o comunicare tot mai diversificată cu 

reprezentanţi din alte domenii artistice şi sociale.   

 Un alt pas pe care-l consider esenţial în dezvoltarea acestui fenomen îl reprezintă structura 

de interior a unei companii artistice independente. Disiparea rolurilor şi funcţiilor propriu-zise este 

dată de factori multipli: de la cel financiar, care „dictează” reducerea de personal, la cel estetic, 

prin care autorii de spectacol consideră că în acest fel se poate obţine o viziune cât mai complexă 

şi mai dinamică a temei propuse, până la convingerea şi motivaţia realizării unui 

spectacol/performance – acesta nu mai este privit doar ca făcând parte dintr-o normă a stagiunii 

curente, ci merge mai departe de atât, fiind interpretat de către creatori drept o experienţă 

personală, care capătă o greutate mult mai mare decât în trecut.  

  



 Fie că programele culturale ale unei companii independente implică artă  comunitară, artă 

colaborativă, participativă, socială, teatru forum, programe de terapie prin artă, ateliere de 

dezvoltare personală – ele au acelaşi scop în contextul naţional de astăzi: acela de dezvoltare a 

comunităţii şi a poziţiei sale într-un context mai larg.  

 În momentul de faţă această arie de interes şi de activitate nu poate fi acoperită de 

instituţiile de stat care se ocupă de cultură, fără a denigra într-un fel conceptul de bază de la care 

pornesc. Toate acestea sunt expresia iniţiativelor independente, născute în zona underground, în 

libertate, în interiorul societăţii, în urma avangardelor, în urma unei revolte sau refuz a unei ordini 

prestabilite, într-un schimb sau o mutaţie a claselor sociale sau a unei lipse de integrare.  

 Companiile independente au propria lor structură administrativă şi ierarhică din care îşi 

trag energia de lucru şi conceptul stilistic. În ceea ce le priveşte, aceste două elemente nu pot fi 

despărţite, vor acţiona întotdeauna într-o dependenţă voluntară.  

 Aceste grupuri, sau microstructuri culturale sunt considerate ca fiind viitorul teatrului, pe 

plan naţional şi internaţional şi asta din cel puţin două motive foarte clare: dinamismul de care dau 

dovadă atât în atragerea publicului, cât şi prin implicarea lor comunitară şi socială, într-un mod 

creativ şi prin restabilirea ierarhiilor în interiorul grupului, care creşte nivelul de responsabilitate 

în vederea actului artistic a tuturor celor implicaţi.  

 Lucrarea de faţă nu se poziţionează contra teatrului instituţionalizat, dar susţine ideea 

realizării unei arte în stare să se apropie şi să se implice mult mai mult în problemele şi nevoile 

publicului său.  

 Teatrul independent şi teatrul de stat nu ar trebui să se afle într-o competiţie, ci într-o 

adevărată colaborare complementară: fiecare reprezintă o alternativă viabilă, din care publicul este 

cel mai câştigat.  



 

8. CONTINUAREA CERCETĂRII  

 
Având în vedere că lucrarea de față reprezintă descrierea și teoretizarea unui fenomen aflat 

în dezvoltare, continuarea cercetării se va concentra într-o primă fază în contextul practic. În 

momentul de față, subiectul are nevoie să se dezvolte, să se extindă și să prindă o formă palpabilă 

în politicile culturale naționale. Acest aspect se întrevede în anii următori, precum și înființarea 

unei coaliții a sectorului independent la nivel național. Viitoarele cercetări se pot concentra pe un 

studiu de public mult mai complex și mai diversificat, ținând cont de comunitățile formate în jurul 

companiilor independente, dar și referitor la importanța intruziunii culturale sub forma atelierelor 

creative în viața cotidiană a subiecților. 

Prezenta cercetare reprezintă doar un prim pas în teoretizarea acestui subiect, fiind un punct 

de pornire pentru viitoarele cercetări în domeniu.  
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