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Teatrul independent şi experimental 

Olivia Grecea 

Geneza teatrului independent 

Începutul anilor 2000 este momentul în care apare ceea ce va fi denumit ulterior teatru 
independent : o mişcare teatrală paralelă celei subvenţionate constant de stat, concepută 
ca alternativă la discursul teatral instituţionalizat şi ca spaţiu de exersare profesionistă 
a meseriei pentru absolvenţii neabsorbiţi de instituţiile teatrale sau nemulţumiţi de con
diţiile de lucru oferite de acestea. Concurenţa dintre mediul independent şi cel institu
ţionalizat şi divergenţa esteticilor acestora sunt teme de discuţie inepuizabile, cu atât 
mai mult cu cât teatrul independent implică abordări distincte, specifice fiecăruia dintre 
producătorii de spectacol. Primele impulsuri care configurează elanul independenţilor 
provin din zona academică, pe filiera interesului pentru scriitura de teatru contemporană. 

Dramaturga şi profesoara Alina Nelega (n. 1960) consideră anul 1990 o ruptură 
ontologică (2010, p. 175), în care se simte nevoia de a crea un context pentru noile texte 
de teatru. Fundaţia Dramafest apare în 1997 cu intenţia de a contribui la dezvoltarea 
unei dramaturgii noi în spaţiul românesc. Lansarea unui concurs de scriere dramatică, 
al cărui premiu este montarea textului câştigător într-un mediu profesionist, creează un 
precedent în asumarea devenirii textului de teatru contemporan, considerat împlinit prin 
punerea în scenă. Dramafest, o platformă pe care textul contemporan internaţional se 
putea întâlni cu cel românesc, există ca festival doar trei ediţii, însă rămâne un impuls 
simptomatic şi puternic pentru evoluţia ulterioară a textului de teatru. Sub egida Dramafest, 
dramaturga şi regizoarea Andreea Vălean (n. 1972) scrie textul Eu când vreau să fluier, 
fluier, montat de Theodor Cristian Popescu (n. 1967) la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş 
şi adaptat ulterior ca scenariu de film. Următoarele două ediţii Dramafest aduc la 
Târgu-Mureş personalităţi ca Saviana Stănescu (n. 1967), Ştefan Caraman (n. 1967), 
Dumitru Crudu (n. 1968), Theodor Cristian Popescu, Radu Afrim (n. 1968). 

Momentul-cheie în constituirea şi consolidarea mişcării teatrale independente în 
România este apariţia, în 2002, a grupului dramAcum, derivat în mod asumat şi conşti
ent din iniţiativa Dramafest. Un nucleu de studenţi la Regie de Teatru ai Universităţii 
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, avându-l ca mentor pe 
profesorul Nicolae Mandea (n. 1954), sunt membrii fondatori ai dramAcum: Andreea 
Vălean, Alexandru Berceanu (n. 1978), Gianina Cărbunariu (n. 1977) şi Radu Apostol 



133TEATRUL INDEPENDENT ŞI EXPERIMENTAL 

(n. 1977). Ei sunt interesaţi de promovarea dramaturgiei contemporane şi de stimularea 
scrierii dramatice în spaţiul românesc. 

DramAcum produce o generaţie de regizori şi dramaturgi prolifici în peisajul teatral 
românesc (încă activi în prezent), dar mai ales încearcă o racordare a producţiei teatrale 
autohtone a anilor 2000 la texte şi tendinţe extrem contemporane. În 2002, grupul lan
sează un concurs de dramaturgie în urma căruia un juriu intern selecţionează texte 
dramatice aparţinând unor tineri autori încă nelansaţi, pentru a fi prezentate în specta
cole-lectură sau montate în teatre din ţară. În paralel cu producţia de spectacol, dram
Acum desfăşoară un proiect de traduceri de texte dramatice contemporane, de asemenea 
montate. În 2004, Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru (AICT) premiază 
dramAcum cu Premiul Criticii la Gala premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER). 

Fenomenul dramAcum anticipează dezvoltarea companiilor de teatru independent, 
atât prin orientarea spre tematici şi formule scenice contemporane, cât şi prin coagularea 
unei echipe de artişti, colegi de generaţie, interesaţi de o explorare comună într-un 
context nou format, necesar în lipsa unuia deja existent şi favorabil. Interesul pentru 
textul de teatru contemporan, fie internaţional, fie local, şi pentru crearea unor structuri 
şi contexte care să stimuleze producţia de text dramatic original a fost cu siguranţă unul 
dintre catalizatorii fenomenului teatrului independent. 

Companii teatrale particulare au existat în spaţiul românesc de la începutul secolu
lui XX. Compania Davila e prima referinţă notabilă: cu o existenţă foarte scurtă (1909-1911), 
dar prolifică, ea coagulează în jurul personalităţii lui Alexandru Davila (1862-1929) mai 
multe figuri marcante ale scenei teatrale ale vremii, care îl urmează după terminarea 
mandatului de director al Teatrului Naţional din Bucureşti. Compania este susţinută din 
fonduri private şi din vânzarea de bilete, ceea ce înseamnă un rulaj mare de premiere, 
deci timpi de repetiţie minimali. După doar doi ani, aceasta se destramă, unul dintre 
motive fiind insatisfacţia actorilor faţă de calitatea repertoriului propus de companie 
publicului, sub presiunea livrării constante de premiere (uneori o premieră pe săptămână), 
adică a comercialului. Aşa cum remarcă Liviu Rebreanu (1885-1944), întreprinderile 
particulare erau întreprinderi comerciale, deci supuse legii profitului (Bădescu, 1996, 
p. 23). Mai longevivă este Compania Regina Maria, devenită apoi Compania Bulandra -
Maximilian - Storin, organizată în jurul figurii tutelare a Luciei Sturdza-Bulandra (1873-1961). 
Compania se desfiinţează în 1941, pe fondul instabilităţii generate de război. 

Organizarea, la începutul anilor 2000, a resurselor independente în formula companiei 
pare tardivă, dacă ţinem cont de modelele din prima jumătate a secolului XX, o explica
ţie plauzibilă fiind epurarea oricărei manifestări artistice alternative în perioada comu
nistă. Înainte de 1989, teatrul de stat era dublat doar de iniţiative studenţeşti sau ale 
amatorilor (brigăzile artistice), la rândul lor supuse controlului şi cenzurii autorităţilor, 
deci girate de acestea. 

În opinia Alinei Nelega, scena teatrală românească este mult mai politică la începu
tul anilor 2000 decât cu un deceniu înainte, în sensul „asumării a ceea ce se petrecea 
pe scenă ca având de-a face cu publicul viu care trăia şi respira în sală" (Nelega, 2010, 
p. 184). În absenta unor precedente recente pentru o alternativă la mainstream, mediul 
independent a trebuit să se inventeze din mers. 

În Elefantul din cameră, criticul de teatru Iulia Popovici (n. 1979) punctează diferenţa 
dintre teatrul privat şi cel independent ca fiind situată mai degrabă la nivel estetic 
(Popovici, 2016, p. 11). Diferenţa dintre privat şi independent ţine de prioritizarea profitului 
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versus asumarea unui program estetic alternativ : pentru independenţi, profitul nu este 
principala miză a demersului, aşa cum se întâmplă în cazul iniţiativelor private cu miză 
comercială. Prin teatru independent ne referim la iniţiative interesate prioritar de latura 
artistică, dezvoltată în dublu sens (activist şi estetic), iniţiative care se definesc prin 
alteritate şi experiment. Interesul pentru un nou fel de a gândi şi realiza spectacolul de 
teatru tine atât de dorinţa de racordare la alte spaţii de creaţie, foarte greu accesibile 
înainte de 1989, cât şi de nevoia de a sonda realitatea imediată, cotidiană într-o perioadă 
de tranziţie politică şi socială destabilizantă şi generatoare de incertitudini şi anxietăţi 
identitare. Recuperarea istoriei alternative, chestionarea şi pulverizarea discursului uni
voc şi interesul pentru imediateţe (aici, acum) stau la originea explorărilor independente. 

Producători. Resurse. Relaţii de producţie 

În anii 2000, consolidarea mişcării teatrale independente jalonează un parcurs sinuos, 
marcat de precaritate şi instabilitate : finanţările pentru sectorul cultural în general nu 
sunt o prioritate, iar inconstanta programelor ministeriale se traduce printr-o lipsă de 
strategie şi viziune care să susţină mediul independent în special. O primă observaţie 
ar fi că relaţia dintre condiţiile de producţie şi esteticile spectacolelor independente 
configurează imaginarul creatorilor şi al publicului lor. 

Imaginarul insurecţional al teatrului independent din România trebuie deci privit 
intersecţional : estetica independentă se află la convergenta dintre manifest artistic, 
afinităţi tematice, estetice şi procesuale şi condiţii de producţie, care îl modelează şi 
moderează. O discuţie despre imaginarul teatrului independent din România nu poate 
eluda sistemul de producţie artistică în care acesta a apărut şi s-a consolidat în ultimii 
ani. În termenii teoreticianului Bojana Kunst, politicul este şi estetic, nu în sensul atri
buirii unei calităţi reacţionare sau progresive operei de artă, ci în sensul plasării acesteia 
în relaţiile de producţie ale epocii în care este creată (Kunst, 2015, p. 144). 

Privit ca alternativă a tinerilor absolvenţi la instituţiile consacrate, teatrul independent 
este pentru o lungă perioadă de timp o Cenuşăreasă în discursul mainstream. Independenţii 
sunt consideraţi cei neasimilaţi de instituţiile de stat. Revelatorie în acest sens este afir
maţia (intervenţie în cadrul dezbaterii privind proiectul pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgentă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură) 
aparţinând directorului Teatrului Naţional din Bucureşti, Ion Caramitru (n. 1942), con
form căreia „A fi independent înseamnă a refuza categoric să faci parte din instituţiile 
publice, dar toţi aceştia participă la concursuri, dau probe pentru roluri în teatre de stat. 
Ei nu sunt independenţi, sunt şomeri." Afirmaţia, reiterată în mai multe ocazii, susţine 
o perspectivă în care dihotomia stat-independent nu poate fi conciliată, iar mediul inde
pendent este în cel mai bun caz o rampă de lansare spre teatrele de stat. Nu sunt însă 
rare cazurile artiştilor (de exemplu, Catinca Drăgănescu, n. 1984; Bogdan Georgescu, 
n. 1984; Ioana Păun, n. 1984; David Schwartz, n. 1984) care, chiar după „confirma
rea" primită de la stat, lucrează în ambele medii (vezi ilustraţia 1.23). 

Un program iniţiat de Teatrul Naţional din Bucureşti pentru a sprijini artiştii inde
pendenţi a fost, la rândul său, controversat şi criticat de o parte dintre participanţi : 9G 
presupune că proiectul selectat va primi spaţiu de repetiţii pentru a fi adus în faza de 
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vizionare, moment în care consiliul artistic al Teatrului Naţional din Bucureşti poate 
decide preluarea spectacolului la Sala Mică. Orice altă investiţie în proiect revine echi
pei. Lipsa unui suport logistic consistent şi a unui acompaniament al potenţialului 
spectacol din faza de concept până la concretizarea lui ţin de reticenta unui producător 
excepţional de potent din punct de vedere al resurselor de a credita un demers artistic 
alternativ : independenţii lucrează în continuare în precaritate în interiorul colosului 
reprezentat de Teatrul Naţional din Bucureşti, care poate valida sau nu proiectul lor, 
adică depun un efort de convingere şi integrare într-o instituţie mainstream 
devine partener. (Obiecţiile artiştilor participanţi la 9G pot fi consultate la yorick.ro/ 
scrisoare-deschisa-adresata-teatrului-national-i-l-caragiale-din-bucuresti-cu-privire-la
programul-9g-la-tnb/ şi revistascena.ro/editorial/teatru-si-nonteatru-cronica-unui-esec-9g/) 

Vorbind despre rolul tinerilor artişti, Bojana Kunst punctează că, deşi acesta pare să 
fie revelarea valorilor potenţiale, dar încă nedescoperite de piaţă, ei sunt de fapt o forţă de 
muncă ieftină, care trebuie menţinută cât mai mult într-o stare de precaritate experi
mentală (Kunst, 2015, p. 158). Pentru teoreticiana germană, această precaritate experi
mentală se înscrie într-o logică a capitalismului feroce, în care valoarea produsă de 
această forţă de muncă poate fi speculată şi preluată de mai marii actanţi culturali fără 
creditarea corespunzătoare a creatorilor de drept. 

Regizorul Theodor-Cristian Popescu citează, în primul volum care abordează tema 
teatrului independent, noţiunea de metisaj propusă de regizorul Mihai Măniuţiu (n. 1954) 
pentru a descrie raporturile de întrepătrundere dintre establishment (mediul teatral insti
tuţionalizat) şi mediul independent. Metisajul ar fi un proces nonconcurenţial, dar cu 
rezultate pozitive pentru creaţia teatrală în sens larg : rară a fi o concurenţă pentru 
teatrul de stat, teatrul alternativ e o sursă de reîmprospătare a formulelor scenice 
(Popescu, 2012, p. 32). În spaţiul românesc, nu se poate afirma că teatrul independent 
a produs mutaţii estetice vizibile în structurile instituţionalizate, cu atât mai mult cu cât 
intersecţiile stat-independent se produc mai mult la nivel simbolic, partenerial, fără a 
exista coproducţii sau alte formule de partajare a resurselor pentru realizarea unui produs 
artistic sau de mediere culturală comun. Mediul independent pare cu atât mai alienat în 
raport cu finanţatorii/producătorii, cu cât câştigă mai multă vizibilitate şi validare din 
partea breslei profesionale şi a publicului larg. 

Apărut într-un moment în care explozia fenomenului independent încă nu se produ
sese, volumul Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mişcării independente 
în teatrul românesc post 1989 al regizorului Theodor-Cristian Popescu încearcă să 
identifice o dinamică şi nişte principii direcţionale ale mişcării independente. "Surplusul" 
de absolvenţi generează un surplus de idei, pentru care nu există un spaţiu de exprimare 
permeabil în instituţiile statului, pe care autorul le consideră entităţi închise, care func
ţionează după principii de multe ori capricioase sau arbitrare: "Pentru că funcţionează 
exclusiv în circuit închis, teatrul de stat rămâne vulnerabil la ingerinţele politice. 
Instituţiile teatrale nu îşi definesc (şi pentru că nimeni nu le-o cere) o politică artistică 
coerentă, gustul şi instinctul directorului determinând numele regizorilor invitaţi, iar 
suma propunerilor lor determinând repertoriul acelei instituţii" (Popescu, 2012, p. 27). 
În acest climat, independenţii se organizează în identităţi juridice pentru a putea crea 
de la zero contexte de creaţie în care să practice profesionist meseriile vocaţionale pen
tru care s-au pregătit. Treptat, nevoia de consolidare instituţională a creatorilor inde
pendenţi duce la apariţia unor companii organizate în marea majoritate a cazurilor în 
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jurul unor spaţii de producţie stabile (enumerate după anul şi oraşul înfiinţării): Teatru 
Fix (2012, Iaşi), Giuvlipen (2014, Bucureşti), Zug.zone (2014, Cluj-Napoca), Reactor 
de Creaţie şi Experiment (2014, Cluj-Napoca), Teatru 3G (2015, Târgu Mureş), Centrul 
Replika (2016, Bucureşti), Macaz Bar Teatru Coop (2016, Bucureşti) (vezi ilustraţia 1.20). 

Contextul producţiei artistice independente este în continuare unul profund fragil : 
deşi există finanţări locale punctuale, instituţiile de spectacol independente le accesează 
inconstant, iar principala sursă de finanţare, din punct de vedere al consistentei şi al 
constantei, este Administraţia Fondului Cultural Naţional. De remarcat că, în luna mai 
2019, guvernul României a decis reducerea bugetului AFCN pentru anul 2019 cu 30%, 
ceea ce s-a tradus în finanţarea unui număr mai mic de proiecte la toate categoriile 
eligibile din sesiunea de finanţare aflată în desfăşurare în acel moment. În ciuda luărilor 
de poziţie şi a protestelor din partea unui număr consistent de producători culturali 
independenţi, măsurile de subfinanţare au fost aplicate. 

Precaritatea experimentală a independenţilor din România înseamnă vulnerabilizarea 
lor, respectiv mai puţine producţii, mai puţină vizibilitate, mai puţine resurse pentru 
proiectarea unor programe, repertorii, direcţii sustenabile care să susţină surplusul de 
resurse umane şi creative. Totuşi, în ultimii ani se poate vorbi de o creştere a vizibili
tăţii teatrului independent şi de o recunoaştere cel puţin minimală a acestuia de către 
establishment, prin prezenta unor spectacole independente în selecţia Festivalului 
Naţional de Teatru şi nominalizarea câtorva dintre ele (puţine la număr) la premiile 
UNITER. Această discrepanţă dintre atenţia acordată producţiilor de stat şi celor inde
pendente sugerează un canon teatral ale cărui criterii de performantă nu pot fi atinse de 
producţiile independente decât în cazuri excepţionale. 

Estetica săracă şi imaginarul 

Alternativă la modelul teatral mainstream, mediul independent îşi asumă un fel de a 
face teatru şi un produs teatral care se delimitează de modelul centrat pe regizor ca autor 
al spectacolului, pe care criticul Miruna Runcan (n. 1954) îl denumeşte modelul teatral 
unic. Acesta, în prelungirea esteticii teatrale a anilor 1970-1980, reprezintă "un complex 
hermeneutic, cu o viziune simbolică integrativă şi o vastă reţea de referinţe vizuale, 
bazat pe o repetată reinterpretare regizorală a corpusului repertorial clasic şi orientat 
către perspective general umane, fără legătură cu realitatea cotidiană" (Popovici, 2016, 
p. 16). În Teatralizarea şi reteatralizarea în România (1920-1960) 
propune trei axe care sprijină conceptul de "teatralizare": raportul text-spectacol, axa 
interpretării actoriceşti şi spaţiul şi imaginea scenică (Runcan, 2003, p. 41). Sintetic 
vorbind, teatralizarea poate fi definită prin primatul imaginii-metaforă (Runcan, 2003, 
p. 41). Prin urmare, modelul teatral unic, teatralizant, este dominanta creaţiei teatrale 
contemporane mainstream. Pentru a completa direcţiile mediului teatral românesc, Iulia 
Popovici vorbeşte şi despre "o direcţie tot mai puternică şi mai vizibilă ... 
bulevardierului şi a comediilor de situaţie, bazată, drept generatoare de sens, aproape 
exclusiv pe actor şi situaţia scenică de nivel prim" (Popovici, 2016, p. 16). 
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Simplificând, putem atribui acestor două direcţii denumirile de „teatru de artă" şi 
entertainment". Dacă prima direcţie continuă primatul regizorului şi abordarea 

textelor de teatru canonice într-o propunere scenică teatralizantă, în care imaginea sce
nică, simbolul şi referinţele construiesc o experienţă estetică pentru spectator, cea de-a 
doua, uneori de extracţie occidentală evidentă (cum este cazul spectacolului musical) şi 
dezvoltată pe parcursul ultimilor ani, optează pentru o experienţă diametral opusă, uşor 
de decodificat (în termeni semiotici). Teatrul independent îşi caută identitatea sau iden
tităţile în raport cu aceste direcţii puternice şi consolidate ale establishmentului, fiind 
plasat într-o poziţie de inferioritate din punctul de vedere al accesului la resurse. 

Nu este surprinzător că un spectacol dezvoltat în instituţii care au cultivat direcţia 
teatrului de artă are maxime şanse de validare într-un sistem în care canonul este mode
lul unic al imaginii-metaforă. Incapabil şi neinteresat de a continua o tradiţie estetică 
percepută drept vetustă, mediul teatral independent se plasează în interiorul unui spec
tru ai cărui poli sunt teatrul social şi teatrul performativ. Paradigma spectacolului de 
artă este antitetică demersului independent, în ambele sale accepţiuni (social sau per
formativ). Oscilând între experimentul de tip laborator de creaţie şi o abordare iconoclastă 
a spectacolului ca produs artistic elitist, teatrul independent implodează mecanismele 
teatralităţii. Angajamentul politic al artistului devine, în accepţiunea Bojanei Kunst, o 
abordare a operei care face condiţiile de producţie vizibile (Kunst, 2015, p. 151). 

Precaritatea şi modelul minimalismului producţiei îşi pun amprenta asupra imagina
rului teatrului independent, în care imaginarul înţeles în sens vizual are un rol semni
ficativ mai puţin important decât în cazul spectacolelor „cu buget" produse de sistemul 

mainstream. De multe ori, teatrul independent înseamnă asumarea unei estetici 
minimaliste şi ludice, în care se mizează pe folosirea unei distribuţii limitate, cu o medie 
cuprinsă între 3-5 actori, şi pe renegocieri ale convenţiei teatrale. Una dintre provocările 
independenţilor este aceea de a se reinventa folosind un instrumentar limitat. Cu alte 
cuvinte, raportul dintre independent şi imaginar este unul de abia schiţat, în sensul unei 
preocupări pentru referenţii vizuali care ar face apel la/ar construi un spaţiu al imagi
narului. Ancheta intitulată „Şi sărăcia e bună la ceva (în teatru)?" din numărul 44 (2)/2019 

scena.ro îi interoghează pe artiştii Radu Apostol, 
Radu Popescu (n. 1976), Gianina Cărbunariu, Petro Ionescu (n. 1988) şi Raul Coldea 
(n. 1991), Catinca Drăgănescu, David Schwartz şi Carmen Lidia Vidu (n. 1980). 
Răspunsurile lor nu absolutizează modelul bugetului redus, asumat ca gest politic de 
David Schwartz, sau ca instrument util de explorare a relaţiei dintre actori şi spaţiu sau 
public în experienţa Gianinei Cărbunariu. Radu Apostol asociază precaritatea cu o 
„condiţie autoimună a vizualităţii spectacolelor". Discuţia nu trebuie însă restrânsă la 
problema imaginarului vizual; fondul tematic (recuperarea istoriei recente, poveştile 
minorităţilor/învinşilor/oprimaţilor, conflictele interetnice, discriminarea normalizată, 
evenimentele distorsionate sau ocultate mediatic şi de discursul oficial) şi experimenta
rea cu procese de producţie care se desprind de modelul unic - regizorul hermeneut al 
textului canonic - sunt elementele definitorii ale imaginarului independent, asumat 
insurecţional şi antagonic în raport cu direcţiile mainstream 
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Ipostazele dramaturgului 

Miza şi mottoul dramAcum - a scrie despre acum - devin un manifest pentru majori
tatea companiilor independente, ceea ce pune imaginarul teatrului independent în relaţie 
cu prezentul recent şi actual. O perspectivă interesată de explorarea unor aspecte pro
blematice în istoria ultimelor decenii şi în contemporaneitatea recentă este baza comună 
a demersului independenţilor, în formule care suportă variaţiuni estetice. 

Imaginarul social al istoriei recente/al imediatului stă la baza proiectului Dramaturgia 
Cotidianului, dezvoltat de profesorii Miruna Runcan şi C.C. Buricea-Mlinarcic (1951-2009) 
în cadrul Facultăţii de Teatru şi Film a Universităţii "Babeş-Bolyai ". Dramaturgia 
Cotidianului îşi propune 

să investigheze, cu mijloacele cercetării de teren, modificările aduse asupra comunităţilor 
urbane şi suburbane prin amplele fenomene produse de dezindustrializare şi brutala schim
bare de sistem economic şi social în postcomunism. Tema acestui demers este centrată pe 
percepţiile tinerilor între 14 şi 25 de ani, pe universul lor social şi imaginar, pe felul în 
care aceştia îşi construiesc propria identitate şi îşi proiectează viitoarea inserţie în lumea 
românească, atât de dinamică, dar şi de tulbure (www.dramaturgiacotidianului.ro). 

Metodologia interdisciplinară (implicarea studenţilor în dezvoltarea de texte şi specta
cole bazate pe cercetare socioantropologică) a contribuit direct şi esenţial la apariţia unor 
tineri dramaturgi absorbiţi de teatrul independent şi implicaţi în configurarea acestuia. 

Ca proces de lucru, mediul independent dezvoltă textul dramatic contemporan prin 
practici colaborative, scriere pentru scenă şi tehnici documentare ( ca cercetarea de teren 
sau interviul), dezvoltarea dramaturgiei contemporane fiind o direcţie majoră de interes. 
Devine o practică uzuală a producţiilor independente să dezvolte textul de spectacol ca 
fiind orientat pe un proces de lucru specific, adică pe nevoile concrete ale proiectului 

Una dintre variaţiunile dezvoltării de text original se referă la ceea ce în spaţiul 
francez se numeşte scriitură pentru scenă (ecriture de plateau), adică preluarea de către 
dramaturg a textelor improvizate de actori. În acest caz, prezenta dramaturgului la 
repetiţii devine un imperativ, iar textul de spectacol derivă din interacţiunea regizor -
dramaturg - actori. Punctul de plecare al unui proces de acest tip este urmărirea unor 
tipologii de personaj plasate în situaţii dramatice relevante şi posibile. Improvizaţia 
actorilor este urmărită de dramaturg, care poate prelua replici sau fragmente de scene, 
fie integral, fie supuse unui proces de rescriere, în textul final al spectacolului. Îmbinarea 
dintre proces şi produs are dezavantajul de a genera un text de unică folosinţă. Raluca 
Sas-Marinescu (n. 1981) vorbeşte, în capitolul dedicat studiilor de caz din volumul 
Dramaturg & dramaturgie. Metode, tehnici, studii de caz, despre o construcţie de text 
care nu poate supravieţui în afara spectacolului pentru care a fost creat (Sas-Marinescu, 
2017, p. 176). Textele dependente de echipa de creaţie rămân de circulaţie internă, fără 
a fi preluate şi montate de un alt regizor într-un alt context de producţie, tocmai pentru 
că organicitatea dintre text şi echipa de creaţie nu ar putea fi reprodusă în alt context. 
Teoretic, eliminând eventualele obstacole deontologice sau artistice, conform cărora 
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aproprierea unui text elaborat plecând de la experienţe personale şi interpretat iniţial de 
creatorii săi ar fi un sacrilegiu sau o premisă din start nefavorabilă pentru a produce un 
act artistic autentic, nu ar fi exclus ca un text scris „pentru scenă" să poată fi preluat şi 
reinterpretat în afara contextului originar. 

Practicile colaborative. Regizorul-dramaturg 

Practicile colaborative duc un pas mai departe simbioza creativă a producţiei de spec
tacol, prin propunerea ştergerii delimitărilor dintre participanţii la procesul de creaţie. 
În ce măsură această egalizare absolută a participanţilor la procesul creativ este posibilă 
sau în ce măsură rămâne o utopie seducătoare tine de specificităţile fiecărui proiect. În 
majoritatea cazurilor, disoluţia ierarhiei regizor-actor este greu de implementat. Living 
Theatre, unii dintre pionierii creaţiei colective, s-au confruntat cu rezistenta actorilor 
atunci când au încercat să implementeze un stil de lucru colaborativ, orizontal. Pentru 
actori, stilul de lucru ierarhic era suficient şi funcţional, iar înlocuirea lui cu unul mai 
puţin structurat era o complicaţie ce nu-şi avea sensul. Forced Entertainment, una din
tre cele mai longevive companii de teatru din Europa, formată din absolvenţi de teatru 
care lucrează împreună din 1984, a plecat de la o structură nedefinită şi organizată în 
jurul practicilor colaborative pentru a ajunge, în timp, la specializarea unora dintre 
membri spre rolul tradiţional asumat de regizor, prin preluarea funcţiei de ochi exterior 
de către doi, trei sau patru membri ai companiei ; treptat, Tim Etchells, unul dintre 
fondatorii Forced Entertainment, dezvoltă o afinitate pentru funcţia de regizor. Astfel, 
creaţia colectivă absolută pare utopică, în timp ce practica artistică generează metodo
logii de creaţie care nu exclud figura regizorului (Grecea, 2017, p. 140). 

Îngreunează sau simplifică practicile colaborative producţia de spectacol? Cu sigu
ranţă creează un climat în care datele concrete ale proiectului sunt înlocuite cu un 
laborator pentru care trebuie inventate protocoale de funcţionare specifice, care să 
avanseze procesul de lucru. Un proiect devised este, prin definiţie, creat de o echipă, 
ceea ce înseamnă că textul este dezvoltat pe parcursul repetiţiilor. Însă, spre deosebire 
de scriitura pentru scenă menţionată mai sus, rolul dramaturgului nu revine în mod 
necesar unei singure persoane. Teatrul devised presupune un proces colaborativ de a lua 
deciziile artistice, aceasta fiind miza lui, iar nu dihotomia text-spectacol. 

Abordarea unui proces de lucru care, deşi organizat în jurul unui text de spectacol, 
îşi propune abolirea canonului, a modelului auctorialităţii regizorului sau mularea aces
tei autorităţi pe un proces de lucru de tip laborator, în care aportul dinamicilor din echipa 
de creaţie generează în mare măsură conţinutul şi forma produsului artistic, presupune 
o regândire simultană a dramaturgiei de spectacol şi a prezenţei scenice a actorilor. În 
practică, poate exista o ierarhie a rolurilor apropiată de cea uzuală sau varianta combi
nată, în care titulatura „un spectacol de", urmată de enumerarea întregii echipe, este 
dublată de o distribuţie ierarhică a rolurilor în procesul de creaţie. În acest caz, practi
cile colaborative virează spre o diviziune a rolurilor care de fapt simplifică producţia, 
în contextul în care abordarea devised trebuie să se încadreze în parametri de producţie 
(timpi de repetiţie, timpi alocaţi producţiei) ficşi şi relativ similari celor asociaţi unui 
spectacol textocentrist, cu o diviziune a rolurilor prestabilită (vezi ilustraţia 1.22). 
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În România, mediul independent este cel mai fertil pentru un proces artistic colabo
rativ, în condiţiile în care managerii instituţiilor de stat nu sunt dispuşi să rişte investi
ţia într-un proces impredictibil. Repertoriile teatrelor de stat sunt tăcute conform 
criteriului canonic, în jurul autorilor dramatici şi al numelor de regizori care fie au 
capital de imagine sau succes la public, fie sunt consacraţi de critică. Un spectacol 
construit de la zero, care nu se sprijină pe notorietatea unui nume de autor ori de regi
zor sau pe capitalul de imagine al unor mari actori din distribuţie, este, evident, o 
aberaţie în interiorul unei structuri care funcţionează după criteriile validării anticipate. 
Un caz interesant, ce confirmă asocierea dintre stat şi validare, este regizorul Radu 
Afrim, care a experimentat punctual cu practicile colaborative în teatre de stat după o 
carieră de succes, până atunci dedicată majoritar montărilor de texte contemporane. 
Statutul de regizor consacrat i-a permis să experimenteze cu un proces de lucru rezervat 
de obicei creatorilor mai tineri, din zona independentă, puţin sau deloc apreciat de 
mainstream-ul teatral. 

Un alt fenomen simptomatic pentru renegocierea rolurilor în procesul de creaţie este 
figura autorului de spectacol, o formă alternativă de auctorialitate, în pandant cu prac
ticile colaborative. Ambele abordări erodează de fapt modelul teatral unic, centrat pe 
regizor, încă dominant în spaţiul teatral românesc. În România există numeroase exem
ple de autori de spectacole, rădăcinile acestei practici fiind deja vizibile în grupul 
dramAcum, ale cărui membre Gianina Cărbunariu şi Andreea Văleanu sunt regizoare 
interesate de scriitura pentru teatru încă de la începutul carierei. În prezent, regizo
rii-autori reafirmă supremaţia regizorului mai degrabă decât să reformeze canonul de 
producţie artistică, ceea ce denotă o rezistenţă sistemică a mediului teatral instituţiona
lizat la varierea modurilor de producţie, însemnând că "recunoaşterea caracterului 
distinct al acestui mod de lucru va dura şi va trebui să treacă prin etapa reactivării unei 
noi dramaturgii" (Popovici, 2015, p. 63). Figura proteică a creatorului în dublu sens 
(autor al textului de spectacol şi semnatar al regiei acestuia) pare rezultatul unui impuls 
de conciliere estetică, în contextul unei lipse de comunicare între practicienii scenei şi 
autorii dramatici. Aparent opuse ca miză, practicile colaborative şi modelul regizoru
lui-dramaturg propun strategii de creaţie care se distanţează de modelul unic al regizo
rului hermeneut, intermediator şi potenţator al sensurilor textului canonic. 

Imaginarul deconstrucţiei între documentar şi performativ 

O direcţie puternică a teatrului social este teatrul documentar. Un demers recuperator 
şi restitutiv, teatrul documentar este construit în jurul noţiunii de document, deci de 
acompaniator, restitutor al unor realităţi, evenimente şi personaje reale. Trebuie însă 
subliniat că asocierea teatrului independent exclusiv cu teatrul social sau cu cel docu
mentar este o preconcepţie sau chiar o strategie de denigrare, de minimalizare a demer
sului independent, presupoziţia fiind că teatrul social şi mai specificul teatru documentar 
sunt forme inferioare de teatru, pentru că optează pentru o teatralitate deteatralizată, în 
care spectaculosul cultivat de teatrul de artă este ocultat. 

Într-adevăr, multe dintre proiectele producătorilor de teatru independenţi tratează 
teme sociale de extracţie imediată, pe care le investighează prin procedee diverse, procedeele 
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documentare fiind unul dintre instrumente. Miza educativă şi politică a acestora - a 
informa, a atrage atenţia asupra unor aspecte care nu primesc vizibilitate în discursuri 
la nivel social, a da voce unor categorii sociale, etnice, sexuale minoritare - nu exclude 
calităţile artistice ale demersului. Una dintre mizele teatrului documentar practicat de 
David Schwartz (regizor şi autor al unei teze de doctorat intitulate Teatrul perdanţilor 
tranziţiei postsocialiste, în care îşi teoretizează şi detaliază practica teatrală) este mini
malizarea oprimării unor categorii defavorizate. Demersul său se situează în filiaţia 
teatrului oprimaţilor lui Augusto Boal, definit de practician ca un teatru de luptă opus 
unuia echidistant/obiectiv, un teatru al celor reduşi la tăcere, al oprimaţilor prin oprimaţi 
(Boal, 2017, pp. 16-17). 

Ficţionalizarea parţială sau totală a interviurilor este o tehnică prin care se iese din 
demersul pur documentar. Selecţia şi colajul sunt intervenţii care pot fi, la rândul lor, 
considerate invazive şi simplificatoare, dar sunt tehnici necesare pentru a modela pro
dusul artistic din brutul realităţii nefiltrate. Multitudinea tehnicilor documentare (inter
viul direct, indirect, autointerviul, materialele de arhivă, reconstrucţia, montajul) şi 

folosirea acestora în tipuri de spectacol diferite - cum ar fi teatrul verbatim devised 
autobiografic sau al expertizei cotidiene, în cazul companiei germane Rimini Protokoll -
demonstrează că există un instrumentar de tehnici şi direcţii care nuanţează spectrul 
teatrului social, inclusiv cel al teatrului documentar. 

Epurarea scenică şi estetica minimalismului forţat duc la soluţii evident perdante prin 
comparaţie cu teatrul de artă, care îndeplineşte satisfăcător criteriul spectaculosului sau 
al imaginii estetizante. Capete înfierbântate. 13-15 iunie 1990 în regia lui David 
Schwartz, foloseşte un instrumentar scenic minimal: actorul Alexandru Potocean inter
pretează (aşezat la o masă, cu suportul intermitent al unor proiecţii video care oferă 
informaţii contextuale, completări ale informaţiilor conţinute de monologuri) şapte 

personaje distincte. Spectacolul propune o teatralitate care iese din canonul teatrului 
dramatic, de situaţie şi mizează pe adăugarea de straturi de sens prin fiecare monolog 
al unei personalităţi reale implicate în mineriade. Pilonii acestui spectacol simplu din 
punctul de vedere al mijloacelor scenice sunt dimensiunea restitutivă, de arhivă (prin 
documentarea a 30 de interviuri cu persoane reale implicate în mineriade) şi interpre
tarea actorului Alexandru Potocean (construcţia de personaj se face prin detalii vocale 
şi de gest, prin accente şi nuanţe). Capete înfierbântate. 13-15 iunie 1990 face apel la 
un eveniment marcant al imaginarului social recent fără a reprezenta scenic violenţa sau 
haosul, într-un demers care presupune relativizarea perspectivei istorice unice, solide. 

Capete înfierbântate anticipează pro
gramul spaţiului Macaz, în care Schwartz lucrează cu o echipă de colaboratori care îl 
include pe Alexandru Potocean. 

Teatrul performativ se distanţează de teatralitatea dramatică, cu accentul pus pe 
relaţii, personaje şi situaţional. Performativitatea presupune dizolvarea tramei dramatice 
şi a personajelor descrise psihologic, urmărite în evoluţie, şi folosirea prezenţei fizice a 
actorilor pentru a susţine mai multe registre de interpretare. 

În limbajul de specialitate este de multe ori preferat termenul "performer" în loc de 
,,actor" pentru a descrie prezenţa scenică, pentru că noţiunea de personaj în sens dra
matic este pulverizată : performerul nu mai este depozitarul unei biografii lizibile prin 
studiul informaţiilor didascalice sau al relaţiilor dintre personaje, ci purtătorul unei voci 
sau al unui mesaj în funcţie de convenţia scenică pe care o susţine într-un anumit moment 
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al spectacolului. Dacă personajul dramatic este unul închegat, rotund, performerul este 
un conglomerat, un hibrid. Coralitatea performerilor, în anumite texte de spectacol 
independent, presupune unificarea replicilor în jurul unei teme, susţinute de diferenţierea 
vocilor şi conţinuturilor (de exemplu, povestirea unui episod pe o temă comună, care 
va avea conţinuturi specifice în funcţie de performer). La nivel de costum, -ul urban 
generic cu variaţiuni este un laitmotiv al opţiunilor independente, într-o oarecare măsură 
din motive de limitări ale producţiei, dar şi pentru că ar fi dificil de identificat o domi
nantă a fiecăreia dintre voci. 

Criticul Oana Stoica subliniază, într-o cronică a unei producţii Reactor, nevoia de 
dezvoltare a instrumentelor scenice pentru ca teatrul independent să poată ieşi dintr-o 
zonă a spectaculozităţii minimaliste : 

Riscul este ca spectacolele să fie estetic asemănătoare, în sfera unui jurnalism performat. 
Motivul principal care generează această situaţie - care este vizibilă în mare măsură în 
întreg teatrul independent - este precaritatea artiştilor independenţi, condamnaţi să îşi consume 
energia mai degrabă pentru obţinerea fondurilor decât pentru creativitate (dilemaveche.ro/ 
sectiune/ arte-performative/ articol/ce-ni-se-spune-cind-ni-se-vorbeste). 

Poate nu în sensul implicit manifest din afirmaţia Bojanei Kunst, condiţiile de pro
ducţie ale mediului independent, perfect sintetizate de cuvântul precaritate, devin vizibile 
în esteticile minimaliste. Riscul acestora este de a fi preluate mimetic. 

Giuvlipen, prima companie de teatru independent feminist rom, precizează, într-un 
text-manifest, că demersul lor este unul care îmbină componenta documentară, restitu
tivă, cu impulsul performativ : 

Arta noastră este provocatoare, experimentală şi foarte performativă. Temele spectacolelor 
noastre sunt diverse, dar au ceva în comun : discutăm deschis subiecte pe care uneori 
istoria, uneori mentalitatea şi constrângerile sociale sau politice le-au pus sub tăcere 
(giuvlipen.ro). 

Corp urban (spectacol al companiei Giuvlipen regizat de Catinca Drăgănescu) este 
bazat pe experienţele mai multor femei rome, însă nu optează exclusiv pentru storytelling 

verbatim. Mărturiile experienţelor legate de sexualitate, maternitate, 
cuplu şi tabu sunt integrate într-un spectacol care îmbină muzică, storytelling şi corpo
ralitate (vezi ilustraţia 1.19). 

Prin urmare, deşi din punct de vedere istoric teatrul independent din România are o 
viaţă scurtă, asumarea unui program tematic şi a unui instrumentar scenic alternativ 
mainstream-ului defineşte deja un imaginar în proces de coagulare. Imaginarul indepen
denţilor adaugă impulsului restitutiv, recuperator, cu miză etică şi civică, un demers 
artistic în curs de dezvoltare, care se desprinde de minimalismul şi epurarea scenică, 
echivalate eronat teatrului social, pentru a explora performativul. 
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Focus. Reactor de Creaţie şi Experiment 

Una dintre cele mai puternice prezente ale scenei independente din România este spaţiul 
Reactor de Creaţie şi Experiment din Cluj-Napoca, care a avut, în cinci ani de activitate, 
o creştere exponenţială şi o dezvoltare pe mai multe planuri, unele dintre ele continuând 
proiectele precursorilor producătorilor independenţi. Reactor produce atât spectacole 
pentru publicul adult, cât şi pentru publicul tânăr (prin platforma Mini Reactor). 
Totodată, organizează două rezidenţe de creaţie: Fresh Start, destinată tinerilor absol
venţi de facultăţi vocaţionale, şi Drama5, rezidenţă de dramaturgie. Ambele funcţionează 
pe principiul mentoratului : echipele de absolvenţi (în cazul Fresh Start) sau cei cinci 
dramaturgi primesc regulat feedback din partea unui profesionist, care îi ajută să dezvolte 
proiectul personal pe baza căruia au fost selectaţi. Mentorul rezidenţilor Drama5 este 
Alina Nelega, iniţiatoarea proiectului Dramafest şi coordonatoarea masteratului de 
Scriere Dramatică de la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş. Dintre cele 
cinci texte finalizate pe parcursul rezidentelor, unul este montat în fiecare toamnă de un 
regizor invitat în spaţiul Reactor. Rezidenţa Fresh Start formează o echipă (regizor, 
dramaturg, actori, scenograf) care realizează un spectacol prezentat în cadrul Reactor. 

Producţia de spectacol şi rezidentele reprezintă o investiţie în laboratorul de creaţie 
al tinerilor artişti. De asemenea, raportul dintre artişti şi public reprezintă o preocupare 
pentru acest spaţiu. Discuţiile cu publicul de după spectacole facilitează receptarea 
demersului artistic şi creează o comunicare directă între creatori şi public, iar Framework 
Reactor : Cum vorbim despre teatru, un atelier cu participare gratuită, este destinat celor 
care vor să îşi dezvolte instrumentele de receptare şi analiză a spectacolelor Reactor şi 
ale teatrului contemporan în sens larg. Un proiect recent care dezvoltă relaţia cu publi
cul este Work-in-progress, în cadrul căruia cinci echipe regizor-dramaturg au elaborat 
un concept comun, materializat în primele cincisprezece minute ale unui posibil spec
tacol, sub mentoratul regizorului Theodor-Cristian Popescu. Publicul participant la un 
showcase teasere teatrale a votat spectacolul care urma să fie montat. 

O tendinţă aparent paradoxală a spaţiului este invitarea regizorilor consacraţi în 
teatrele de stat - Radu Nica (n. 1979), Alexandru Dabija (n. 1955) - pentru a monta 
texte contemporane (unul produs în rezidenţa de scriere dramatică Drama5, cel de-al 
doilea dezvoltat prin tehnici deviseâ). De altfel, parteneriatul dintre independent şi stat 
este o practică des cultivată, cu miză pentru ambele zone, prin crearea unui context în 
care o echipă relativ constantă, sudată, experimentează direct un stil de lucru nou, şi 

care astfel caută conştient interacţiunile artistice novatoare (vezi ilustraţia 1.21). 

Coda. Consens sau dezacord 

Divergenţa dintre abordarea instituţiilor de stat şi a independenţilor a fost flagrantă în 
contextul anului centenar 2018, în care a existat o preocupare a autorităţilor finanţatoare 
pentru proiectele construite în jurul acestui eveniment. Vlaicu Vodă ( www. teatrul-excel
sior.ro/vlaicu-voda/), producţia Teatrului Excelsior din Bucureşti, este de departe cea 
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mai costisitoare în topul manifestărilor ocazionate de centenar. Spectacol stradal fman
ţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Vlaicu Vodă propune reconstituirea biografiei 
unei personalităţi istorice emblematice pentru imaginarul „teatrului naţiunii". Mizei 
omagiale, reverenţioase, jubilatorii a proiectului îi corespunde un buget de 431.000 de 
euro (estimări minimale). Criticul de teatru Cristina Modreanu (n. 1974) scrie în cronica 
spectacolului din publicaţia scena. ro : 

Numitorul comun al nivelului de înţelegere e coborât vertiginos, iar metoda gratificării 
instantanee funcţionează fără greş şi în acest caz, iar spectatorii pleacă mulţumiţi că au 
avut parte de „altceva", mai ales într-un oraş în care teatrele de stat par să producă toate 
acelaşi tip de spectacol, în serie, exclusiv indoor, aşa încât această „experienţă" se detaşează 
uşor drept ceva „excepţional" (revistascena.ro/cronica-saptamanii/reconstituire-istorica
in-fata-casei-poporului-cine-e-personajul-pozitiv/). 

Într-un demers divergent, producătorii independenţi de spectacol speculează tematica 
centenarului pentru a deconstrui, a sparge monolitul culturii naţionale în naraţiuni mai 
puţin ordonat conciliatoare. Zug.zone propune spectacolul Rnmânia 100 
Creaţie şi Experiment iniţiază programul 100 de ani de România. lstorii secundare 
conceput pentru a continua, după 2018, ca focus pe istoriile unor categorii defavorizate, 
iar Macaz produce trilogia 1918, formată din spectacolele Altă istorie nu se putea scrie 
N-a fost războiul nostru ! şi Răzvrăti/ii 

100 de ani de România. Istorii secundare asumă o direcţie pe care o putem 
numi cea a istoriei alternative (sau a istoriilor alternative): un focus pe discursurile 
complementare celui oficial, din perspectivele actantilor care nu au avut acces la poziţii 
de putere (minoritarii, vulnerabilii, învinşii), care să contureze o imagine mai complexă 

Folosind criteriul raportării la centenar ca posibil separator între mainstreamlesta
blishment şi independent obţinem, pe de o parte, o naraţiune centrală, dintr-o perspec
tivă triumfală, bugetată excesiv, care face apel la un imaginar istoric datat, citat rară o 
contribuţie artistică semnificativă ; pe de altă parte, mediul independent mizează pe o 
acumulare de microistorii, pe o abordare a istoriei oficiale dinspre marginalitate şi 

intersecţie a marginalitătilor, care cultivă versatilitatea perspectivelor, într-o estetică 
evident mult mai puţin spectaculoasă ca imagine şi teatralitate, dar asumat critică, din 
perspectiva unui imaginar al deconstrucţiei. 

Teatrul independent este sursa de experiment a scenei teatrale din România, orizontul 
de aşteptare al breslei fiind ca dinspre independent să apară noi direcţii estetice şi noi 
perspective asupra producţiei în artele performative. Trebuie punctat că, în perioada 
restricţiilor cauzate de pandemia Covid-19, spectacolul Exeunt (conceput şi creat colec
tiv în aprilie-mai 2020, regizat de Bobi Pricop) produs de Reactor a fost prima premieră 
online. În termenii lui Gilbert Durand, se poate spune că teatrul independent se află în 
etapa confluentei, încă aspirând la o recunoaştere critică şi instituţională care, dincolo 
de ocazionalele reverenţe, uneori pur simbolice, să îi alimenteze concret şi constant 
demersul artistic. 




