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Sinteza principalelor părţi ale lucrării 

 

În spaţiul critic românesc teatrul devised este încă prea puţin reprezentat, iar în literatura 

de specialitate internaţională creaţia colectivă e de cele mai multe ori tratată punctual, izolat, sau 

exclusiv din perspectivă istorică. Considerăm că lucrarea noastră îşi va aduce aportul la privirea 

contextualizată a formelor spectaculare contemporane, atât pentru publicul avizat, de specialitate, 

cât şi pentru publicul larg. Am folosit atât termenul de teatru devised, cât și pe cel de creație 

colectivă cu aceeași semnificație, ambii termeni fiind utilizați ȋn practica internațională fără ca 

ȋntre ei să existe diferențe de conținut. Conform observaţiei lui Deirdre Heddon, companiile 
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britanice şi australiene preferă termenul de teatru devised, iar spaţiul american foloseşte noţiunea 

de creaţie colectivă pentru a desemna aceeaşi activitate. 

Pentru un practician teatrul devised reprezintă o formulă de lucru provocatoare, o 

alternativă la modelul ierarhiei regizor-actor cu care este familiarizat în cadrul formării 

universitare sau în practica în sistemul profesionist al teatrelor de stat. În prezent, teatrul devised 

este asimilat în România cu precădere sistemului teatrelor independente. Ultimii ani au cunoscut 

o dezvoltare spectaculoasă a mediului teatral independent, ceea ce se traduce prin apariţia mai 

multor spectacole create în regim devised.  Relaţia dintre teatrul devised şi sistemul independent 

poate fi explicată prin opacitatea structurilor instituţionalizate faţă de o propunere considerată 

riscantă, aşa cum este un spectacol realizat în urma acestui proces de lucru, un spectacol care nu 

oferă garanţia unui text ca punct de plecare pentru procesul de creaţie, ci stabileşte doar 

conceptul şi metodologia de lucru. 

Teatrul devised se află la graniţa dintre teatru şi alte arte performative, deci analiza lui 

trebuie să aibă permanent în vedere extremele unui spectru larg al formelor spectaculare. În 

continuarea acestei idei, lucrarea noastră creează o deschidere spre interdisciplinaritate şi 

intermedialitate, concepte deja consacrate ale aparatului critic de specialitate. Creaţia colectivă a 

fost, în primele producţii teatrale care foloseau acest procedeu, situată la periferia 

instrumentarului teatral convenţional, ea inspirându-se cu predilecţie din performance art, body 

art şi experimentele avangardelor americane ale anilor ’60. Astfel, situarea corectă a teatrului 

devised presupune deschiderea spre o multitudine de influenţe. 

În lucrarea de faţă primul capitol este destinat celor două mari direcţii ale teatrului 

devised, respectiv teatrul aplicat şi teatrul centrat estetic. Prima direcţie presupune folosirea 

practicilor colaborative în medii non-profesioniste, cu obiective para-estetice, chiar dacă în multe 

cazuri există finalitatea realizării unui produs artistic (spectacol). Prioritatea procesului asupra 

produsului este o precondiţie în cazul creaţiei colective, dar acest lucru nu înseamnă că 

producţiile teatrului aplicat trebuie etichetate ca fiind amatoriceşti sau naive doar pentru că sunt 

create în afara unui context profesionist. Suportul teoretic al demersului teatrului aplicat poate fi 

identificat în teoriile lui Paolo Freire şi Augusto Boal despre educaţie şi intervenţia teatrului în 

comunitate. Acestea au inspirat o practică artistică destinată emancipării comunitaţilor oprimate, 

folosite de Augusto Boal şi de exegeţii lui timp de decenii. 
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Teatrul centrat estetic are ca obiectiv realizarea unui spectacol în condiţii profesioniste, 

însă în ceea ce priveşte creaţia colectivă acestea sunt diferite faţă de cele uzuale, perioadele lungi 

de repetiţii necesare ȋn mod normal unui proiect devised depăşind intervalul de 4-6 săptămâni 

alocat unui spectacol bazat pe text. După cum a demonstrat analiza studiilor de caz, această 

paradigmă poate suferi variaţii, cum se întâmplă în cazul colectivului german Rimini Protokoll, 

în care performerii nu sunt actori profesionişti, ci experţi în diverse domenii de interes pentru 

tema tratată în spectacol.  

Am făcut distincţia ȋntre două categorii fundamentale de teatru devised, ȋn care creația 

colectivă / dramaturgia colectivă a spectacolului operează pe axe diferite: fie ȋn sensul creării 

unui spațiu incluziv, democratic, etic, ȋn cazul teatrului aplicat, fie ȋn sensul manipulării, 

fluidizării și ludicizării convențiilor teatrele, ȋn cazul teatrului centrat estetic, adică preocupat de 

producția de spectacol ca act artistic asumat ca atare, ȋn care eventualele asocieri cu zona 

socialului sau a politicului sunt secundare mizei estetice. Ne interesează definițiile acestor 

direcții, contextele și sursele de inspirație, dar și spațiul ȋn care mizele și practicile lor se 

intersectează. 

O definiție sintetică a teatrul devised pune accentul pe procesul de creație, care devine o 

explorare democratică bazată mai ales pe mai multe forme e improvizaţie, după cum observă 

teoreticianul Monica Prendergast. Cu alte cuvinte, teatrul devised nu pleacă de la piesa de teatru, 

de la textul dramatic și de la viziunea asupra textului, ci de la improvizația pe anumite teme, care 

va genera materialul dramatic. Procesele exploratorii pot lua diverse forme, ȋn funcție de grupul 

cu care se lucrează, iar improvizația este un termen generic pentru a desemna o multitudine de 

exerciții și formule teatrale care sunt folosite pentru a elabora scenariul de spectacol.  

Ȋn lucrarea sa de referință Applied Theatre. Bewilderment and Beyond, James Thompson 

definește teatrul aplicat ca fiind un teatru creat de oameni care nu se ocupă ȋn mod curent cu 

practica artistică, un teatru al adaptării la necunoscut și care se dorește util. Particularitatea 

teatrului aplicat ȋn raport cu teatrul devised ȋn general este faptul că nu se adresează 

profesioniștilor din domeniu, ci unui grup de non-profesioniști. Ghidați de specialiști / 

profesioniști, participanții la un proiect de teatru aplicat nu vor fi inițiați ȋntr-un limbaj teatral 

anume, nu vor fi profesionalizați, scopul acestui tip de teatru devised nefiind popularizarea 

teatrului sau educația teatrală. Teatrul aplicat este folosit ca instrument intervențional ȋn 
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interiorul grupului, cu miză terapeutică, educațională ș.a.m.d. Necunoscutul din definiția lui 

Thompson este ȋnsăși mediul nou, non-profesionist ȋn care sunt aplicate metodele teatrale, mediu 

care are ȋn cazul fiecărui proiect particularitățile sale, de aceea există o negociere ȋntre ce 

ȋnseamnă teatru și felul ȋn care acesta este aplicat ȋntr-o situație specifică, o pliere pe contextul 

specific al fiecărui proiect. 

Ȋncercarea noastră de a oferi o sinteză succintă a formulelor de teatru devised nu se 

dorește exhaustivă, ci ȋși propune doar să ofere o imagine semnificativă a multiplelor valențe pe 

care acesta le are. Avatarii acestuia sunt ȋn proces permanent de reconfigurare, iar 

permeabilitatea dintre discipline și contexte va contribui cu siguranță la redefinirea formulelor de 

teatru devised ȋn secolul 21. 

 Ceea ce merită subliniat este faptul că teatrul devised, originar ȋn experimente extra-

teatrale, dobândeștre treptat autoritate estetică și para-estetică. Ȋn prezent tehnicile devised sunt 

folosite ȋn cadrul unor instituții prestigioase pentru a testa și ameliora competențe sociale și 

psihologice, dar și cu miză pur estetică. Creația colectivă este deci un instrument educațional și 

terapeutic valoros, care ȋn multe cazuri refuză etichetarea, situându-se ȋntr-o zonă intermediară 

ȋntre utilitarism și estetism. 

 Trebuie de asemenea punctat că practicile colaborative diverse sunt sursa inovației 

formale ȋn cazul creației colective, fie ea subsumată teatrului aplicat sau teatrului centrat estetic, 

mai mult decât apartenența la o ideologie sau asumarea unei poziții critice explicite. Studiile de 

caz alese vor exemplifica strategii de lucru devised extrem de diferite, derivate dintr-un credo 

politic sau nu, care ȋnsă produc inovație prin experiment.  

Principalul capital al creației devised este colaborarea. Atât ȋn cazul teatrului aplicat, cât 

și ȋn cazul creației colective cu mize estetice faptul că improvizația este o sursă fundamentală de 

generare a materialului dramatic implică un factor de risc: ȋn crearea produsului finit se pleacă de 

la incertitudine, dintr-un punct de instabilitate, ȋn care nu există scenariul, ci conceptul, eventual, 

și echipa proiectului. Pe de altă parte, această instabilitate funcționează ca atu: nu există 

parametri bine stabiliți care să imprime o formă fixă ȋn interiorul căreia se construiește produsul. 

Imprevizibilul este un ingredient asumat și cultivat al creativității ȋn teatrul devised. 
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Capitolul doi al lucrării conţine o abordare comparativă a trei companii de teatru care 

aparţin pionierilor creaţiei colective, atât în spaţiul american, cât şi în cel european. Am 

considerat necesară contextualizarea istorică a teatrului devised, prin analiza practicii şi teoriei 

unor creatori canonici ai secolului 20 care au folosit ca metodă de lucru creaţia colectivă, înainte 

de consacrarea termenului de teatru devised: Julian Beck, Judith Malina şi Living Theatre, 

Eugenio Barba şi Odin Teatret, respective Ariane Mnouchkine şi Théâtre du Soleil. Un aspect pe 

care l-am considerat relevant a fost relaţionarea dintre teatrul devised avant la lettre, aşa cum era 

acesta practicat de colectivele de creaţie enumerate anterior, şi teatrul devised în formele lui 

contemporane, dar şi potenţialele similitudini întâlnite în traseele artistice ale acestor creatori 

canonici.  

Am avut în vedere similitudinile la nivel de discurs în ceea ce priveşte creaţia colectivă, 

dar şi dificultăţile similare întâmpinate din punct de vedere logistic şi administrativ de aceste 

companii. Distanţele geografice şi culturale nu par atât de relevante pentru evoluţia pionierilor 

teatrului devised, care au avut aspiraţii similare şi s-au confruntat cu obstacole asemănătoare.  

Lucrând exclusiv în direcţia teatrului centrat estetic, aceste grupuri nu teoretizează 

procesul de lucru colectiv în primă etapă, nu îl asociază automat unei ars poetica, ci ajung la el 

prin prisma filosofiei de viaţă sau a igienei practicii artistice, care duce la un anumit tip de 

antrenament şi la un proces specific grupului. Creaţia colectivă este mai degrabă văzută ca o 

opţiune organică, naturală, prin care pot fi dezvoltate lucrul de tip laborator şi experimentul 

teatral, o prelungire în artă a unor principii de viaţă.  

Discuţia despre procesul creaţiei colective trebuie dublată de o discuţie despre parametrii 

pragmatici în care au activat şi încă activează respectivii artişti. Dacă Living Theatre şi Théâtre 

du Soleil lucrează cu artişti profesionişti, compania fondată de Eugenio Barba reuneşte tineri 

respinşi la examenul de admitere pentru facultatea de teatru. În toate aceste cazuri, parcursul 

artistic presupune relaţii profesionale şi personale strânse, investiţie de timp şi energie, şi chiar 

de capital. Structura de tip companie beneficiază de subvenţii, însă sunt necesare investiţii ale 

membrilor fondatori sau atrase de aceştia. De asemenea, pentru ca o companie să fie sustenabilă, 

adică să funcţioneze pe termen lung, efortul artistic trebuie dublat de o viziune managerială, care 

să fie preocupată de calitatea artistică şi de reînnoirea periodică a resurselor. Nu întotdeauna 
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artiştii discutaţi au reuşit să gestioneze eficient funcţionarea colectivului de creaţie, însă este 

evident că soluţiile de supravieţuire implementate le-au influenţat funcţionarea ulterioară.   

Un alt aspect relevant este cel al activităţilor parateatrale dezvoltate de unii dintre aceşti 

creatori. Ateliere pentru practicieni sau proiecte ample de pedagogie şi cercetare, aceste activităţi 

adaugă o dimensiune valoroasă practicii artistice şi se înscriu în aceeaşi paradigmă a 

colectivităţii şi sustenabilităţii pe care am întâlnit-o în cadrul teatrului aplicat. Extinderea 

practicii artistice prin activităţi parateatrale poate fi considerată o anticipare a teatrului devised 

utilitar, la care se ajunge în momentul maturităţii artistice, după consolidarea procesului de lucru 

şi a statutului companiei. La fel ca în cadrul proiectelor comunitare, centrate pe schimbarea unei 

mentalităţi, a unei stări de fapt, pe inserţia socială sau pe stimularea iniţiativei individuale 

(empowerment), atelierele, conferinţele sau demonstraţiile de lucru organizate de companiile 

discutate au rolul de a crea un dialog cu comunitatea în care se înscriu şi de a genera schimbare. 

 Ţinând cont de particularitatea fiecărui grup teatral analizat, putem totuşi observa 

specificităţile procesului de lucru colectiv, care traversează spaţiile geografice şi le înscriu 

practica într-un set de principii comune. La procesul de lucru colectiv s-a ajuns treptat, ulterior 

montării „clasice” de texte, fie ele canonice, avangardiste sau scrise „la comandă”, de 

colaboratori de lungă durată a companiei, care au elaborate scenariul special pentru membrii 

companiei respective sau chiar plecând de la improvizaţiile lor, rescrise şi restructurate.  

 Procesul de lucru colectiv este consecinţa, nu premisa, unor relaţii profesionale de lungă 

durată, a unui angajament personal solid al tuturor membrilor grupului, deoarece presupune timpi 

de repetiţie mai lungi şi asumarea unor riscuri profesionale conexe. 

Miza politică ţine, în cazul acestor colective de creaţie, de răspunsul la problemele 

sociale contemporane, şi nu este un substrat implicit al creaţiei. Tipul de teatru practicat este 

politic, dar nu ideologizat, critic, dar nu partizan. Politic înseamnă, aşa cum este el definit de 

practica Living Theatre, Odin Teatret sau Théâtre du Soleil, inspirat de problemele sociale 

contemporane, critic faţă de lezarea unor principii şi drepturi umane fundamentale, interesat de a 

răspunde acestor probleme şi de a fi contemporan, adică relevant pentru public. 

Formele spectaculare orientale exercită o influenţă majoră asupra esteticii acestor grupări 

; aceste forme sunt aprofundate prin perioade de documentare şi imersiune în spaţiul oriental, 
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fără a se încerca însă preluarea / importarea lor în context occidental. Putem mai degrabă afirma 

că fascinaţia pentru Orient este generatoare de căutări artistice formale. Măştile, meditaţia, yoga, 

mantrele sunt elemente folosite pentru antrenament sau pentru a stimula creativitatea grupului. 

Uneori, elementele orientale generează secvenţe de spectacol autonome.   

Analizând parcursul profesional al precursorilor teatrului devised putem concluziona că 

noţiunea de creaţie colectivă sau teatru de grup presupune multiple formule de lucru, care variază 

chiar şi în interiorul unei companii. Evoluţia acestora ţine atât de traseul artistic al companiei, cât 

şi de factori externi, pragmatici - cum ar fi necesitatea de a duce spectacole în turneu sau de a 

juca intens spectacolele aflate în repertoriu - sau de cooptarea unor noi colaboratori. Creaţia 

colectivă este un proces care se maturizează în timp, şi presupune cunoaşterea reciprocă a 

membrilor colectivului. 

Pentru companiile pe care le-am avut în vedere, creaţia colectivă a fost un ideal, o etapă de 

maturitate în practica lor artistică, la care s-a ajuns după etapa tradiţională a spectacolelor bazate 

pe text dramatic şi pe ierarhia regizor-actor. Ariane Mnouchkine defineşte poetical ca pe un nou 

instrument de analiză a lumii. Putem extinde această afirmație la practica artistică a celor trei 

companii discutate ȋn acest capitol, privind creația colectivă ca pe o poetică prolifică, o poetică 

analitică, reactivă și critică. 

Realizarea unor studii de caz aplicate pe creaţia contemporană şi extrem contemporană a 

unor companii care sunt vârfuri în peisajul teatrul internaţional ne oferă posibilitatea de a 

aprofunda complexitatea teatrului devised: capitolul trei este dedicat britanicilor de la Forced 

Entertainment şi germanilor care formează Rimini Protokoll. O primă observaţie care derivă din 

comparaţia precursorilor teatrului devised cu exponenţii etapei de maturitate este legată de 

originea, miza şi finalitatea unui proiect devised al acestor colective, care diferă faţă de 

coloratura democratică, pacifistă şi mobilizatoare a ethosului hippie sau de proiectul efervescent 

şi transgresiv al avangardelor anilor ’60. Contextul social, economic şi politic este un factor 

decisiv pentru teatrul devised, atât în sensul în care influenţează – stimulează sau inhibă – şansa 

unor asemenea proiecte de a subzista, de a exista sau de a se permanentiza, dar şi în ceea ce 

priveşte interogarea formală. Teatrul devised foloseşte ethosul momentului istoric, pentru că 

acesta dictează diferenţele de opinie şi punctele de conflict ofertante, exploatabile scenic. 
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 Forced Entertainment şi Rimini Protokoll sunt companii de referinţă în peisajul artelor 

performative contemporane. Am avut în vedere atât raportarea lor la creaţia proprie, accesibilă 

prin interviuri şi cărţi publicate, cât şi exemple de practică artistică, prin trimiteri la fragmente de 

spectacole şi proiecte artistice în sens mai larg, care problematizează cu sau ies din limitele 

spectacolului de teatru.  Liantul care unește practica acestor două companii, precum şi cel dintre 

acestea şi precursorii creaţiei colective discutați ȋn cel de-al doilea capitol, este raportul dintre 

formă şi conţinut. În analiza practicii acestor colective am urmărit felul în care forma şi 

conţinutul se generează şi se hrănesc reciproc, în încercarea de a reflecta asupra unora dintre cele 

mai transgresive şi relevante tipuri de creaţie spectaculară contemporană.  

Opţiunea pentru aceste două colective de creaţie este justificată de longevitatea lor, care 

poate fi explicată prin capacitatea de a elabora şi urmări o metodologie de lucru viabilă, dar şi de 

contribuţia adusă la redefinirea spectacolului de teatru extrem contemporan. Forced 

Entertainment şi Rimini Protokoll au conturat un teatru performativ, dificil de abordat cu 

instrumentele teatralităţii moderne.  

Conceptul de performance este unul convenabil pentru contextual postmodernismului în 

viziunea teoreticianului Elin Diamond, datorită flexibilităţii acestuia în navigarea printre limitele 

instituţiilor, rasei, genului, clasei şi identităţii naţionale. Companiile pe care le-am discutat în 

capitolul 3 au redefinit abordarea spectacolului de teatru şi raportarea spectatorului sau a 

publicului avizat la ceea ce înseamnă teatrul secolului 21. Studiul artelor spectacolului nu 

presupune concentrarea pe spectacol ca obiect complet, ci o conştientizare a spaţiului contestat 

care este acesta, în care semnificaţiile sunt generate, blocate şi interpretate în variante multiple, 

după cum subliniază Diamond.  

Vocabularul de specialitate internaţional foloseşte din abundenţă termenul de 

performance, ceea ce semnalează o mutaţie în estetica şi receptarea spectacolului. Ţinând cont de 

dubla valenţă a termenului – performance ca reprezentaţie sau spectacol propriu-zis şi 

performance ca formă de spectacol care polemizează cu canonul teatral – putem vorbi de 

conştientizarea unor noi modele de spectacol care problematizează teatralitatea şi convenţiile ei. 

Nike Imoru observă că folosirea recurentă a termenului de performance ţine de extinderea 

graniţelor teatrului, astfel încât treptat teatrul devine sinonim cu performance-ul, iar Elin 

Diamond priveşte performance-ul ca pe un spaţiu dens de semnificaţii şi critici culturale, în care 

convenţiile disimulate sau ascunse pot fi explorate. Asocierea dintre performance şi 
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deconstrucţia convenţiilor este motivul pentru care, după cum vedea în continuare, teatrul 

colectivelor alese pentru a exemplifica tehnicile devised a dezvoltat o estetică liminară, hibridă, o 

estetică a transgresiunii. 

Fără să problematizeze explicit apartenenţa practicii lor la teatru sau la performance, fără 

să fie preocupaţi de asumarea programată a unor convenţii de gen, Forced Entertainment şi 

Rimini Protokoll au avut şi continuă să aibă un impact major asupra mecanismelor de receptare 

şi analiză a spectacolului de teatru, producând ceea ce putem numi un teatru performativ, o 

practică transgresivă prin deconstruirea convenţiilor şi propunerea de forme novatoare. 

Exponente pentru un val prolific al creaţiei de spectacol contemporane, cele două colective 

provoacă prin limbajul original raportul tradiţional dintre spectacol şi creator, precum şi pe cel 

dintre spectacol şi spectator. Fără a absolutiza practica acestor două colective, putem face 

conexiuni şi asocieri între creaţia lor care permit o mai bună contextualizare şi înţelegere a 

creaţiei colective contemporane. 

Practica lor artistică renegociază conceptele de teatralitate, spectacol, rol, interpretare şi 

performer, propunând o cercetare asupra mecanismelor teatralităţii care nu numai că sparge al 

patrulea perete, dar stimulează cu fiecare proiect o reevaluare a raportului dintre performer şi 

public. Putem afirma că relevanţa acestor colective artistice ţine tocmai de neîncremenirea într-o 

formulă de spectacol, de reinventarea programată, permanentă a dramaturgiei şi a structurii 

proiectelor, fie ele spectacole sau proiecte new media, astfel încât să includă în cât mai mare 

măsură tehnologiile accesibile, deja integrate în mentalul spectatorului contemporan şi 

responsabile pentru felul în care percepe spectacolul. 

 Dacă modelul primului val de colective teatrale era cel al comunităţii organizate în jurul 

unor principii în esenţă de stânga, nu mai putem vorbi de o utopie a unui tot unitar în creaţia 

colectivă contemporană. Accentul cade, în practica Forced Entertainment şi Rimini Protokoll, pe 

deconstrucţia convenţiilor teatrale (de la teatralitate, dramatic, dramaturgie la interpret) şi crearea 

unui cadru performativ în care sunt cultivate percepţia şi subiectivitatea individuală. Integrarea 

spectatorului creaţiei colective în spectacol nu mai este scopul principal al actului artistic pentru 

colectivele discutate în acest capitol; provocarea publicului începe cu autoprovocare, în cazul 

Forced Entertainment, sau cu crearea unui context nefamiliar, în care performerii-experţi sunt 

relevanţi pe baza expertizei profesionale într-un domeniu non-artistic.  
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 Proiectele single idea ale Forced Entertainment şi proiectul serial 100% City ale Rimini 

Protokoll sunt asumate ca spectacole de teatru, deşi numeroase elemente ce ţin de intenţia 

auctorială sau construcţie se situează departe de o definiţie aristotelică sau de esenţa dramatică a 

teatrului. Colectivele discutate în acest capitol nu sunt preocupate de definirea corectă sau 

minuţioasă a practicii lor. Ele chestionează elementele definitorii ale teatralului şi (re)inventează 

formule spectaculare fără să crediteze sursele de origine ale acestora, în spiritul post- şi post-

postmodern pe care îl celebrează. Conectate la inovaţiile tehnologice de ultimă oră, companiile 

discutate anterior preferă să se concentreze pe experienţa pe care o creează pentru spectatori, dar 

şi pe cea creată pentru sau oferită performerilor.  

Nucleul practicii artistice colective contemporane are mai multe coordonate: fragilitatea 

convenţiilor spectaculare, integrarea tehnologiei (uneori pentru a genera proiecte parateatrale) şi 

o dramaturgie a conexiunilor şi corespondenţelor care translatează în plan performativ mutaţiile 

sociale, economice şi politice ale începutului de secol 21, marcat de globalizare, mondializare şi 

delocalizare, aşa cum în anii ’60-’70 spectacolele devised stimulau interacţiunea cu publicul şi 

mobilizarea acestuia ca reacţie la solidarizarea civică a societăţii şi la manifestaţiile de protest. În 

prezent, utopia şi idealismul precursorilor teatrului devised par înlocuite cu pragmatism, 

luciditate şi spirit critic. Forced Entertainment şi Rimini Protokoll îşi asumă rama spectacolului 

şi creează în interiorul acesteia experienţe de impact la nivel cognitiv şi emoţional.  

Am considerat relaţionarea temei cercetării noastre – spectacolul devised – cu conceptul 

de teatru politic ca fiind oportună şi relevantă şi am consacrat capitolul patru al tezei unei 

reflecţii din perspectivă estetică, centrată pe domeniul artelor spectacolului, asupra politicului şi 

avatarurilor teatrului politic. În capitolele anterioare am folosit în mod repetat sintagma de teatru 

politic în raport cu creaţia precursorilor creaţiei colective, dar şi cu referire la formulele colective 

contemporane. Discursurile creatorilor contemporani şi extrem contemporani sau a 

teoreticienilor prezenţi în această lucrare se opresc asupra teatrului politic în mod organic. Am 

regăsit acest termen în conexiune cu practica artistică a tuturor companiilor devised discutate 

anterior, fie în reflecţia asupra procesului de lucru a artiştilor, fie în analiza teoreticienilor. 

Recurenţa acestui termen legitimează demersul nostru, care va contura un element central al 

practicilor devised. Considerând că este imposibil ca raportarea la politic să fie eludată de un 

practician al artelor spectacolului în secolele 20 şi 21, privim procesul de internalizare al acestei 

noţiuni ca fiind rezultatul unui parcurs subiectiv, transpus într-o estetică singulară. În acest 
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capitol am prezentat şi analizat principalele accepţiuni şi formule ale teatrului politic din istoria 

teatrului, propunând apoi noi direcţii de dezvoltare şi argumentând viabilitatea acestora prin 

observaţii punctuale asupra unor regizori sau spectacole. 

De ce este necesară o reflecţie asupra teatrului politic astăzi? Teoretizat de Erwin Piscator 

şi de Bertold Brecht în a doua jumătate a secolului 20, teatrul politic reprezintă o sintagmă 

ingrată şi des uzitată în societatea contemporană, în arta contemporană şi în multiple alte 

contexte divergente, în care politicul devine o etichetă la modă, un termen care tinde să 

concureze popularitatea dramaticului. Dramatismul manifestărilor sportive, sociale sau de altă 

factură descrie puternica lor încărcătură de semnificaţie pentru anumite grupuri, dar şi tensiunea 

pe care o generează şi care le însoţeşte punctual, pe tot parcursul desfăşurii, şi reprezentativitatea 

/ impactul asupra unor anumite comunităţi. În mod similar, politicul devine o entitate abstractă 

din ce în ce mai des întrupată şi invocată verbal şi noţional nu numai în discursul public, 

instituţional, sau cel jurnalistic, ci şi în cel critic, aplicat de asemenea domeniului artelor 

spectacolului.  

Recurenţa cu care se discută despre teatrul politic este un motiv suficient de puternic 

pentru a cerceta eventualele întrepătrunderi dintre teatrul politic şi teatrul devised. Avem în 

vedere expresiile consacrate ale teatrului politic (teatru popular, teatru agit-prop, teatru 

brechtian) atunci când susţinem că perspectiva critico-analitică asupra acestuia necesită o 

rafinare şi o recalibrare care să integreze formulele teatrale recente, evoluţia artelor performative 

şi vizuale din ultimele decenii şi, la nivel mai general, transformările fulgerătoare ale 

parametrilor tehnologici, informaţionali şi efectele acestora la nivel comunicaţional şi social. 

Definiţia teatrului politic trebuie să încorporeze şi acele creaţii teatrale care, deşi nu 

explicitează o temă politică sau socială prin excelenţă, sau nu se poziţionează ca o operă politică, 

asumându-şi această postură, folosesc provocarea convenţiilor teatrale ca formă de subversivitate 

politică. Vedem în această propunere nu o diluare a conceptului de teatru politic, ci o necesară 

racordare la tendinţele contemporane, dublată de un efort analitic de integrare a teoriei teatrale 

recente în vocabularul critic.  

 Teatrul politic are mai multe avataruri în esteticile contemporane. Modelului teatrului 

social-politic, al temei sociale dublate de militantism politic, i se adaugă modelul teatrului 
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comunitar, politic în sens formal. Teatrul comunitar foloseşte procese democratice şi se bazează 

pe principii colaborative, participative, incluzive. Este un teatru al tuturor, diferit faţă de teatrul 

social-politic, în sensul lui modern, prin obiectivul primordial de a facilita dialogul, perspectivele 

multiple, dezacordul, nu faţă de o organizare socială sau politică inechitabilă, ci în interiorul 

grupului de lucru. În timp ce teatrul social-politic foloseşte spectacolul ca vehicul pentru o 

perspectivă unică, antagonistă a unei ordini sociale considerate greşite, teatrul comunitar 

consideră, spre deosebire de teatrul social-politic, că dialogul şi confruntarea viziunilor diferite 

despre un anumit subiect sunt esenţa schimbării. Teatrul comunitar doreşte conştientizarea 

aspectelor complexe ale unei probleme sociale, şi stimularea acţiunii membrilor comunităţii prin 

reflecţie critică. 

Dintre toate avatarurile teatrului politic, considerăm important de semnalat politicul 

semiotic, în spectacole devised şi nu numai. Considerăm că această accepţiune a teatrului politic 

este nu doar insuficient vizitată, ci şi fertilă şi relevantă pentru vocabularul teatral contemporan, 

în care sintagma teatru politic suprasaturează discursul critic, însă de cele mai multe ori 

caracterizează strict teatrul social-politic. Fără a perpetua locuri comune – de tipul orice operă de 

artă e politică sau orice spectacol e politic –, este necesar să redefinim politicul dincolo de 

tematica social-politică, pentru a putea incorpora noile formule teatrale contemporane. 

Caracterizate ȋn primul rând de eterogenitate, aceste formule – fie că e vorba de teatru de autor 

sau teatru devised – ȋnlocuiesc naraţiunea liniară cu forme scenice şi stiluri performative variate, 

de multe ori eterogene la rândul lor, după cum observă teoreticianul David Roesner. 

Teatrul politic în sens semiotic este un teatru al dezacordului, al asumării teatralului, 

reprezentării şi performativităţii, un teatru care nu e preocupat de prezentarea cât mai fidelă a 

unei situaţii sociale, ci de regândirea raportului cu spectatorul, de crearea unei experienţe a 

incertitudinii şi a transformării. Teatrul devised este politic nu doar prin procesul de lucru care 

presupune dezintegrarea unei ierarhii tradiţionale regizor – actor, echivalentă cu legislator – 

executant şi distribuirea democratică a puterii (cu asumarea utopiei unei distribuții absolut 

democratice), ci şi prin crearea unor spectacole care integrează organic toate aceste trăsături, 

dincolo de tematică, spectacole care se ȋnscriu ȋn paradigma postdramaticului și a post-

postdramaticului şi contribuie la conturarea a ceea ce am putea numi teatru performativ. 
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Ultimul capitol al lucrării face o succintă trecere în revistă a unor teme de cercetare şi a 

unor domenii care ar beneficia, în opinia noastră, în urma asocierii cu tehnicile devised, şi care 

sunt direcţii de cercetare posibile în continuarea demersului nostru. Aplicațiile creației colective 

nu se limitează doar la studiul vocațional sau la practica profesioniștilor teatrului. În acest 

context, avantajul implementării tehnicilor devised în procesul de lucru este facilitatea cu care 

acestea pot fi adaptate unor situații și contexte diverse, oferind o structură funcțională pentru 

dezvoltarea de competențe și ameliorarea dinamicilor de grup.  

Metodologia practice-as-research este, din punctul nostru de vedere, o abordare viabilă în 

studiul creaţiei colective. Cercetarea ştiinţifică via practică artistică şi practica artistică modelată 

de cercetarea teoretică estompează distincţia dintre cele două activităţi. Ȋn cazul unei discipline 

ca cea a artelor spectacolului, ȋn care cercetarea teoretică are deseori ca obiect exemple de 

practică artistică, explorarea din două direcţii a obiectului cercetării nu poate fi decât o 

oportunitate de aprofundare a acestuia.  

În lipsa unui protocol academic de cercetare practice-as-research, am folosit experienţa 

practică drept aplicaţie a instrumentarului teoretic dezvoltat în prima etapă a cercetării doctorale. 

Fără să plece de la o conceptualizare apriorică în termenii acestui instrumentar, proiectul s-a 

înscris în zona unui teatru postdramatic / performativ, chiar dacă nu în extremele acestor 

tipologii. Istorie subiectivă a fragilităţii este un spectacol de teatru devised care are un caracter 

politic, deşi tema fragilităţii, pe care o explorează în raport cu mai multe discursuri şi instanţe ale 

autorităţii nu produce un manifest explicit, nu incriminează şi nu disculpă. Deşi nu există 

narativitate, convenţiile scenice sau situaţionale şi personajele sau ipostazele scenice asumate de 

actori-performeri sunt sesizabile. Performativitatea nu ţine de un caracter fizic, corporal extrem, 

influenţat de performance art, ci de prezenţa scenică fluctuantă a actorilor-performeri, care 

oscilează între asumarea unui rol – fie el schematic şi caricatural – şi ipostaza unei corporalităţi 

golite de psihologie. 

Fără să semnaleze o direcţie corectă de acţiune opusă uneia flagrant incorecte, 

spectacolul ţine de teatrul politic în sens semiotic prin opţiunile legate de dramaturgie, dispozitiv 

scenic şi raport cu publicul, care îl transformă într-un spectacol în care conexiunile dintre factori 

inerenţi experienţei de viaţă a spectatorului nu vor fi explicitate ca date obiective, universale şi 

expuse scenic ca atare. Spectatorul are autonomie asupra dramaturgiei proprii, subiective a 
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spectacolului, a cărei construcţie nu se finalizează la sfârşitul ultimei scene, ci continuă în mod 

ideal după ieşirea din sala de spectacol. 

 O concluzie de ansamblu asupra procesului de lucru devised este legată de potenţialul 

său de a mobiliza echipa de creaţie, pentru că oferă spaţiul ideal pentru explorarea unor direcţii şi 

interese personale. Teatrul devised poate oferi satisfacţii infinit mai mari decât simpla distribuire 

într-un proiect artistic, oricât de valoros ar fi acesta, pentru că pleacă de la premisa că toţi 

participanţii se pot manifesta inclusiv în sensul încercării unor ipostaze care le sunt străine într-

un proiect tradiţional, în care ierarhia rolurilor este strictă şi inflexibilă. Teatrul devised a 

demonstrat deja capacitatea de a produce rezultate valoroase, care concurează cu spectacolele 

tradiţionale, respectiv realizate în sistemul ierarhiei regizor-actor, pe baza unui text dramatic pre-

existent. 

 Dorim să subliniem caracterul inter- şi transdisciplinar al teatrului devised, suprins în 

lucrarea de faţă printr-o permanentă repoziţionare în raport cu obiectul studiului. Unghiurile 

distincte din care am privit teatrul devised trimit la discipline multiple, fie că vorbim despre 

istoria teatrului, a artei şi a culturii, psihologie, filosofie, sociologie, ştiinţele educaţiei, cercetarea 

academică sau practica artistică a contemporaneităţii. Este evident că ascensiunea teatrului 

devised trebuie corelată cu o schimbare de paradigmă nu numai la nivelul artelor spectacolului, 

ci în raport cu întreg ansamblul mecanismelor sociale, economie, politice ale sfârşitului de secol 

20 şi începutului de secol 21. Creaţia colectivă devine o sinecdocă a paradigmei globalizării, a 

noilor tehnologii, a sistemelor inteligente şi a umanităţii care se redefineşte prin raportarea la 

schimbările accelerate ale ultimelor decenii. Ea devine de asemenea un topos al reabilitării 

omului contemporan: prin confruntarea cu alteritatea şi prin crearea unui context în care 

individul este pus în relaţie cu grupul, comunitatea, societatea de care aparţine şi pe care le 

influenţează permanent prin comportamentul şi deciziile sale, prin simpla sa existenţă în 

interiorul acestor structuri, creaţia colectivă devine un instrument al conectării, al aproprierii şi 

negocierii diferenţelor dintre indivizi. 

 Considerăm că am surprins câteva dintre caracteristicile fundamentale ale teatrului 

devised şi racordurile pe care acesta le poate face cu multiple discipline din afara sferei culturale 

sau artistice, aducând beneficii societăţii contemporane pe mai multe planuri, inclusiv în domenii 

în care acestea pot fi cuantificate şi evaluate mai uşor decât prin percepţia subiectivă a 
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spectatorului. Ne dorim să asistăm la facilitarea pătrunderii tehnicilor devised în vocabularul 

domeniului artistic şi para-artistic din spaţiul românesc şi la concretizarea unor structuri 

alternative instituţiilor deja existente prin intermediul cărora să iasă din conul de umbră în care 

se află şi să dobândească un statut de partener al tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale. 
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