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Imaginarul spectacolului teatral 

Miriam Cuibus 

Introducere 

Imaginarul se numără printre protagoniştii favoriţi ai discursului intelectual modern, 
alături de hermeneuticile corpului şi corporalităţii sau de teoriile şi inovaţiile ce confi
gurează vastul „imperiu" al comunicării. Prezenta civilizaţie a imaginii pe care o traver
săm explică în parte interesul şi entuziasmul ştiinţific faţă de imagine şi imaginar. 

Viziunea postmodernismului asupra lumii ca text al unei uriaşe cărţi, ce se pretează 
la multiple descifrări, precum şi recurenţa glisărilor realului în ireal prezente în această 
epocă au încurajat frecventarea şi analiza sferei imaginarului. Constatăm, alături de 
criticul Matei Călinescu, că postmodernitatea iubeşte mult jocurile savante şi elaborate 
dintre ficţiune şi realitate, dintre identitate şi alteritate, dedublările şi multiplicările eului, 
mimările şi disimulările, oglindirile şi încrucişările de reflexe, labirinturile subterane 
ale sinelui. Ludicitatea postmodernă alege riscul de a merge pe sârmă peste dublul abis 
al realului şi imaginarului. 

Reflectând la omniprezenţa imaginarului, istoricul Lucian Boia constată că „orice 
gând, orice proiect, orice acţiune posedă o dimensiune imaginară, într-un evantai foarte 
larg, care se întinde de la ipoteza ce-şi aşteaptă verificarea până la fantasmele cele mai 
insolite" (2000, p. 26). Printre multiplele faţete ale imaginarului, dimensiunea privată, 
culturală şi cea socială sunt pregnante. Fiinţa umană trăieşte şi se defineşte conform 
capacităţii sale de a plăsmui ficţiuni, vise, poveşti, înscriindu-se astfel într-o categorie 
pe care o putem numi homo fingens ( omul care imaginează). Artistul scenei teatrale este 

homo fingens prin excelenţă. El este specializat în a produce ficţiune teatrală conform 
Weltanschauung, poeticii la care aderă şi poieticii pe care şi-o formulează şi 

şi-o exersează în acest scop. Interogare şi oglindă a prezentului, seismograf sensibil al 
clipei istorice, arta teatrală nu poate exista decât într-un mereu reînnoit hic et nune 
Formele teatrale sunt efemere, evanescente, relative, aparţin doar prezentului, ele nu au 
posibilitatea recunoaşterii postume ca „opere de sertar". Ca artă a prezentului, arta 
teatrală corespunde şi răspunde mai mult decât alte arte unui context social, cultural şi 
politic. Din acest punct de vedere, imaginarul teatral este sensibil la contextul social. 
Cetăţile şi popoarele imaginează şi ele, îşi împărtăşesc visurile, îşi deapănă poveştile şi 
se hrănesc din miturile originare sau din cele fondatoare. Mitul nu este, de altfel, decât 
o „povestire imaginară purtătoare de semnificaţii figurate" (Wunenburger, 2004, p. 297). 
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Imaginarul teatral 

Imaginarul este ideea-forţă pe care se întemeiază travaliul teatral. Tradiţia poetică teatrală 
consemnează aportul ima,ginaţiei creatoare la zămislirea operei teatrale. Imaginaţia -
această scenă interioară - este legătura dintre viziune, idee şi forma teatrală în alcătuirea 
partiturii şi subpartiturii în spectacolul teatral. În ansamblul trupei teatrale, regizorul apare 
aidoma unui dirijor sub bagheta căruia phantasma, artiştilor se ordonează într-un mate
rial coerent, concret-senzorial, senzitiv şi impresionabil. Punerea în scenă nu este decât 
o "punere în semne" (Bernard Dort), o ordonare în imagini. Roland Barthes defmea 
"teatralitatea" ca pe "o densitate de semne" (Barthes, 2006, pp. 298-299). Într-o repre
zentaţie teatrală, totul "devine semn" (Kowsan, 1975, p. 176), totul este imagine vizuală 
sau auditivă. De asemenea, însuşi corpul actorului este imagine, metaforă, semn. 
Imaginea şi imaginarul conţin în sine problematica reprezentării şi, ca atare, atrag prin
cipiul mimesisului, fundamental în arta teatrului ca oglindă a lumii şi a condiţiei umane. 
În prefaţa dramei suprarealiste Les Mamelles de Tiresias (cu premiera în 1917), Guillaume 
Apollinaire dezleagă în folosul artiştilor problema imitaţiei şi a imaginarului, decretând 
aforistic: ,,Când omul a voit să imite mersul, a creat roata, care nu seamănă deloc cu 
un picior" (Apollinaire, 1971, p. 336). Conform viziunii şi poeticii artistice, a raportă
rii la mimesis, şuvoiul imageriei este condus de artişti fie spre o imaginaţie reproducă
toare, şi atunci se prea poate să vedem piciorul, fie, la alţii, spre imaginaţia ima,ginantă 
(G. Bachelard) înzestrată cu funcţia irealului, astfel încât vom percepe . Cei dintâi 
practică o poetică apropiată realismului ; ceilalţi, simţindu-se confortabil în zona gân
dirii metaforice, apelează la instrumentarul imaginativ al acesteia, reuşind astfel să 
încarce sensul în forme noi. 

Artistul scenei teatrale - fie acesta regizor, dramaturg, actor, scenograf, coregraf, 
muzician - nu este decât un muncitor în domeniul imaginarului. În ansamblul teatral, 
actorul este elementul primordial, el este cel prin care regizorul sau autorul se exprimă 
în primul rând, el are capacitatea de a naşte şi de a exprima o întreagă lume, el este un 
magister ludi al ficţiunilor teatrale. Actorul este, aşa cum ne place să credem, idee 
însufleţită şi expresivă, un concetto realizat. Din perspectiva semioticii teatrale, actorul 
este un semn viu, o hieroglifă care respiră. În travaliul gândirii corporale, imaginaţia 
este chemată să susţină trecerea în act, ,,facerea". Aşa cum iniţiatorul antropologiei 
teatrale, Eugenio Barba, recomandă actorilor, dintr-o perspectivă integrativă şi holistică, 
să conceapă orice exerciţiu fizic ca pe unul spiritual, filosoful şi esteticianul francez 
Mikel Dufrenne precizează, în Phenomenologie de l' experience esthetique (1953), că 
imaginaţia este înrădăcinată în corp şi că "imaginaţia realizează legătura dintre spirit şi 
corp" (Dufrenne, 1976, II, p. 18). 

În cultura europeană, istoria actorului cunoaşte multiple avataruri, care îşi află înce
puturile în sublimii smintiţi mânjiţi cu drojdie de vin ce alcătuiau cortegiul lui Dionysos. 
De la Thespis, legendarul creator al actorului, şi până astăzi, o ilustră galerie de figuri 
histrionice se perindă în faţa noastră : actorul Antichităţii greceşti, actorul şi mimul 
latin, jonglerii, saltimbancii, menestrelii Evului Mediu, actorul commediei dell'arte, 
actorul shakespearian. În epoca modernă, această istorie este acompaniată de poetici 
stilistice cu un contur mai ferm ; astfel apare actorul diderotian, actorul romantic 
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actorul ingenios meşteşugar şi actorul perioadei naturalismului. Secolul XX propune o 
bogăţie de tipuri actoriceşti: actorul psihologic (Stanislavski), actorul biomecanic 
(Meyerhold), actorul sintetic (Al. Tairov), actorul hieroglifă (Artaud), actorul distanJat 
(Brecht), actorul mim corporal (Etienne Decroux), actorul dezincarnat (Louis Jouvet), 
actorul sfânt al actului total (Grotowski), actorul dilatat (E. Barba), actorul invizibil 
(Yoshi Oida). Galeria se poate completa cu un posibil actor postdramatic al zilelor 
noastre, dacă valorificăm sugestiile lui Hans-Thies Lehmann din Postdramatisches 
Theater (1999). 

Există o profundă legătură între regizor, actor şi dramaturg. Actorul dă carne, sânge, 
nerv ideii regizorale, precum şi "fiinţei de hârtie" a personajului imaginat de poet. 
Actorul nu este decât ficţiune poetică întrupată. Actorul cultivă şi educă abilităţile pri
mare de a răspunde stimulilor imaginari, iar apoi, gratie tehnicilor pe care le practică 
în acest scop, invizibilul devine vizibil şi captează imaginarul spectatorului. În specta
colul teatral, actorul este însuşi imaginarul pulsând de viaţă. 

Structuri şi încadrări 

Vom analiza şi ordona imaginarul spectacolului românesc prin prisma unei metodologii 
care reuneşte studii generale despre imaginar cu altele aplicate domeniului teatral. Astfel, 
alături de Introduction a la mythodologie. Mythes et societes (1996), relevantă este o 
lucrare anterioară a lui Gilbert Durand, Beaux-arts et archetypes. La religion de l'art 
(1989), în care acesta semnalează că, "într-un «climat», reapar periodic ceea ce Eugenio 
d'Ors numea «eoni» (şi pe care preferăm să-i numim «bazine semantice»), care constrâng 
individualităţile creatoare la alteritatea obsedantă şi repetitivă a unui stil ce marchează 
o anume arie sau un anume moment cultural" (Durand, 2003, pp. 20-21). Aceste "patrii" 
culturale sau bazine semantice ale lui Durand converg cu alte modele descriptive, precum 
cele ale lui Eugenio d'Ors însuşi, Ernst Robert Curtius, Gustav Rene Hocke ori Lucian 
Boia. În studiul Du Baroque (1935), d'Ors considera întreaga istorie a artelor drept o 
alternare a celor două "constante istorice": eonul clasic şi eonul baroc, propunând nu 
mai puţin de 22 de "specii" ale barocului, detectate începând din preistorie până în 
epoca postbelică. Hocke găseşte în cultura europeană cinci „constante" anticlasice, cinci 
„epoci manieriste": Alexandria (cca 350-150 î.e.n.), epoca "latinităţii de argint" a 
Romei (cca 14-138 e.n.), Evul Mediu timpuriu şi mai ales cel târziu, epoca "conştient 
manieristă" dintre 1520 şi 1650, romantismul de la 1800 la 1830 şi, în sfârşit, epoca 
dintre 1880 şi 1950. (Trebuie semnalat că între manierism şi baroc există un diferend 
încă nerezolvat, ambii termeni adjudecând aceeaşi arie culturală.) În fine, apreciind 
istoria imaginarului ca pe o istorie structurală şi dinamică, Lucian Boia indică, la rândul 
său, opt ansambluri structuri arhetipale (Boia, 2000, pp. 28-34). 

Din arsenalul pus la dispoziţie de cultura teatrală reţinem trei modele structurale 
corelate. Continuator al reformelor lui Jacques Copeau în spaţiul teatral francez, iniţi
ator al celebrului Cartel al celor patru, Louis Jouvet (1887-1951) descoperă, pe o linie 
diacronică, patru tipuri fundamentale de manifestare expresivă în teatru, patru "ordine 
ale regiei" : ordinul grec, ordinul medieval, ordinul shakespearian şi ordinul italian. 
Inspirat de această structurare a fenomenului teatral european, teatrologul român George 
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Banu (n. 1943) surprinde în spectacolul modern patru moduri de comunicare teatrală, 
care suportă determinări istorice, estetice sau subiective : modul psihologic modul 
convenţional modul senzorial şi modul politic (Banu, 2011, p. 14). Spre deosebire de 
perspectiva diacronică a ordinelor regiei avansate de Jouvet, George Banu surprinde, 
prin modurile sale, ,,pluralitatea de atitudini" existente în spectacolul contemporan. 
Desigur că, la o primă vedere, atribuim modul psihologic lui Stanislavski, Lee Strasberg, 
Sanford Meisner, dar nu numai, modul convenţional lui V sevolod Meyerhold, Alexander 
Tairov, Evgheni Vahtangov, modul senzorial lui Antonin Artaud, iar pe cel politic lui 
Bertolt Brecht şi lui Erwin Piscator. Eminent gânditor al fenomenului teatral, regizorul 
şi pedagogul rus Anatoli Vasiliev (n. 1942) configurează două structuri teatrale, una 
psihologică şi cealaltă ludică, în funcţie de raportul, concepţia, percepţia artistului vizavi 
de propriul centru. Astfel, dacă artistul se percepe în interior, conformaţia va fi una 
psihologică, iar dacă percepţia este exterioară, structura va fi una ludică. Trebuie însă 
să luăm în considerare că devenirea unui artist poate cunoaşte evoluţii şi schimbări 

radicale sau că poetica lui este particulară şi se exprimă în combinaţii ale acestor moduri 

Imaginarul spectacolului teatral românesc 

Spaţiul românităţii este un loc al intersecţiilor mai multor culturi, modele culturale sau 
bazine semantice. Manifestate plenar sau mai palid, tipurile de actori enumerate mai 
sus, emblematice pentru teatrul occidental, se vor regăsi în cele două veacuri de teatru 
românesc, începând cu actorul romantic 

Forma cultă a teatrului românesc s-a născut în primele decenii ale secolului al XIX-lea. 
Evoluţia istorică a teatrului românesc este cadenţată de mişcări revoluţionare. Astfel, 
debutul nostru teatral este marcat de insurgenţa revoluţionară a Eteriei şi a lui Tudor 
Vladimirescu din 1821, continuată curând de cea din 1848. La mijlocul secolului XX, 
odată cu înlăturarea monarhiei şi instaurarea regimului dictatorial comunist (1944-1947), 
se produce un tragic hiatus ideologic, cu repercusiuni fundamentale în spiritualitatea şi 
cultura româneşti. Odată cu mişcarea revoluţionară din Europa de Est din 1989, prin 
care este înlăturat comunismul, România porneşte pe drumul recâştigării libertăţii şi 
democraţiei social-politice, aspirând la o societate deschisă. În intervalul istoric al 
acestor două veacuri, spiritualitatea românească şi, ca atare, teatrul românesc, cunosc 
momentele de mare revigorare naţională, de exuberanţă, entuziasm şi efervescenţă cul
turală ca urmare a Unirii Principatelor Române (1859), a câştigării independenţei (1877), 
a constituirii Regatului României (1881) şi, în fine, a Marii Uniri din 1918. În această 
perioadă, imaginarul spectacolului teatral românesc evoluează între două mari cortine 
stilistice, cea romantică şi cea a postmodernismului, preschimbată curând cu una postdra
matică, fracturate de violentele constrângeri politice ale Cortinei de Fier din perioada 
comunistă. 

Pe o axă diacronică, fenomenul teatral românesc îşi poate structura imaginarul în 
următoarele încadrări: 1. anii de ucenicie (1817-1848); 2. corpul de vise: Teatrul 
Naţional (1848-1880) ; 3. zorii modernităţii : teatrul se gândeşte pe sine însuşi (1880-1918) ; 

teatralitatea interbelică (1918-1947); 5. hiatusul comunist (1947-1989, în care se 
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disting trei etape: realismul socialist, reteatralizarea, exilul elitei regizorale); 6. fără 
frontiere (1989-2020). 

Anii de ucenicie (Teatrul de la Cişmeaua Roşie, 1817 - Revoluţia de la 1848) 

În efervescenta unui climat dominat de ecourile Revoluţiei Franceze de la 1789, sub 
auspicii romantice debutează, între al doilea şi al treilea deceniu al secolului al XIX-lea, 
forma cultă a teatrului românesc. 

Urmând „lectura imaginară" pe care Jean Starobinski (1920-2019) o face Revoluţiei 
Franceze în lucrarea 1789. Les emblemes de la raison (1979), constatăm că anii de 
ucenicie ai teatrului românesc se înscriu în mitul solar al RevoluJiei şi se împărtăşesc 
din metaforele luminii. Starobinski aminteşte de gerul cumplit care a precedat Revoluţia 
Franceză în iarna dintre 1788-1789, când până şi laguna Veneţiei a îngheţat, sau de 
teribila grindină din Franţa din 13 iulie 1788. Dezastrul şi violenta acestor stihii naturale 
sunt dublate de dezastrul finanţelor publice în Franţa. Gerul şi deficitul bancar sunt două 
feţe ale aceleiaşi adversităţi, ele se reflectă reciproc, ,,ameninţarea falimentului îşi găseşte 
expresia cosmică în grindina din 13 iulie 1788" (Starobinski, 1990, p. 24). Convulsiile 
de pe scena teatrului politic în Principatele Române - mişcările revoluţionare ale Eteriei 
greceşti, ale lui Tudor Vladimirescu, apoi Revoluţia de la 1848 - sunt precedate şi 

acompaniate de stihii similare. Mai multe focare de ciumă se declanşează începând cu 
anul 1784, cu reapariţii între 1790-1798, continuate de aşa-zisa "ciumă a lui Caragea" 
din 1813-1814, de un alt episod de ciumă în 1829, de invazia lăcustelor (1830) şi de 
holera de la laşi (1831). Acestui vast şi atroce spectacol al morţii îi răspunde, la fel de 
violent, un elan salvator al renaşterii naţionale, care a animat oamenii politici şi de 
cultură în Principatele Române. O astfel de personalitate a fost transilvăneanul Gheorghe 
Lazăr (1779-1823) care, în plin regim al domniilor fanariote, introduce, în 1818, învă
ţământul cu predare în limba română la şcoala Sfântul Sava din Bucureşti. Născută din 
acelaşi spirit al Luminilor care a generat Şcoala Ardeleană în Transilvania, şcoala Sfântul 
Sava va întreţine cu entuziasm romantic idealurile spiritualităţii naţionale. Ea va fi 
„baricada" culturală revoluţionară română unde se vor iniţia viitorii actori atât ai scenei 
politice, cât şi ai scenei teatrale propriu-zise. Profesori şi elevi ai acestei şcoli vor fi 
implicaţi în evenimentele sociale, politice şi culturale în lupta pentru cucerirea libertăţii 
sociale şi naţionale, în primele decenii ale secolului al XIX-lea în Principatele Române. 

Specializat în istoria Revoluţiei Franceze şi în utopii, Bronislaw Baczko apreciază 
capacitatea uluitoare a Revoluţiei Franceze de a fi „captivat imaginaţiile" prin schimbă
rile radicale, prin universalitatea principiilor şi prin forţa simbolurilor sale. Reputatul 
istoric polonez, de altfel amic cu Starobinski, analizează figura revoluţionarului şi a 
societăţilor secrete prin care spiritul Revoluţiei Franceze de la 1789 se prelungeşte în 
secolul al XIX-lea, întreţinând în Europa flacăra vie a schimbării şi progresului social. 
Mişcarea de revendicare naţională a proliferat prin societăţi secrete şi mişcări conspira
tive, ca cele ale carbonarilor italieni sau eteriştilor greci. 

În Ţara Românească, o primă scenă profesionistă a fost teatrul amenajat de Domnita 
Ralu pe podul Mogoşoaiei, în piata numită Cişmeaua Roşie, nume preluat de teatrul 
care va funcţiona aici din 1818 până în 1825, când va fi distrus de un incendiu. Teatru 
în limba română se va juca ulterior, odată cu apariţia asociaţiilor culturale. În epocă vor 
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funcţiona numeroase societăţi care, sub faţada unor scopuri culturale sau artistice, între
ţin conspirativ idealuri revoluţionare sociale şi naţionale. Acesta va fi şi cazul societăţilor 
literare şi culturale ivite în spaţiul românesc în cele dintâi decenii ale secolului al XIX-lea. 
O primă astfel de asociaţie se naşte la Braşov, în 1821 - Societatea Literară - la iniţiativa 
boierilor munteni Nicolae Văcărescu, Grigore Bălăceanu, Constantin şi Ion Câmpineanu, 
Iordache şi Dinicu Golescu, cu sprijinul braşovenilor Ioan Barac şi Vasile Pop. Ion 
Heliade-Rădulescu, succesor al lui Lazăr la conducerea şcolii Sfântul Sava, va înfiinţa, 
împreună cu Dinicu Golescu, Societatea Literară (1827), iar în 1833 Societatea Filarmonică 
Română, alături de Ion Câmpineanu şi Constantin Aristia, care va funcţiona până în 1837. 
La laşi, Gheorghe Asachi va înfiinţa Conservatorul Filarmonic Dramatic, în 1834. 
Acestea au fost primele şcoli teatrale româneşti. Activitatea respectivelor asociaţii care 
încurajau şi promovau limba şi literatura română, publicaţiile româneşti, dramaturgia 
originală, acorda teatrului atribute de-a dreptul mesianice, de apostolat. Pionieri ai 
publicaţiilor româneşti în Transilvania, George Bariţiu şi Timotei Cipariu au cunoscut 
nemijlocit activitatea confraţilor din Muntenia şi au întreţinut, prin activitatea lor revo
luţionară şi culturală, interesul pentru teatrul în limba română pe meleagurile transilvane. 
În viziunea tuturor acestor revoluţionari cărturari, persistă ideea că "revoluţia se dato
rează cărţilor" (Marie-Joseph Chenier), că scena teatrală este adevărata tribună, un 
templu al naţiei, iar actorul este un apostol. Acţiunea ascunsă a acestor societăţi viza 
însă mult mai mult : unitatea naţională a provinciilor româneşti, precum şi înlăturarea 
rămăşiţelor societăţii feudale. 

Actorul romantic este figura care marchează aceşti ani de ucenicie ai teatrului româ
nesc. Viata actorului romantic este una invadată de viata personajului jucat, cele două 
existenţe contopindu-se într-un unic torent al exaltării, al patosului excesiv sau al actu
lui eroic. Actorul romantic este un "pasionat al Iluziei expansive", un „insurgent", un 
provocator, tehnica lui nu e construită, ci „ţâşneşte" din însăşi viata lui, o tehnică stă
pânită fragmentar, care în cele din urmă îl copleşeşte (Măniuţiu, 1985, pp. 128-129). 
Prototipul este întruchipat exemplar de cel cu care începe aventura teatrului românesc, 
Constantin Chiriacos Aristia (1800-1880). Grec de origine, membru al Batalionului 
Sacru eterist, poet, prozator, traducător, actor, profesor, scriitor şi om politic, Aristia a 
debutat pe scena de la Cişmeaua Roşie. Viata şi activitatea lui teatrală împletesc impe
cabil idealul actului politic cu cel histrionic, conturând profilul eroului romantic de 
excep/ie. Până la capăt romantic, destinul lui Aristia stă sub semnul dihotomiei lumină
întuneric. După o viaţă tumultuoasă, împărţită între scena teatrală şi cea politică, între 
glorie şi exil, Aristia îşi petrece ultimii ani din viaţă orb, după ce a avut, în treacăt, o 
slujbă de bibliotecar. Este de reţinut o imagine iconică a lui Aristia ca actor-cetăţean. 
Membru al Eteriei greceşti din 1817, participă în 1821 la mişcarea condusă de Tudor 
Vladimirescu. La câteva zile după ce Tudor Vladimirescu a intrat în Bucureşti, ţinând 
simbolic o pâine în mâini (16 martie 1821), Eteria organizează o procesiune în fruntea 
căreia se află tânărul Aristia, purtând steagul roş-albastru al frăţiei, cu inscripţia ,,În cenuşa 
mea renasc", alături de phoenixul emblematic. Prin strigătele „la porţile Bizanţului", 
mulţimea aclama atât interpretul văzut cu o seară înainte, cât şi simbolul unor revendi
cări sociale şi naţionale (Massoff, 1961, I, p. 103). În această imagine, Aristia a întru
chipat un simbol viu al idealurilor epocii, demn de a figura pe pânzele lui C.D. Rosenthal, 
alături de România rupându-şi lan/urile pe Câmpia Libertă/ii (1848) şi România 
Revolu/ionară (1848) sau de cele ale lui Gheorghe Tattarescu, Renaşterea României 
(1850) şi România Modernă (1866). 



117IMAGINARUL SPECTACOLULUI TEATRAL

 pentru tinerii 

 al unui 

În ceea ce priveşte formarea teatrală, graţie Domniţei Ralu, Aristia se educă la Paris, 
unde studiază jocul lui Francois-Joseph Talma (1763-1826), mare tragedian, personali
tate-far în timpul Revoluţiei Franceze, protejat al lui Napoleon, societar al Comediei 
Franceze, profesor la Conservatorul parizian din 1806. Se pare că Aristia nu s-a numă
rat printre elevii pregătiţi de Talma, care purtau titlul de "eleve particulier brevete de 
Talma", ci doar i-a studiat jocul. La vremea respectivă, Talma era un mare admirator 
al virtuozităţii intelectuale a lui David Garrick în atingerea şi manipularea emoţiei şi 
aderase din plin la reformele lui Lekain în ceea ce priveşte gustul pentru exactitate 
istorică. Sub aceste influente, inspirat poate şi de prietenia cu pictorul neoclasicismului 
francez Jacques-Louis David, Talma introduce în reprezentaţia teatrală costumul şi coa
fura adecvate epocii istorice a personajului. Figură imperială a scenei franceze, refor
mator al convenţiilor scenice, Talma recunoaşte rolul covârşitor al imaginaţiei şi admite 
că „imaginaţia vie şi mobilă" este o calitate esenţială cerută de acţiunea scenică şi că 
numai ea atinge inima spectatorului. Cât a deprins tânărul Aristia de la Talma nu se 
cunoaşte cu exactitate, cert este că s-a întors cu deprinderi stilistice romantice. Maniera 
de joc a sa şi a unora dintre elevii săi (Costache Caragiali, Eufrosina Popescu, Costache 
Mihăileanu) aminteşte de Edmund Kean (1787-1833), adevărat "Byron al scenei engle
zeşti", şi de Frederick Lemaître (1800-1876), maestru incontestabil al melodramelor de 
bulevard. Jocul acestora era pronunţat emoţional, de o mare intensitate fizică, încărcat 
de expresii corporal-vocale violente, atestând parcă o fulgurantă definiţie a romantismu
lui dată de Sartre : ,,Romantism = imaginar înşelător contestat de real" (Sartre, 1988, 
p. 678). Istoricii teatrului românesc îl menţionează în acest sens pe Ioan Curie (mai 
târziu cunoscut sub numele de Curius, 1816-1898), elev al lui Aristia, al cărui joc peste 
măsură de febril necesita adesea luări de sânge sau ducea la leşin, aşa cum s-a întâmplat 
cu ocazia premierei spectacolului Saul de Vittoria Alfieri (pe 1 decembrie 1837). Precara 
tehnică a dedublării, specifică jocului romantic, este adesea copleşită de "concentrarea 
dramatică excesivă", de învolburarea afectivă şi de evadarea halucinatorie în imaginar. 
Neliniştitorul mal du siecle romantic devine lesne un mal de la scene 
actori. Totuşi, este de remarcat superbia jocului la aceşti actori care îşi riscau viata în 
arena ficţiunilor teatrale, după cum şi-o riscau şi în arena politică. E stilulferoce 
teatru ce pregătea insurecţii politice, după cum consemnează Masoff. Acest imaginar 
romantic revoluţionar corespunde eonului romantic al lui D'Ors, respectiv manierismu
lui lui Hocke şi, avant la lettre, modului senzorial şi modului politic gândite de George 
Banu pentru teatrul secolului XX, fără a beneficia, desigur, de tehnica distanţării sau 
de empatia critică vizavi de personaj. 

Corpul de vise. Teatrul Naţional (1848-1880) 

Dacă imaginarul romantic al anilor de ucenicie ai teatrului românesc a fost configurat 
în strânsă legătură cu dimensiunea social-politică a imaginarului, noua paradigmă care 
va cuprinde mijlocul secolului al XIX-lea şi va influenta fenomenul teatral va fi una 
intelectuală, ştiinţifică, pozitivistă. Spiritul pozitivist al filosofiei lui Auguste Comte, 
teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin, investigaţiile arheologiei (Jacques Boucher de 
Perthes, Christian Jiirgensen Thomsen ş.a.), progresele industriei şi tehnologiei contu
rează noua paradigmă prin care burghezia în plină ascensiune recalibrează forţele soci
ale după furtunile romantic-revoluţionare. 
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În domeniul poeticilor artistice, noul raţionalism pătrunde lent, deschizând perspec
tive realismului. Sintagmele "aproape de viaţă", ,,felie de viaţă", mult îndrăgite de 
realism, sunt apropiate de noţiunea arheologică de stratigrafie, ce vizează asocierea 
suprapunerii straturilor cu perioadele succesive ale civilizaţiei. Contaminat de spiritul 
pozitivist, ochiul epistemic al artei se va complace în a pătrunde şi descifra caractere şi 
comportamente umane în circumstanţe sociale. Ca reacţie antiromantică, în arta teatrală 
franceză apar şi se explorează noi forme şi tehnici dramaturgice, ca la drame a these 
(Alexandre Dumas-fiul) şi la piece bienfaitelbien ecrite (Eugene Scribe). În acest tea
tru util, care se interesează de observarea mediului, a detaliului, imaginaţia este oarecum 
sacrificată în folosul tehnicilor de construcţie. Genul comediilor-vodevil (Eugene Labiche, 
Eugene Scribe) explodează uluitor, îngăduind un respiro de destindere socială. Eşecul 

Les Burgraves de Hugo (7 aprilie 1843) este considerat de istoricii teatru
lui francez drept sfârşitul romantismului, astfel încât expresia de Cromwell aux Burgraves 
cuprinde datarea fenomenului romantic francez (1827-1843). Este foarte posibil ca un 
tânăr moldovean pe nume Matei Millo să fi asistat, în perioada studiilor sale pariziene 
(1840-1845), la căderea romantismului. Cert este că acesta l-a admirat pe "cel mai bun 
artist comic din Paris", Hugues Bouffe (1800-1888), şi s-a întors de la Paris, conform 
mărturisirii istoricului N .A. Bogdan, cu un „sipet plin de piese, roluri, peruci, costume, 
sulimanuri şi alte unelte scenice". Printre aceste „unelte scenice" trebuie să se fi numă
rat şi gustul proaspăt de abordare a meşteşugului teatral, generator de reforme pe care 
Millo le va introduce ulterior în teatrul românesc. Se pare că, pornit romantic spre Paris, 
Matei Millo s-a întors realist. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, societatea românească se afla pe un drum de euro
penizare, cu o expresie vizibilă mai ales în vestimentaţie. Încă înainte de 1848, pălăria 
înlocuise işlicul, iar pantalonii strâmţi ceacşirii ; noua modă se putea admira în recent 
înfiinţatele cafenele „vieneze" sau restaurante „italiene". Un alt semn de civilizare este 
mutaţia reformatoare şi lentă care are loc în această perioadă în imaginarul social în 
privinţa statutului actorului. În ierarhia socială, ,,ruşinosul actorlâc" a fost considerat 
multă vreme o profesie cu o poziţie inferioară. În imaginarul social, breasla comedian
ţilor a fost privită cu neîncredere, cu suspiciune, fiind cel mai adesea asociată cu boemia, 
inconsistenta, existenta rătăcitoare. Îmbrăţişând o profesie delirantă (Valery), margina
lizată, comedianţii au fost expuşi adesea anatemelor şi excomunicării. În epocă, condiţia 
actorului român a fost definită de o stare precară, de mizerii şi greutăţi financiare, de 
o activitate instabilă şi fluctuantă, adesea cenzurată după pofta domnitorilor. Considerate 
subversive, trupele româneşti au beneficiat cel mult de o atitudine ambiguă a puterii, 
înclinată adesea să sprijine trupele străine în detrimentul celor naţionale. Visul arzător 
şi înverşunat al trupelor româneşti a fost de a avea propria scenă, propriul teatru, propria 
casă. Aspiraţia se împlineşte, după multe frământări şi întreruperi, prin construcţia 
Teatrului cel Mare (1853) la Bucureşti, "după planurile teatrului din Berlin", care va 
deveni Teatrul N ational în 187 5. Teatrul N ational este casa simbolică ce conferă adăpost, 
siguranţă, protecţie. Este visul prins în cărămidă. Este semnul schimbării de statut al 
breslei teatrale. În bratele acestui corp de vise se vor legăna de acum încolo ficţiunile 
teatrale, înlesnind poate, aşa cum scrie Eminescu în articolul „Actorii serioşi şi actorii 
setoşi de aplauze", ,,spinoasa cale de «actor român»". În ea străluceşte actorul emble
matic al acestei perioade : Matei Millo. 
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Matei Millo (1814-1897), actorul „botezat catolic şi miruit ortodox", după cum 
singur se descria cu umor, ,,boierul ce se făcuse actor", va fi interpretul preferat al lui 
Vasile Alecsandri şi va excela în ciclul Chirifelor Cântecelor comice, precum şi 
în propria creaţie Baba Hârca - prima operetă românească - sau în Moftureanu financiar 
localizare după Mercadet de Balzac. În perioada aceasta are loc o despărfire a apelor 
ilustrată concret în disputa, neînţelegerile şi concurenţa dintre reformele amprentate de 
realism ale lui Millo şi romantismul şcolii lui Aristia, reprezentată în epocă de Costache 
Caragiali (1815-1877) şi de marele actor Mihail Pascaly (1830-1882), primul Hamlet 
român (1861, la Teatrul cel Mare din Bucureşti). Pasiunea, talentul şi capacitatea de a 
ctitori trupe teatrale ale lui Costache Caragiali, vâna romantic-dramatică a elevului său 
Mihail Pascaly, exuberanţa comic-proteică a lui Matei Millo au fost semnele caracteris
tice ale acestei epoci teatrale. În Transilvania, visul teatral este susţinut cu ardoare în 
această perioadă de Iosif Vulcan (1841-1907) prin înfiinţarea Societăţii pentru crearea 
unui fond de teatru român (1870). 

Îndepărtându-se de excesele romantismului, noua paradigmă pozitivistă este concre
tizată în plan teatral de reformele pe care Millo le aduce în calitate de actor şi director 
al Teatrului de la Copou din laşi, apoi ca director al Teatrului cel Mare din Bucureşti. 
Imperativele reformatoare constau în adecvarea imaginii realităţii fictive a operei teatrale 
la realitate, urmând principiile autenticităţii şi verosimilităţii. Asemenea exigenţe veneau 
şi din partea altor oameni de teatru. Astfel, B.P. Hasdeu solicită studiul epocii, Vasile 
Alecsandri combate jocul după o „închipuire totdeauna greşită", anacronismul decoru
rilor şi al costumelor şi reclamă o rostire într-o limbă conformă personajului, iar acto
rul şi profesorul Ştefan Vellescu (1838-1899) aclamă spiritul fin de observaţie, 

inspiraţia condusă şi modelată de studiu ca singura cale de a combate "desfrâul unor 
inspiraţiuni rău conduse". Ideea nu e străină epocii: "balurile imaginaţiei trebuie corec
tate cu rigla", prevede poietica flaubertiană. 

Jucând şi promovând comedia şi vodevilul, Millo a emancipat tehnicile de joc. 
Tehnicile dramaturgice ale pieselor bine scrise (sintagma aparţine criticului Francisque 
Sarcey) şi ale vodevilului impun actorului proceduri riguroase de construcţie, de ritm, 
de gradare a acţiunilor. Efectul comic este o consecinţă a virtuozităţii tehnice, a ştiinţei 
dozajului, a reacţiei la timpul optim. Tradiţia histrionică europeană a moştenit aceste 
tehnici de la actorii commediei dell 'arte, primii profesionişti şi virtuozi ai scenei în 
modernitate. Tehnicile şi procedeele comice folosite de aceştia (quiproquoul, imbrogli
oul, travestiul, repetiţia comică, acumularea comică etc.) au fost din plin revalorificate 
de vodevil. Comedia profesionalizează actorii prin tehnici riguroase, subtile şi rafinate 
aidoma ştiinţei gramajului farmaceutic, care face din aceeaşi substanţă leac sau otravă. 
Comedia solicită actorului frenezie, flux energetic de calitate, ritm, virtuţi corporal
vocale, vitalitate ludică. De acum, imaginaţia îşi recunoaşte libertatea în constrângerile 
tehnicii. Ingeniozitatea imaginarului se fortifică prin alianţa cu virtuozitatea tehnică. 

Prin activitatea lui Millo, statutul şi imaginea artistului scenei teatrale sunt reconsi
derate şi îngăduie mutaţia de percepţie în imaginarul colectiv asupra actorului şi profe
siei lui, netezind calea viitoarelor stele vedete monştri sacri. Realismul acestei etape 
este unul special, supus mai mult unor convenţii teatrale de bun simţ, se situează între 
structura psihologică şi cea ludică, este realismul tehnicilor necesare le realisme 
bien fait. Realismul psihologic dezvoltat de Stanislavski mai are de aşteptat constituirea 
psihologiei ca ştiinţă distinctă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
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Zorii modernităţii: teatrul se gândeşte pe sine insuşi (1880-1918) 

Racordarea României la modernitate are loc într-un climat politic intern caracterizat de 
antagonismul modelelor culturale, respectiv dintre modelul francez (Partidul Liberal, 
I.C. Brătianu) şi modelul german (Partidul Conservator, Petre Carp). Dacă imaginarul 
cultural-artistic al primelor două perioade analizate s-a configurat sub influenta mode-

francez, imaginarul acestei perioade se defineşte prin conjugarea modelu
lului francez cu modelul german. În acest sens, semnalăm contribuţia spiritului critic, 
lucid, academic al Junimii maioresciene la deschiderea spre modelul german. Într-o 
accepţiune foarte largă, modelului francez îi sunt asociate libertatea sprinţară, comba
terea constrângerilor, atitudinea imaginativă puternică, iar modelului german seriozita
tea, rigoarea, exactitatea, disciplina. 

În epoca fin-de-siecle, angoasa decadentă preschimbă romanticul mal du siecle în 
moderna nevroză. Decadenta europeană, preluată de simbolism, îşi desfăşoară „frumu
seţea blestemată" în formulări estetizante, în timp ce homo aestheticus îşi află paliative 
crizei individuale pe canapeaua psihanalizei freudiene. Eclectismul perioadei acceptă 
coexistenta naturalismului, realismului, simbolismului. În contextul în care la belle 
epoque aduce cu sine un dinamism social care permite explozia modernismului şi a 
avangardelor artistice, în care circuitele economice se deschid favorizând contactul cul
turilor, în care Occidentul devine fascinat de Orient, în plan teatral „ se naşte" la mise 
en scene şi apar interogaţiile asupra limbajului teatral. În teatrul european al sfârşitului 
secolului al XIX-lea se conturează două direcţii divergente, una a naturalism-realismu
lui şi cealaltă antinaturalistă, cu o evoluţie spectaculoasă în secolul XX. Direcţiei natu
ralist-realiste îi datorăm „apariţia" şi statuarea funcţiei regizorului în modernitate, iar 
filierei antinaturaliste i se atribuie conceptualizarea artei teatrale ca artă specifică, 
posesoarea unui limbaj teatral propriu, în care virtuţile plastic-vizuale sunt de prim rang, 
unde imaginea, culoarea, lumina, decorul, sunetul, mişcarea, masca sunt elemente 
expresive ale creaţiei, alături de cuvânt. 

În descendenţa celebrei trupe Meiningen Hoftheatertruppe a ducelui Georg al Ii-lea 
de Saxa-Meiningen şi a artei promovate de Mihail Scepkin, calea realismului se îmbo
găţeşte, la finalul secolului al XIX-lea, prin noi companii teatrale : Theâtre Libre al lui 
Andre Antoine (1887, Paris), Teatrul de Artă al lui Stanislavski şi Nemirovici-Dancenko 
(1888, Moscova), Freie Buhne iniţiat de Otto Brahm (1889, Berlin) şi The Independent 
Theatre deschis de J .T. Grein (1891, Londra). Activitatea acestora a favorizat apariţia 
regizorului cu funcţie distinctă în ansamblul teatral. 

În această epocă, fenomenul teatral românesc cunoaşte străluciri dramaturgice, 
histrionice şi teoretice de excepţie. Este perioada „clasicismului" teatrului românesc, 
care aduce în prim-plan capodoperele lui I.L. Caragiale (1852-1912): O noapte furtu
noasă (1879), Conu Leonida faţă cu reacţiunea (1880), O scrisoare pierdută (1884), 
D-ale carnavalului (1885), Năpasta (1890) şi piesele istorice ale lui Alexandru Davila 
(1826-1929) - Vlaicu-Vodă (1902) şi Barbu Ştefănescu-Delavrancea (1858-1918) -Apus 
de soare Viforul Luceafărul (1909-1910). Tot acum cunoaşte consacrarea „generaţia 
de aur" a actorilor români : Ion Brezeanu, Grigore Manolescu, Mihai Mateescu, 
Constantin Nottara, Aristizza Romanescu, Aglae Pruteanu, Maria Ciucurescu, Petre 
Liciu, Vasile Toneanu ş.a. După 1900 se afirmă elevii acestora: Maria Ventura, Lucia 
Sturdza-Bulandra, Toni Bulandra, Marioara Voiculescu. Se impune regia, prin Paul Gusty 
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(1859-1944), care, după o ucenicie romantică pe lângă Mihail Pascaly, îmbrăţişează 
modelul german sub influenţa lui Otto Brahin şi Max Reinhardt, de unde rigoarea, meti
culozitatea, pedanteria detaliilor din montările sale realiste. Pe lângă actorii români 
educaţi îndeobşte în Franţa, încep să se evidenţieze actori formaţi la Berlin sau Viena. 
Exemplară în acest sens este cariera Agathei Bârsescu (1857-1939), care şi-a desăvârşit 
educaţia la Viena, strălucind apoi în roluri de tragediană pe scena de la Burgtheater şi 
în turnee în Europa şi America. 

Teatrul românesc are, în acest moment, corpul de vise - Teatrul Naţional, are capo
doperele caragialiene, are o excelentă trupă, are regizor ! Gloria şi consacrarea generează 
o stare de reflexie creatoare, în care teatrul îşi permite să se privească şi să se măsoare 
din cap până-n picioare, să se problematizeze, să se descompună spre analiză. Într-o 
paradigmă pur estetică, privirea polemică scrutează elementele constitutive ale actului 
teatral. Este timpul unui imaginar specular critic. Remarcabilă şi modernă este gândirea 
teatrală a acestei perioade, pe care o putem corela cu filosofia actorului a lui Georg 
Simmel (Zur Philosophie des Schauspielers, 1908-1912) sau cu unele teme majore pro
movate de insurecţiile poetice ale antinaturalismului (Appia, Craig, Meyerhold, Artaud). 
Astfel, Alexandru I. Odobescu formulează consideraţii pertinente asupra limbajului 
teatral, apreciind că în teatru rostirea nu e totul şi că gestul şi jocul de fizionomie 
poate mai importante decât cuvântul. Nu în funcţia de declamator lector 
recunoaşte un actor, proclamă Odobescu. C. Dobrogeanu-Gherea recunoaşte teatrul ca 
meşteşug special şi ca literatură în acJiune. În acelaşi sens, I.L. Caragiale scrie, în 
Epoca din 13 decembrie 1896, despre construcJia în mişcare specifică teatrului, subli
niind că felul cum joacă actorii face un adevărat teatru. În sfârşit, în Epoca din 8 august 
1897 apare articolul său "Oare teatrul este literatură?", "eseu revoluţionar, radical, al 
teatrologiei sfârşitului de secol XIX" (Vartic, 2002, p. 137), prin care teatrul este recu
noscut ca artă independentă, deosebită de literatură. În timpul scurtului său directorat 
la Teatrul Naţional (stagiunea 1888-1889), I.L. Caragiale prevede un repertoriu de 
calitate, urmăreşte îndeaproape repetiţiile şi montările spectacolelor, impune disciplină 
şi exactitate. Reformele iniţiate întâmpină rezistenţa vedetelor teatrului, determinând 
demisia lui Caragiale. În spiritul acestuia se va desfăşura şi directoratul prietenului său 
Alexandru Davila, în primul deceniu al secolului XX. După 1900, viaţa teatrală va fi 
animată de o serie de companii particulare, dintre care cele mai importante sunt cea a 
lui Davila şi Compania Bulandra-Voiculescu (1914), care va funcţiona 27 de ani sub 
diferite titulaturi. 

Monologul Doamnei Abracadabrante din instantaneul într-un act Începem (1909), 
scris de Caragiale pentru inaugurarea Companiei Davila, constituie ars poetica caragi
aliană şi este asociat de criticul Ion Vartic poeticii metafizice a lui Antonin Artaud. 
Proteică, schimbătoare, capricioasă, şocantă, inedită, extravaganta Doamnă Abracadabrantă 
poate lesne figura însuşi imaginarul teatral românesc : 

Dar un teatru care să-mi placă mie ... trebuie să fie viu, cald, fierbinte ! Să dogorească 
viaţă de aci până colo sus în fundul galeriei ; actorii.. . când ies pe scenă, să fie nişte 
posedaţi ; să aibă un demon în ei ; prin ochi, prin sprâncene, prin gură, prin vârful dege
telor, prin toţi porii, să scoată pe demonul acela şi să-l sufle asupra mea. O clipă să nu-l 
ierte pe spectator a-şi veni în fire, a-şi da seama ce vor cu el : să-l ia repede, să-l zguduie, 
să-l ameţească, să-l farmece, să-l vrăjească, mai ştiu eu cum să zic? Când or ieşi din 
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teatru, nici doi ochi să nu fie uscaţi şi siguri : toţi să fie împăienjeniţi de emoţie, umezi 
de plâns ori de râs (Caragiale, 1959, I, pp. 403-404). 

Perioada se caracterizează prin racordarea la modernitate, capodopere dramatice, 
trupă excelentă, apariţia regizorului, eon clasic şi artă realistă, privire critică de sorginte 
antinaturalistă, precum şi confruntarea dintre modelul francez şi modelul german. 
Caragiale certifică modelul german prin exilul voluntar la Berlin. Iar dacă ar fi să dăm 
un nume fluviului teatral românesc, acela ar fi, desigur, Caragiale. Şi, luându-ne libertatea 
de a vorbi cu imaginaţie despre imaginar, inserăm o fotogramă sugestivă a imaginarului 
teatral românesc: Caragiale la brat cu Doamna Abracadabrantă, într-un compartiment 
din Orient Express, străbătând Europa. 

Teatralitatea interbelică (1918-1947) 

Atmosfera de fervoare şi entuziasm ce a urmat Marii Uniri oferă energiilor creatoare 
româneşti perspective de regenerare şi diversificare, amplificate prin inaugurarea 
Teatrelor Naţionale de la Cluj (1919), Chişinău (1920) şi Cernăuţi (1921). Tendinţa de 
înnoire a spiritualităţii româneşti va impune conştiinţei sociale curente şi mişcări cultu
rale, sinteze artistice ale Europei ante- şi postbelice, realizându-se în sfârşit un sincron 
visat. Eroul imaginarului teatral în această perioadă va fi însuşi conceptul de teatralitate 
abordat prin prisma avangardelor culturale ale începutului de secol XX : futurism, 
dadaism, constructivism, expresionism, suprarealism. 

Modelul francez îşi manifestă în continuare prezenta, mai ales prin actorii care 
studiază sau se afirmă la Paris, pe scena Comediei Franceze (Eduard de Max, Maria 
Ventura, Jean Yonnel, Elvira Popescu), cărora Jean Cocteau sau Jean Giraudoux le aduc 
elogii, ca, de exemplu, cel din L'Impromtu de Paris (1937): ,,Iată cum dragii noştri 
actori români de la Comedia Franceză, recitându-ne Claudel, fac să se ivească Île-de-France, 
insulă între insule, pentru că se gândesc la un smârc lângă Constanta sau la un chioşc 
tirolez de vânătoare lângă Iaşi" (Giraudoux, 1988, p. 141). Reformele lui Jacques Copeau 
sau ale Cartelului celor patru circulă rapid pe traseul Paris-Bucureşti. 

Pe o altă rută, modelul german revine îmbogăţit cu noua estetică a expresionismului, 
care va găsi în teatrul românesc un sol fertil. Sursele „teatrului nou" (Blaga) sunt iden
tificate în litografia iconică a expresionismului, Strigătul (1893) lui Edvard Munch, în 
studiul lui Wilhelm Worringer Abstraktion und Einfii,hlung (1907), în influentele mon
tărilor simboliste ale lui Max Reinhardt, în producţiile expresioniste ale cinematografiei 
Cabinetul doctorului Caligari, 1920, al lui Robert Wiene), în Ausdruckstanz-ul lui 

Rudolf Laban şi Mary Wigman. Tendinţele de spiritualizare şi abstractizare, fiorul 
metafizic, atmosfera copleşitoare, intensificarea expresivităţii scenice, densitatea poetică 
a gestului şi sonorităţilor se regăsesc în preocupările regiei româneşti (Soare Z. Soare, 
Aurel I. Maican, Ion Sava, Victor Ion Popa, Haig Acterian, Marietta Sadova, Ion 
Olteanu). Poieticile lor absorb creativ atât teatralitatea declarată a expresionismului, cât 
şi pe cea a avangardei futuriste italiene (Filippo Tommaso Marinetti, Antonio Giulio Bragaglia) 
şi a avangardei ruseşti (Nikolai Evreinov, Vsevolod Meyerhold, Alexander Tairov). 
Marioara Voiculescu, Ion Manolescu, Dida Solomon, Magda Tâlvan, Aura Buzescu, 
Al. Pop Marţian sunt câţiva dintre actorii care excelează în reprezentaţii expresioniste, 
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jucând piesele lui Lucian Blaga, Mihai Sorbul, Mihai Săulescu, Wedekind, Strindberg ş.a. 
O figură distinctă este actorul şi dramaturgul George Ciprian (1883-1968), care prin 

Capul de răJoi (1938), dedicată confratelui Urmuz, anticipează teatrul absurdului. 
Regiei i se alătură o serie de plasticieni, excelenţi scenografi, care, în descendenţa 

viziunilor abstracte ale lui Adolphe Appia şi E. Gordon Craig, revalorifică noţiunile de 
atmosferă, sugestie, precum şi virtuţile plastice ale imaginii teatrale, care însumează atât 
decorul, cât şi corpul actorului în relaţie cu trinomul spaţiu-timp-mişcare (G. Lowendal, 
Traian Cornescu, Th. Kiriakoff, M.H. Maxy, Jules Perahim). Totodată, expresionismul 
dansului modern german este asimilat profund de dansatorii români (Iris Barbura, Trixy 
Checais, Stere Popescu), unii dintre ei implicaţi în conceperea plasticităţii corporale a 
actorilor în reprezentaţii (Vera Proca-Ciortea, Paula Sybille). Se pune, în sfârşit, mult 
mai riguros problema antrenamentului corporal-vocal al actorului. 

Într-o sincronie frapantă cu constructivismul şi biomecanica lui Meyerhold, poetul 
român Stephan Roll neagă, în spiritul ostentativ şi rebel al avangardei, actorul "decrepit 
al conservatorismului", cel cu strat „psihologic de glicerină prăfuită". Incendiarul arti
col al lui Roll, ,,Actorul acrobat" (în Integral, 1925), propune un nou tip de actor, 
„actorul-browning", ,,actorul-locomotivă", alcătuit din „puls, fier şi arc", din "invenţie 
şi viteză", calităţi dobândite prin antrenament „ştiinţific şi viguros" la Sporting Club. 
Dezvoltată tocmai în acei ani (1918-1926), metoda biomecanicii meyerholdiene, contrară 

actorului psihologic a lui Stanislavski, prevede conştientizarea, dinamismul, 
energia, rigoarea mişcării, printr-o serie de etudes specifice, prin antrenamente de 
gimnastică, acrobaţie şi plasticitate ce vizează obţinerea „desenului sigur" al formei 
corporale, a „hieroglifei" corporale. Actorul acrobat vizat de Roll are componentele 
avangardiste preconizate de Marinetti futurismului prin metafora maşinii : frumuseţea 
saltului mortal şi vitalismul vitezei. 

Conceptul de "teatralitate", corelat cu cel de „teatrare" folosit de Bragaglia (Del 
teatro teatrale ossia del teatro, 1927) sau cu cel de „teatralişti" al lui Pirandello (Uriaşii 
munJilor, 1936) face referire la elementul spectacular ca esenţă, miez, inimă a teatrului, 
la autonomia artei teatrale fată de literatura dramatică şi la limbajul lui specific. În epocă, 
Ion Sava (1900-1947) este marele teoretician şi poietician al conceptului, urmat de Radu 
Stanca şi Liviu Ciulei, care repun în discuţie problema reteatralizării în teatru, respec
tiv în scenografie, în două celebre eseuri din 1956. 

Excelent desenator şi plastician, ucenicind la Iaşi pe lângă un alt mare regizor al 
timpului, Aurel I. Maican (1893-1952), inspirat de sinteza emoţiei şi a formei din tea
trul sintetic al lui Tairov, impregnat de erezia incendiară a Manifestelor 
de teoriile lui Bragaglia, Ion Sava neagă cu ostentaţie teatrul anemic şi psihologic, aspiră 
la un „ teatru vital", vede teatrul de mâine ca „Mister teatral social", prevede chiar o 
ştiinţă a spectacolului şi visează la o „Academie de spectacologie". În spiritul unei 
sublime fronde, Sava propune, în articolul „Un program teatral" (1946), un adevărat 
manifest al teatrului în acţiune: ,,Remagicizarea teatrului printr-o «neomagie». Repunerea 
teatrului pe adevăratele lui baze, efectuându-se reteatralizarea, nu în sensurile mistice 
ale trecutului, ci sub semnul misterului social modern, dându-i libertatea şi posibilitatea 
tehnică să cuprindă domeniul larg al irealului, al fanteziei modeme" (Sava, 1981, p. 167). 
Tehnica prevăzută de Sava în acest scop este desprinsă din futurismul lui Marinetti. Este 
tehnica „imaginaţiei fără fir" şi a „cuvintelor în libertate", a "metaforelor condensate", 
a combinatoricii imagistice care găseşte „raporturi profunde şi trainice" în elementele 
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disparate, splendid comentate, de altfel, de Jean Burgos în Pour une poetique de 
l'imaginaire (1982). În Manifestul din 11 mai 1913, Marinetti specifică, în legătură cu 
sensibilitatea futuristă : "Cu cât imaginile conţin raporturi mai vaste, cu atât ele păstrează 
mai mult forţa de a stupefia" (Marinetti, 2009, p. 115). Ideea nu e nouă, este profund 
manieristă, intelectul ingenios al manierismului secolului al XVI-lea pretinde artei să 
producă „stupore" şi „meraviglia". Ideea o vom regăsi la Lautreamont în imaginea 
"întâlnirii întâmplătoare dintre o maşină de cusut cu o umbrelă pe masa de operaţie", 
în suprarealismul lui Andre Breton (jocul "Unul în altul") şi în studiile de imaginaţie 
ale actorilor în prezent (de exemplu, exerciţiile „Distant Analogies" şi "Random Talk" 
din metoda profesorului David Zinder). 

Un merit incontestabil al lui Sava este aportul lui la resurecţia măştii ca element 
constituant al limbajului teatral şi ca „veritabilă salvare a teatrului". Românii excelaseră 
deja în explorarea forţelor magice şi ludice ale acestui puternic instrument teatral, prin 
dansurile cu măştile concepute şi pictate de Marcel Iancu în atmosfera frenetică de la 
Cabaret Voltaire de la Ziirich. Revendicându-se de la conceptul arhetipal de persona 
masca este, aşa cum observă Nicolae Mandea, "concretizare a arhetipului teatralităţii" 
(Mandea, 2006, pp. 25-27), atât în dimensiunea esteticului, în reprezentaţia teatrală, 
cât şi în sfera socială, ca mască socială, în psihanaliza analitică a lui Jung. Teatralitatea 
interbelică se încheie cu un punct forte al imaginarului, emblematicul spectacol al lui 

Macbeth (Teatrul Naţional din Bucureşti, 1946), cu Titus Lapteş şi Marieta 
Anca/ Anca Şahighian în rolurile principale, scenografia de Jules Perahim, mişcarea 
scenică de Vera Proca-Ciortea. 

Perioada interbelică oferă o paletă amplă de figuri histrionice, astfel încât actorul 
sintetic, actorul biomecanic, actorul expresionist coexistă cu actorul psihologic prezent 
în linia realismului iniţiată de Paul Gusty şi continuată de Sică Alexandrescu. Vizionar 
şi practician al unui "teatru de vedenii" , Ion Sava este marele teatrator 
interbelice, una dintre cele mai imaginative etape ale teatrului românesc, ce se încadrează 
în structurile ludice (Anatoli Vasiliev), în modul convenţional şi în cel senzorial (George 
Banu) sau în manierismul lui Hocke. 

Hiatusul comunist (1947-1989, În care se disting trei etape: 
realismul socialist, reteatralizarea, exilul elitei regizorale) 

Anii 1944-1958 sunt cunoscuţi în istorie ca perioada "ocupaţiei militare sovietice a 
teritoriului României". Prin forţarea actului de abdicare a regelui Mihai I, politrucii ruşi 
creează ei înşişi o situaţie de vacuitate în imaginarul politic, în care va avea loc substi
tuţia unei imago părinteşti. Locul „tăcut" gol prin forţă va fi ocupat de iconul „ Tătucului 
de la Moscova" - Stalin - în chip de Salvator. Ideologia comunistă va avea grijă să 
oficializeze şi să întreţină mitul Salvatorului (Raoul Girardet) şi mitul Revoluţiei Bolşevice 
Salvatoare prin propaganda de partid. Ca ripostă la dezechilibrul şi angoasa socială, 
imaginarul colectiv naşte contramitul Salvatorului, exprimat în cunoscuta replică a spe
ranţei „Vin americanii!". "Obsedantul deceniu" (Marin Preda) al anilor 1950 infirmă 
speranţele şi instaurează teroarea, epurările şi persecuţiile, înlăturând brutal orice formă 
de rezistenţă. 
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Prin actul politic care a fost Legea Teatrelor nr. 265/1947, mai exact prin instrumen
tul numit „Comitet de lectură", se înfiinţează practic cenzura, care va decapita cu 
fervoarea unei ghilotine habotnice tot ce nu convine noii puteri, tot ce nu se înscrie în 
noua politică culturală a realismului socialist. Strategiile de „intimidare a artiştilor" 
(Maliţa, 2009, p. 33) produc la nivelul conştiinţei artistice consecinţe dintre cele mai 
grave. Pe ecranul conştiinţei apar dezacorduri între rezistenţă şi supravieţuire, apar 
clivaje psihice, duplicitatea, delaţiunea, corupţia morală. Într-o societate totalitară, 
imaginarul artistic cenzurat este fracturat, frustrat, schizoid, prins mereu între o avalanşă 
de producţii mentale care însă nu îşi găsesc realizarea externă. 

În spaţiul coercitiv al României comuniste, nonconformismul sau experimentul teatral 
care se sustrăgea înregimentării ideologice a fost frecvent acuzat de formalism, decaden
tism, cosmopolitism şi, ca atare, suprimat. În laboratorul teatral, poetica lui Stanislavski 
şi cea a lui Brecht au reprezentat opoziţia extremelor : identificare versus distanţare. În 
România, adepţii viziunilor realiste au evoluat în paradigma sistemului stanislavskian 
mai cu seamă după 1947, când modelul sovietic se impune în toate domeniile vieţii 
sociale. În mod paradoxal, nu atitudinile de stânga ale lui Brecht vor fi agreate de ide
ologia comunistă ; modelul oficial acceptat şi încurajat a fost cel stanislavskian. În epocă 
va prospera deci modelul realismului psihologic al lui Stanislavski, în detrimentul altor 
poetici considerate „suspecte". Conform aforismului lui Apollinaire evocat anterior, este 
o perioadă în care poetica realismului nu ne oferă piciorul picior în cizmă 
sovietică. Iar dacă ne referim la această perioadă în termenii metaforelor hidraulice prin 
care Gilbert Durand configurează bazinul semantic, o putem defini ca profundă tulburare 
a apelor. Piesa lui Lucian Blaga cu acest titlu a fost cenzurată până târziu în perioada 
comunistă. 

Radu Stanca (1920-1962) şi Liviu Ciulei (1923-2011) sunt cei prin care conceptul de 
teatralizare/reteatralizare, traversând deşertul roşu, va izbucni la suprafaţă cu forţa vul
canică a unui gheizer. A delibera problema teatralităţii echivalează, în termeni steinerieni, 

gramaticile creaţiei Teatralizarea este repusă în discuţie în special 
prin trei articole semnate de Liviu Ciulei şi Radu Stanca (în Teatrul, nr. 1 şi 4, 1956), 
urmate de un interviu luat de Jules Perahim lui Liviu Ciulei (în Arta plastică, nr. 3, 1957), 
asigurându-se astfel transmiterea conceptului de la Ion Sava - cu care Ciulei a lucrat 
nemijlocit - la noua direcţie regizorală românească manifestată plenar în anii 1960. 
(Uluitor cum cenzura a scăpat din vedere aceste articole „neînregimentate", tocmai în 
anii când începea al doilea val de arestări în rândul intelectualilor - lotul Noica-Pillat, 
din care a făcut parte şi regizoarea Marietta Sadova.) Pledoaria lui Ciulei pentru des
prinderea din „dioramele" obtuze ale realismului care amenda drept formalism orice 
decor ce nu avea „trei pereţi şi un plafon", necesitatea suprimării liniei de demarcaţie 
spectator - actor/sală - scenă (pe linia deschisă de experimentele lui Meyerhold, Gemier, 
Reinhardt, Vahtangov), abandonarea „extragerii fotografice a realităţii", eliberarea din 
„prizonieratul" naturalismului, necesitatea unei viziuni plastice care pătrunde în esenţă 
şi semnificaţie, conjugate cu întoarcerea la „esenţele liminale" ale artei teatrale - tea
tralitatea - şi recunoaşterea rolului regizorului ca factor sintetizator al elementelor 
disparate ale spectacolului, concepţii proferate de Radu Stanca, sunt idei care vor asigura 
noii generaţii regizorale un start de bun augur. 

Aparenta relaxare ideologică a anilor 1960 a determinat un oarecare „dezgheţ" cul
tural, favorabil lansării de noi direcţii în arta regizorală românească. Lumea palpită acum 
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sub imperiul unor noi fiori şi idei în plan sociopolitic. Un suflu proaspăt şi contestatar 
străbate din America prin toată Europa, sunt anii flower power, ai rebelilor hippie 
mişcărilor contradictorii studenţeşti de la Paris din 1968 şi ai Primăverii de la Praga. 
În domeniul ştiinţific, abordarea interacţionistă a Şcolii de la Palo Alto aduce o schim
bare de paradigmă în teoriile comunicării, se trece de la modelul matematic la cel 
organic, de la metafora maşinii la cea a organismului. Celebrele axiome ale comunică
rii expuse de Paul Watzlawick în Pragmatics of Human Communication. A Study of 
Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes (1967) postulează primatul relaţiei 
asupra conţinutului comunicării, relevând importanţa componentei relaţionale transmisă 
pe cale analogică, adică prin limbaj nonverbal. Savanţii „Colegiului invizibil" (Gregory 
Batson, Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson, William Fry, Ray 
Birdwhistell, Edward Twitchell Hall, Erving Goffman) acordă un interes major eternu-

homo gesticulator, comunicării nonverbale, kinezicii, hapticii, proxemicii. Şi cum 
tehnicile comunicării sunt tehnicile teatrului, după cum bine subliniază Viola Spolin, 
apare în mod firesc o preocupare a teatrului pentru limbajul teatral nonverbal, intensi
ficându-se explorarea expresivităţii şi plasticităţii corporale. Teoriile sociologice sau 
antropologice de gen, iniţiate tot în anii 1960-1970, vor avea de aşteptat căderea comu
nismului până vor fi reflectate în spectacolul teatral românesc. 

Atitudine socială, angajare, comuniune teatrală, înnoire a limbajului teatral, deschi
dere spre antropologie teatrală sunt termeni prin care se poate defini experimentul 
teatral iniţiat de Living Theatre (Judith Malina, Julian Beck), Teatrul celor 13 rânduri 
şi Teatrul Laborator (Jerzy Grotowski), Open Theatre (Joseph Chaikin), Theâtre du 
Soleil (Ariane Mnouchkine), Performance Group (Richard Schechner), Odin Teatret 
(Eugenio Barba) alături de explorările teatrale ale lui Peter Brook. În ciuda Cortinei de 
Fier, reverberaţiile acestor cercetări încurajează forme ale libertăţii de creaţie şi pe 
tărâmuri româneşti. Este un deceniu fast pentru imaginarul spectacologiei româneşti, la 
care contribuie un lung şir de eminenţi regizori : Liviu Ciulei, Radu Penciulescu, Vlad 
Mugur, David Esrig, Lucian Pintilie, Crin Teodorescu, Valeriu Moisescu, Dinu Cernescu, 
Lucian Giurchescu. Imaginarul beneficiază de resursele teatralităţii, revigorate întâi de 
toate, prin conceptul regizoral sintetic, de un repertoriu scăpat din chingile realismului, 
de reforme în abordarea imaginii teatrale, de viziuni plastice ludice şi adecvate ideii 

Directorate celebre în epocă, ale lui Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, Radu Penciulescu 
(1930-2019) la Teatrul Mic sau Vlad Mugur (1927-2001) la Teatrul Naţional din Cluj, 
conturează ideea de echipă, de comuniune teatrală coagulată în jurul unei poetici regi
zorale, pe cât îngăduia, desigur, mecanismul fenomenului teatral instituţionalizat. Ideea 
de trupă afiliată unei etici şi estetici teatrale promovate de un regizor întăreşte şi dă 
unitate, coerenţă şi forţă zonei imaginarului, promovând mari actori : Clody Bertola, 
George Constantin, Toma Caragiu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, 
Petre Gheorghiu, Irina Petrescu, Gina Patrichi, Olga Tudorache, Leopoldina Bălănuţă, 
Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Ion Caramitru, Florian Pittiş şi atâţia alţii. 

Istoria teatrului românesc consemnează spectacolele devenite emblematice Cum vă 
place de William Shakespeare, în regia lui Liviu Ciulei (1961) şi Nepotul lui Rameau 
de Denis Diderot, regizat de David Esrig (1968), ambele producţii ale Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra ". În sfârşit, imaginea scenică ajunge „ vehicul al ideii" (Radu Penciulescu), 
metaforele sunt dense şi semnificative, regia îşi creează propriul sistem de semne teatrale 
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adecvate conceptului, integrând adeziunea şi interpretarea actoricească. Un efect al 
cenzurii ideologice este încifrarea limbajului teatral în metafore vizuale. Astfel, de 
exemplu, spiritul contestatar al anului '68 de la Praga este codificat de Radu Penciulescu 
în urmele de arsură pe panourile decorului - memorie vie a sacrificiului tânărului ceh 
Jan Palach - în spectacolul Dansul sergentului Musgrave 
Târgu-Mureş (1969). Înlocuind vetustele convenţii, o bogăţie imaginară fără precedent 
se revarsă în epocă în splendide ficţiuni teatrale : Opera de trei parale de Bertolt Brecht, 
Elisabeta I de Paul Foster, în regia lui Liviu Ciulei (Teatrul Bulandra, 1964, respectiv 
1972), Umbra de Evgheni Schwartz şi Troilus şi Cresida de W. Shakespeare, în regia 
lui David Esrig (Teatrul de Comedie, 1963, respectiv 1965), Cântărea/a cheală de Eugen 
Ionescu, în regia lui Valeriu Moisescu (Teatrul Mic, 1965), Livada de vişini 
în regia lui Lucian Pintilie (Teatrul Bulandra, 1967). Reteatralizarea a urmat poetici şi 
modalităţi regizorale proprii, îngemănându-se adesea cu argumente ale "teatrului de 
artă" (Stanislavski, Jacques Copeau, Giorgio Strehler) sau ale "teatrului de idei" (Camil 
Petrescu, Bertolt Brecht, Antoine Vitez). 

În atelierele de regie ale maeştrilor Radu Penciulescu, David Esrig şi Valeriu Moisescu 
s-a format următoarea strălucită generaţie regizorală : Andrei Şerban, Cătălina Buzoianu, 
Aurelian Manea, Alexa Visarion, Silviu Purcărete, Alexandru Tocilescu. Ei vor asigura 
trecerea spre generaţia regizorală optzecistă. Aureliu Manea (1945-2014), regizorul cu 
sclipiri de geniu, cu viziuni teatrale profetice, rămâne peste timp unul dintre cei mai 
imaginativi artişti ai scenei anilor 1970, prin spectacole reper dintre care amintim: 
Rosmersholm de H. Ibsen (Teatrul Naţional din Sibiu, 1968), Roata în patru colfUri 
V. Kataev (la teatrul care astăzi îi poartă numele, Teatrul „Aureliu Manea" din Turda, 1971), 
A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 1975), 
Macbeth de W. Shakespeare (Teatrul "Toma Caragiu" din Ploieşti, 1976). Dezvăluind 
un imaginar al teritoriilor de graniţă, în maniera incandescentă a lui Artaud, mistuitor 
pentru sine, captivant pentru trupa cu care lucra, fascinant pentru spectator, arta lui 
Manea "s-a convertit în mitologie", recunoaşte alt mare nume al regiei româneşti, 
Cătălina Buzoianu. Paul Bortnovski, Vittoria Holtier, Paul Salzberger sunt câţiva dintre 
marii artişti scenografi ai epocii. Emblematice şi sugestive pentru imaginarul teatral al 
epocii sunt spectacolele coregrafei Miriam Răducanu (n. 1924) şi ale elevului ei de 
atunci, Gigi Căciuleanu (n. 1947) - Nocturne, împletire poetică a dansului, cuvântului 
şi muzicii. Spiritul doamnei "Papa" traversează subteran epoca anilor 1970, încurajând 
ulterior activitatea altor coregrafi apropiaţi de teatru (Raluca lanegic, Adina Cezar, Sergiu 
Anghel), care se vor manifesta plenar după 1989. 

Tezele din 6 iulie 1971 ale PCR, care au inaugurat practic o revoluţie culturală de 
tip maoist, marchează începutul „deceniului satanic" (Mircea Zaciu). Interzicerea de 
către cenzură, după a treia reprezentaţie, Revizorul de N. Gogol, în regia 
lui Lucian Pintilie (Teatrul Bulandra, 1972) dă semnalul clivajului artă - putere politică. 
Începe epoca marilor exiluri, a evadărilor din România comunistă. Migrarea elitei regi
zorale româneşti a fost resimţită, în mediul cultural, ca o profundă rană, căci ce poate fi 
mai devastator pentru o cultură teatrală decât acest sfâşietor adio, prin care însuşi ima
ginarul se expatriază ? ! Imaginarul surghiunit va înflori de-acum pe alte scene ale lumii. 

Rebelul regiei româneşti Andrei Şerban (n. 1943) va ului publicul newyorkez prin 
producţiile sale de la La MaMa şi îl va acompania pe Peter Brook în experimentele cu 
Orghast de la Persepolis (1971). Lucian Pintilie (1933-2018) face senzaţie cu La Princesse 
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Turandot de C. Gozzi, la Theâtre National de Chaillot (1974). Liviu Ciulei va monta 
în Europa, Australia, America, certificând calitatea excepţională a regiei româneşti. 
Devotaţi pedagogiei teatrale, Radu Penciulescu şi David Esrig (n. 1935) îşi vor continua 
atelierele în Suedia, respectiv în Germania. Vlad Mugur, Lucian Giurchescu, Iulian 
Vişa, Alexandru Colpaci, Petrică Ionescu, Adrian Lupu îşi vor realiza visul teatral departe 
de ţară. Poetul şi dramaturgul Matei Vişniec, azilant politic în Franţa, va surprinde în 

Sindromul de panică în oraşul luminilor) problematica emigrantului şi a 
constructelor imaginare legate de integrarea în "paradisul" occidental, precum şi a 

rădăcini-aripi Cabaretul cuvintelor). 
Conchistador în armură şi fuste flower power, artist erudit, strălucitoare ca regizor, 

maestru al unor regizori ajunşi la rândul lor renumiţi (Mihai Măniuţiu, Alexandru Dabija, 
Mona Chirilă Marian, Felix Alexa), om de teatru deplin, Cătălina Buzoianu (1938-2019) 
a dominat scena teatrală românească postmodernistă printr-o serie de spectacole (al căror 
număr urcă spre o sută!) ca: Să îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (1978), Maestrul 
şi Margareta după M. Bulgakov ( 1980), la Teatrul Mic din Bucureşti sau Diminea/a 
pierdută după Gabriela Adameşteanu (1986), la Teatrul Bulandra. În spiritul postmo
dernismului, Cătălina Buzoianu gândea teatrul contemporan ca pe un "eseu în imagini", 
mărturisind că "scrie" spectacolele "cu imagini", aidoma cineastului Alexandre Astruc 
(Buzoianu, 2005, p. 26). Spectacolele Cătălinei Buzoianu au promovat creaţii ale mari
lor actori Olga Tudorache, Ştefan Iordache, Valeria Seciu. 

Încă înainte de 1989, generaţia regizorală optzecistă, cu vârfurile ei regizorale - Mihai 
Măniutiu, Tompa Gabor, Alexandru Dabija, Alexandru Darie, Dragoş Galgotiu, Dominic 
Dembinski, Victor Ioan Frunză - se afirmă într-o paradigmă postmodernistă, pe care o 
vor actualiza curând cu cea postdramatică. În această perioadă contorsionată de aproape 
o jumătate de veac, spectacologia românească a reuşit să încrusteze pe filonul oficial al 
realismului socialist teatralizarea ca efect al unui imaginar al rezistentei şi salvgardării 
esenţei teatrului. 

Fără frontiere (1989-2020) 

În primăvara anului 1990, personalităţi remarcabile ale teatrului francez (Antoine Vitez, 
Patrice Chereau, Gerard Desarthe, Helene Delavault) organizează acţiuni de solidaritate 
faţă de România proaspăt eliberată de comunism, fraternitate concretizată într-un turneu 
excepţional al artiştilor de teatru francezi, sub titulatura Le Printemps de la liberte. Sub 
aceste auspicii revoluţionar-romantice au loc marile evenimente teatrale ale epocii, 
posibil structurate astfel : 

1. reîntoarcerea în ţară a glorioasei pleiade regizorale (Andrei Şerban, Liviu Ciulei, 
Vlad Mugur, David Esrig, Radu Penciulescu, Iulian Vişa ş.a.) pentru a monta spec
tacole şi pentru a susţine ateliere de creaţie ; 

2. generaţia regizorală optzecistă, oarecum marginalizată anterior, ţâşneşte fulminant 
şi devine mainstream, manifestându-se în spectacole memorabile la marile festivaluri 
internaţionale de teatru din ţară (Bucureşti şi Sibiu) şi din străinătate (Avignon, 
Edinburgh, Tampere, Seul, Tokio, Roma, Sankt-Petersburg etc.); 

3. apariţia şi dezvoltarea teatrului independent; 
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4. dezvoltarea „teatrului de mişcare" (spectacolele coregrafului Gigi Căciuleanu, care 
promovează Alter Dansul şi DansActorul, cele ale Teatrului Masca, fondat în 1990 
de Anca Dana Flore şi Mihai Mălaimare, spectacolele lui Dan Puric sau cele de la 
Studio M de la Sfântu Gheorghe, fondat în 2005 cu aportul coregrafului maghiar 
Peter Uray). 

Reţinem, într-o largă panoramare menită a identifica surse şi filiaţii ale imaginarului 
teatral, câteva dintre spectacolele-eveniment. Recâştigarea libertăţii de circulaţie de după 
1989 a asigurat un schimb cultural fertil, procesul de aculturaţie 
împrumută idei şi practici) consolidează, îmbogăţeşte şi diversifică fenomenul teatral 
românesc, producând o adevărată explozie de expresie a imaginariilor scenice, ca, de 
pildă, la imaginativii regizori Silviu Purcărete, Mihai Măniuţiu, Tompa Gâbor, Alexandru 
Darie, Alexandru Tocilescu, Victor Ioan Frunză sau la ludicul Alexandru Dabija. Impura 
stilistică postmodernă se conjugă acum cu perspectivele teatrului postdramatic teoretizat 
de Lehmann, cu interculturalismul şi abordarea holistică a artei actorului, centrată pe 

body-mind, prezentă la Peter Brook, Andrei Şerban, Eugenio Barba, Ariane 
Mnouchkine, Anne Bogart, Tadashi Suzuki, Phillip Zarrilli ş.a. 

Rebeliunea civilizaţiei contemporane împotriva dominaţiei cuvântului - efect al lip
sei de încredere sau a secătuirii cuvântului - are repercusiuni în teatrul contemporan, 
unde hegemonia discursului verbal este intens şi amplu susţinută, concurată sau spulbe
rată de discursul vizual. Civilizaţia Gutenberg este rivalizată de civilizaţia imaginii, după 
cum homo cogitans este ameninţat de homo videns. Încă din 1977, criticul de teatru 
american Bonnie Marranca observa că „ teatrul nu mai e literar, ci preponderent vizual 
şi auditiv", lansând sintagma teatru de imagine (Marranca, 2012, p. 195). Să nu uităm 
că virtuţile imaginii au beneficiat în teatrul românesc de aportul unor regizori de teatru 
care au excelat în „manevrarea" imaginii cinematografice: Liviu Ciulei (Pădurea spân
zuraţilor, 1964), Lucian Pintilie (Duminică la ora şase, 1966; Reconstituirea, 1968; 
De ce trag clopotele, Mitică?, 1981, premieră în 1990), Alexa Visarion (Înghiţitorul 
de săbii, 1981), Silviu Purcărete (Undeva la Palilula, 2012). Astfel, se poate vorbi de 
cinematografizarea teatrului şi teatralizarea cinematografului, cele două arte împrumu
tându-şi tehnici şi procedee (succesiune, simultaneitate, plan-detaliu etc.). 

În teatrul contemporan, cultul vizualului îşi diversifică şi îşi rafinează expresiile, 
înglobând imaginii scenice întâi de toate virtuţile corporalităţii. Studiile dalcrozeiene 
,,plastique animee", racursiul mimului corporal francez, rakurz-ul meyerholdian, ges
tus-ul brechtian, hieroglifele artaudiene, gestul psihologic al lui Michael Chekhov, 
explorările grotowskiene sau cele interculturale întreprinse de Brook şi Barba sunt tot 
atâtea „fotograme" prin care întreg secolul XX şi-a adus contribuţia la exprimarea şi 
condensarea unei idei şi emoţii, a unei condiţii existenţiale umane prin corpul actorului. 
Noua gândire a performativităţii teatrale apelează la formulări regizorale înnoite prin 
aportul aşa-numitelor „forme orfane", expresie preferată de George Banu pentru a 
desemna fenomenul postdramatic care se manifestă ca „surprinzătoare conglomerate" 
cu surse greu identificabile (Banu, 2003, p. 17). Limbajul teatral se îmbogăţeşte prin 
elemente expresive adoptate din dansul contemporan şi teatrul fizic, din arta video şi 
instalaţiile vizuale, sunt frecventate zonele de teatru-imagine (de la T. Kantor la R. 
Wilson), teatru-dans (de la Pina Bausch la Alter Dansul lui Gigi Căciuleanu), contact 
improvisation (Steve Paxton, Nancy Stark Smith), teatru-forum (Augusto Boal). Aspectele 
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novatoare cuprind proceduri şi tehnologii media acompaniate de expresivitatea corpora
lităţii, explorarea poeticii nudităţii sau a spaţiilor neconvenţionale. Fervoarea mişcării 
este curând continuată de fervoarea cântecului, ca dovadă prezenta microfonului sau a 
lavalierelor în spectacole. Atât problematica subiectului multiplu, cât şi formulele decon
strucţiei postmoderniste sunt urmate în era postdramatică de disoluţia personajului 
clasic, vocile singulare se desprind parcă dintr-un unic monolog sau, dispersate fiind, 
se reasamblează într-o acţiune corală. Asistăm la disiparea conflictului tradiţional, în 
timp ce situaţiei i se substituie evenimentul. 

Debutul perioadei postcomuniste este marcat de două spectacole emblematice semnate 
de Andrei Şerban şi Alexander Hausvater. Trilogia antică (Teatrul Naţional din Bucureşti, 
1990) în regia lui Andrei Şerban, impresionant şi neconvenţional, căutând „grăuntele 
glasului" (Barthes) în sonorităţile expresive ale unor limbi moarte, tulbură spectatorii 
prin trasee ritualice şi revelatorii, iar Au pus cătuşe florilor de Fernando Arrabal (Teatrul 
Odeon, 1991), regizat de Alexander Hausvater, şochează prin radicalitatea extremă a 
poeticii corpurilor goale şi ca memento al opresiunii. Reîntorşi în ţară, maeştrii Liviu 
Ciulei şi Vlad Mugur au oferit scenei româneşti bijuterii de spectacole, dintre care 
amintim doar câteva. Liviu Ciulei semnează, la Bulandra, Visul unei nopJi de vară 
Shakespeare, Deşteptarea primăverii de Frank Wedekind (1991) şi Hamlet de Shakespeare 
(2000). Activitatea lui Vlad Mugur cunoaşte strălucite perioade la Odeon (Mincinosul 
de C. Goldani, 1991), Craiova (Slugă la doi stăpâni de C. Goldani; Aşa este (dacă vi 
se pare) de L. Pirandello, 1999) sau la Cluj-Napoca (Livada de vişini 
la Teatrul Maghiar; Hamlet la Teatrul Naţional, 2001, vezi ilustraţiile 1.8 şi 1.9). Andrei 
Şerban va lucra cu excelenta trupă a Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca, formată sub 
directoratul lui Tompa Gâbor, spectacole memorabile : Unchiul Vania 
(2007), Strigăte şi şoapte (2010), iar la Teatrul Naţional clujean - Purificare 
Kane (2006) (vezi ilustraţia 1.10). 

„Fenomenul Silviu Purcărete" se manifestă prin spectacolele Ubu Rex cu scene din 
Macbeth după Alfred Jarry şi William Shakespeare, Titus Andronicus de Shakespeare, 
Fedra în adaptare proprie după Euripide şi Seneca (Teatrul Naţional din Craiova, 1991, 
1992, 1993), culminând cu explozia imaginativă absolută din Faust 
Naţional „Radu Stanca" din Sibiu, 2007). La Mihai Măniuţiu (n. 1954), ,,persistenta 
coabitării" cu euri multiple este relevată într-o serie de spectacole dintre care desprin
dem : Richard al II-lea şi Richard al l/1-lea de W. Shakespeare, Omor în catedrală 
T.S. Eliot (coproducţie Fundaţia Art-Inter Odeon şi Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 
1995), Săptămâna luminată de Mihai Săulescu (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 1994), 
Psihoză 4: 48 de Sarah Kane (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 2008) (vezi ilustraţia 
1.11), Domnul Swedenborg vrea să viseze (Teatrul Naţional din Iaşi, 2013). Prin spec
tacolele sale, Tompa Gâbor (n. 1957) ne oferă construcţii certe, impresionante ca sem
nificaţie culturală şi calitate a imaginii. Astfel sunt spectacole de la Teatrul Naţional 
clujean: Cântărea/a cheală de Eugen Ionescu (2009) (vezi ilustraţia 1.12), Ubuz.dup ! 
după Alfred Jarry (2015) (vezi ilustraţiile 1.15 şi 1.16), Trilogia Manea 
(2013) (vezi ilustraţiile 1.13 şi 1.14), de Shakespeare (2019) (vezi ilustraţiile 
1.17 şi 1.18). 

Interesul pentru imagine se manifestă într-un şir de spectacole semnate de Horaţiu 
Mihaiu (n. 1953) ca eseuri vizuale, iniţiate cu 17 acte cu Piet Mondrian (Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca, 1995). Pentru a susţine discursul vizual, unei redutabile echipe de aliaţi 
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ai regiei - scenografii Helmuth Stiirmer, Doina Levintza, Lia Mantoc, Adriana Grand, 
Dragoş Buhagiar, Carmencita Brojboiu, Adrian Damian - li se alătură coregrafi ca Vava 
Ştefănescu, Florin Fieroiu, Răzvan Mazilu, Andreea Gavriliu ş.a. Pe lângă numele 
consacrate ale regiei, apar exponenţi puri ai perioadei postdramatice, de pildă, regizorul 
Radu Afrim. Un lung şir de actori români au strălucit pe scenele româneşti şi interna
ţionale : Marcel Iureş, Maia Morgenstern, Ilie Gheorghe, Adrian Pintea, Oana Pellea, 
Leni Pintea-Homeag, Marian Râlea, Marius Stănescu, Marius Bodochi, Ofelia Popii (şi 
multi alţii), lor adăugându-li-se minunaţii actori maghiari care au realizat creaţii memo
rabile în limba română : Bâcs Mik16s, Hathâzi Andrâs, Zsolt Bogdan. 

Dinamic, viu, extrem de variat, teatrul independent românesc se sustrage, cum e şi 
firesc, unei categorisiri anume. Totuşi, decelăm o direcţie care are ca factor comun 
interesul pentru textul extrem contemporan, pentru problematica acut cotidiană, îndeo
sebi a grupurilor sociale marginalizate (inclusiv problematica de gen), adoptarea prin-

work in progress, care redefineşte relaţiile de creaţie ale trupei, 
în special cea regizor-dramaturg, producţii minimaliste ca distribuţie şi scenografie, 
spatii neconvenţionale. Tendinţa reclamă o nouă teatralitate - "în prezent, pentru pre
zent" - ce vizează un nou realism. De asemenea, există preocupări mai ample ale unor 
trupe, cu deschidere şi spre poetici dincolo de realismul imediat. 

Imaginarul extrem de bogat şi diversificat al perioadei de după 1989 - ce are incon
testabil forma meandrelor şi derivaţiilor deltei bazinului semantic descris de Gilbert 
Durand - reclamă el însuşi o încadrare într-o structură amplă, fără limite, ludic-postdra
matică. 


