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No to spectacle. Or... maybe yes?

With a starting point in Yvonne Rainer’s manifest No to spectacle and Guy Debord’s book Society of the Spectacle, Cristina Modreanu writes

enlightening events in regards to the contemporary artists’ working process, themes and struggles. The new way of fighting against the 
society of the spectacle is to use it in order to speak about the real concerns dominating contemporary society. One powerful tendency is

Nu spectacolului. Sau...da?
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În  când celebra dansatoare

manifest No to spectacle

 gândirea 
Societatea Spectacolului.

împotriva a ceea ce ei percepeau a fi 
principalul pericol pe care omul modern îl
avea de înfruntat. Între timp, Spectacolul 

No to spectacle când respiri

tel

 E. Segal din 

profund sedus de Spectacol, în sensul dat

generate de autenticitatea demersului lor.

incluse la început de ianuarie în cea de a 

produs de Public Theater din New York,

pentru relansarea spectacolului live, un 

aduci în sala de spectacol, pentru ca mai

titluri anoste, nu doar vechi de decenii,

acestora 

opresc numai asupra unui spectacol

or
atotputernicului Spectacol, care ar putea 
fi înfruntat cu propriile arme. În loc de 
Nu spectacolului Da
numai acelor spectacole care sunt gândite
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Thomas Ostermeier:

al teatrului Schaubühne din 

Nici experimentul teatral axat 

unul din cele mai sonore nume ale 
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INTERVIEW | 

 
the People opened the Interferences Festival the most relevant international festival in Romania today. Ostermeier defines his theater as 

 Am fost 

mod fals de a se preface, de a simula 

realismul meu social, sau sociologic, dar 

cu actorii, sau despre stilul de actorie 

permis, toate aceste lucruri? Înspre ce 
 

Cel mai important 

caracterelor. Prin urmare îi provoc, le 

contrariul, firescul. Dar mai ales ceea ce 

dictator... 

 

 
T.O.

 
T.O.

foto: Mihaela Marin
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pe care o am... singurul lucru de care 

 
T.O.

teatrului? 
T.O.

ea se pot deschide, pot evolua, se pot 

Ostermeier, teatrul? 
T.O.

celei mai pure depresii. Pentru mine, 

este un laborator de cercetare asupra 

conducerea teatrului Schaubühne am 

 
T.O.

piesele montate de Falk Richter, sau Katie 

bucur când privesc tot acest amalgam 
uman din care e format publicul foarte 

„Nichts 

„nimic nu e mai de succes decât succesul . 

sau cu creatorii de teatru. Pentru publicul 

le place spiritul spectacolelor noastre, care 
e unul foarte deschis spre toate genurile de 

Pe când în alte teatre se poate observa 

ul meu a trecut 

ajuns aici... 
T.O.



 
T.O.

Ar fi sentimental... Ar fi banal.

o pasiune – Nora, Hedda Gabler, pe care 

mileniului III. Care e tipul de proces prin 
 

T.O.: De fapt, am întotdeauna un stoc de 

putea monta. Mai apoi, depinde foarte 

 

Din timp 

la 
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Mai ales când suntem în turnee, e mai 

 
T.O.

vechiul concept de teatru, în care acesta 

vorbeam despre realismul capitalist, 

capitalist îl definea drept arta care nu 

numi teatru realist, dar nu în sensul de 
realism socialist, ci, eventual teatru 
sociologic. Nu social, nu socialist. E 
„sociologic

conflicte, sau marile probleme cu care vin 

 
T.O.

de cinema, de teatru, arte care sunt 

 ceea ce 
„

celor ce gândesc diferit

vom putea schimba nimic prin teatru, 

 
T.O.

creator german de teatru politic a fost 



spectacolul va fi mult mai academic. 

 
T.O.

Poporului este foarte personal. E în mediul 

Apoi, sunt de asemenea norocos când 

ridicate de protagonist în spectacol se 
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teatru. Atunci lucrurile devin importante. 

creatorul acela are propriul univers. Asta 

creator de teatru politic, care va veni 

 
... 

T.O.: 

e în turneu mondial acum.

începutului de mileniu? 
T.O.

 
T.O.

 
T.O.

tradus: „

 
T.O.: Oh, multe lucruri: teatrul, 
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fost punctul de plecare pentru tema 

Britanie povestesc despre felul lor de a 

NOIEMBRIE FEMININ: Platforma 

ceva scris de altcineva de fapt. Îmi place 

 
Inelul de Tinichea? 

fo
to

: K
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at
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n

EVENT | 

The feminine profile is merely a shadow in the Romanian public space and in theater as well. The Romanian public space is traditionally opposed 

we watch a feminine character on a Romanian stage it is likely that we are confronted with a masculine point of view. On the Romanian stage 

Cristina Modreanu last November was to share women’s stories told by themselves. Two of the artist invited are interviewed here. 

 

am fost mereu un bun observator. Îmi 

 
propriul scenariu? 

foarte specific de a lucra. Are o rigoare 

Cartografierea unui spectacol începe de 



Victoria Melody  
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spectacolul Inelul de tinichea? 

lumii. Spectacolul nu este doar despre 

mine. Scopul spectacolului devine acela de 

a pierdut la concursurile de câine, el a 

ciudate facem noi oamenii acceptând 

 

 

Care este cel de-al treilea proiect pe care 
 

mereu în familie despre înmormântarea 

 

domeniului. Este important pentru mine 

pentru oameni. Temele spectacolelor 

când îi invit pe oameni în sufrageria mea. 

de concursuri? 



FE
S

T
IV

A
L

vedere spiritual. Oferta din program a 

Dinner for sexism

Evenimentele la care am participat eu 

 

care au avut loc la Fabrica de Pensule. 
Simpaticii membrii ai colectivului, un grup 

Ce am 

întâlnisem acum doi ani tot în cadrul 
TEMPS D’IMAGES, prin intermediul 

cu unul dintre spectacolele companiei, 
, un spectacol superb 

cu teme sociale mânuite iscusit de o foarte 

, 

matematici care cel mai probabil nu ne 

 

despre oprimarea femeii, reducerea sa la 

recurge la argumentul problematic al 

accepte toate aceste constructe sociale.

the fact Temps d’images introduces culture to people who may never get in touch with it otherwise, Ioana Sileanu observes that in terms of 
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interogare a resorturilor individului 

Aceasta este libertatea

cine a apelat furios la serviciile respective, 

la tot acest amalgam de locuri comune 

argument aproape la fel de îndoielnic ca 

la TEMPS D’IMAGES cu spectacolul De 

Festivalul a crescut de la an la an, iar 

segmente de public care probabil ar 

Aceasta este libertatea 



art schools and struggling to find themselves a place on stage. Operating as a platform of visibility for these artists the festival is a talent 

a little investment this talent can be even better framed in more developed productions. Which is why the author believes the future is going 

Banii sau arta: dilema teatrului independent

vechi sau mai noi locuri în care se face 
 

Café 
, la Unteatru, la  din 

Coquette 

sponci, în unele e atât de frig încât te 

numai mari nu pot fi spectacolele de 

pe tinerii actori pentru casting, o idee 

. 

confunde cu un firesc decupat direct din 
FE
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FNTi 2014

Cinci ore cu Mario
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Iulia Colan în 

când e vorba de piese contemporane. 
Intrat în festival cu 

pe care o avea de spus. Poate tocmai 

Almost de 

Almost

Nu am putut vedea toate spectacolele 

multitudine de premii, dintre care unele 

ceea ce e un simptom al nevoii acute de 

de stat, prin numeroarele fisuri ale 

sistemul independent ar putea aduce o 

Spectacolul Cinci ore cu Mario în regia 

cu universul despre care era vorba în 

serie de metafore scenice evocate prin 

varii motive pe care nu le mai reiau aici. 

pe harta teatrului independent din 



celebrate cultural memory

respect for cultural memory is the 
main cause for the crisis in this part 

specialists quoted in this special 
dossier dedicated to his memory. 
Articles about the new home of 
Cricoteka, Kantor's museum in 
Cracow, his famous works, his 
happenings, the common artistic 
ground he shared with other 

The Dossier was produced with 

great protector of Polish cultural 
memory.
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Cum s. celebrezi memoria cultural.
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TADEUSZ
KANTOR
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planuri de integrare a ei ca parte a 

dintre elementele programului pe 

marionetelor la Institut Internationale de 

Aici a fost subliniat rolul lui Kantor 

multidisciplinar pentru Cricoteka.

programului inovator al Cricotecii. 

transformare a obiectelor postindustriale 

Cricoteka
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sistematice asupra acestui fenomen.

Metode moderne de lucru cu spectatorul

domeniul turismului cultural, constituind 

un loc prietenos pentru fiecare segment 

atelierelor de teatru începute anul 
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Pe ecranul memoriei, umbrele 
unei Apocalipse de pomin.

 

*

La începuturile mele ca membru al echipei 

parte din spectacolele sale, a publicat în 

, ultimele sale spectacole. A 

des Champs Elysées, unde pe atunci mai 

veneau mereu precise, urcînd adesea 

Cred 

 

Teatru independent, Teatru informel, 

mult înainte de Théâtre du Soleil sau de 

teatrului, un teatru autonom. Autonom 

fost întotdeauna omul rupturilor radicale. 
„

 e pragul care 
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numeau 
apoi raportul cu moartea ca imagine 

cu grotescul teribil al imaginii materiale 

Vor urma , 

cu perciuni, sat bîntuit de cadavrul 

În loc de epilog sau de 
improbabil happy-end

acest al doilea cuvînt. DRAGOSTEA. 

e
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Funckia ii semnificakia companiei de teatru 
ın dezvoltarea produckiilor Cricot 2

companiei, sau conceptul teatral unic

au fost în general considerate cea 

mai important: modul în care Teatrul 

modus operandi în arta lui 

caracterului lor Cricotesque, este faptul 

toate metehnele concomitente de 

Cricot a fost mutarea lor de pe scena 

cabaret artistic, în timp ce altele mai 
recente ar putea fi clasificate drept 

poetice sunt pline de mistere desprinse 

Maria Jarema

pasiunea ei pentru teatru. Picturile ei 

al Grupa Krakowska [Grupul Cracovia] 

unei mici cabine de un negru straniu, în 

foto: C.Modreanu
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Zbigniew Gostomski, profesor la 

cofondator al Galeriei Foksal. El este una 

Druga Grupa [al doilea grup] a fost 
format din trei persoane: Jacek Maria 

 

Jacek Maria Stoklosa este un artist 

Maria Stangret

 

evenimentele. O parte dintre acestea 
sunt:  sau 

Antimanifestarea

 din Palatul 

de teatru special a fost planificat pentru 

. Acela a 

Cricot: „teatrul este locul unde legile artei 
se împletesc cu caracterul aleatoriu al 

întregile noastre familii. 

foto: C.Modreanu



devotament total, aport creativ, 

ale imaginii de teatru. Când formula 

la fiecare membru al echipei. Suntem 

fost una dintre metodele principale ale 

ceva mai mult decât un alterego: era 

. 

la arta lui Kantor ar fi fost probabil 

. Manifestul 

drept cele mai importante lucruri. A fost 

modul în care au decurs lucrurile e cel 
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, 

 

performer, ci un subiect în sine, care are 

diferite locuri, având diferite origini. Erau 
actori de cel mai înalt rang profesional, 

Aici intervine povestea cu manechinul. 

protagonistului. În timpul spectacolului, 

rolul meu din 

patul din . Teresa 

referitoare la scena în care preotul, 

Clasa 

erotic cu neologisme atât de alarmante 

câteva fragmente din Witkacy în Clasa 
, toate replicile au fost concepute 

din  trimitea la 

Îmi amintesc cum am contribuit cu 

Clasa 

spus: „Eu nu am scris nici  nici 
. Eu 

în felul în care o face un spectacol. 

ceea ce este aparent spectatorului, dar 
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cel mai atractiv aspect al muncii teatrale. 

caracteristici îl fac universal. Este posibil 

un curs natural al statutului meu artistic 
în drumul spre propriile spectacole. La 

au fost irevocabil legate de teatrul 

a opri orice activitate a actorilor au dus 

începem cursurile de la comportamentul 

unui spectacol, editarea scenelor, 

elementare este construirea unui alfabet 

succesiv în comunicare. În mod straniu, 

ateliere despre istoria, teoria, filosofia 

Kantor sau tratarea operei lui în 
mod dogmatic ca un tot unitar.
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foto: C.Modreanu
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Arta happening-ului la Tadeusz Kantor

happening asupra culturii contemporane 

are un scenariu prestabilit, de cele mai 
multe ori acesta este considerat doar 
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, acest 

putând fi interpretat în multe feluri.
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gonflabile. Publicul care se adunase în 

care informau despre locul în care se 
afla aceasta pe traseul înspre galerie. Cu 

de magnetofon. Atunci când coletul 

Kantor a gândit un public pasiv care 

lui Théodore Géricault. La construirea 

de baie, prosoape din frotir, produse 

„Instructorii împart maculatura. Începe 

protest politic sau un manifest îndreptat 

unse cu un sos lipicios, alergau euforice 

fotografii cu familia, fotografii cu 
iubitele, fotografii cu copiii, fotografii 
porno, bilete la film, bilete de tramvai, 

foto: necunoscut
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reproduce, ci este mai înainte de toate 

domine întregul. Face toate aceste lucruri 

 

cu Centrul pentru Documentarea Artei lui 

 

 

 

foto: 

foto: 

sfera spectacolului de teatru. Acest act 
destul de reprobabil este considerat a fi 

fundamentul uneia dintre etapele de 

timpul spectacolului a fost determinat 
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Tadeusz Kantor ii Pina Bausch: 
Bantuiki de trecut

Anna KRÓLICA

pe care au fost notate atâtea comentarii 

amintirii, în schimb, despre spectacolele 

Întoarcerea lui 

. 

de a ne aminti, de a reconstrui sau de a 

în nostalgicele fotografii de familie în 

o pierdere. Câmpurile semantice ale 

la lipsirea de cineva drag sau de ceva. Nu 

, 
, , 
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De cele mai multe ori starea de pierdere 

mai multe ori fiind vorba despre opere 

culturale cu materialul creat în timpul 

trecut. 

imaginea, amintirea corpului material 

 

Acesta apare, pentru început, în perioada 
Teatrului Independent Conspirativ 

forma dramei lui Cocteau, pe care Kantor 

care este primul erou bântuit de trecut. 

Orfeu scria tot mai multe imnuri despre 

a individului care se poate manifesta 

cele trecute devin cele de acum. 

Pentru Kantor corpul este acea îndelung 

spectacolele lui Kantor corpul devine 

scenele în care apar trimiteri la artefacte 
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Kantor, putem avea uneori impresia 

timpul doar în aceste categorii, mai sunt 

al unei alte ordini. Locul a fost evocat 

. În 
este, de asemenea, topografia. Din 

trecut precum sala de bal din  
sau cafeneaua din Bandoneon, unde pe 

 în 

opera lui Kantor. Acest spectacol este 

mater dolorsa a 

cafenea. În scurt timp mai vin câteva 

unul dintre cele mai impresionante 

motivelor ce revin constant în ambele 

cu temele ce fac trimitere la biografia 
ei, folosind pentru asta mecanismul 

cu intimitatea creatorilor lor, din care 
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Scrieri despre teatru

Volumul, editat în

Teatrului Independent, Teatrului Informel, 
Teatrului autonom, Teatrului imposibil, 

este intitulat chiar

este un univers autonom, cu legile

eseistice. Este oglinda procesului de 

Kantor, universul ideilor

PROMO
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Opera – evolution and revolution

Writing about the essential impact of theater on the opera productions of the last decades Doina Papp is mentioning a list of famous directors 
who created a revolution in this artistic fields. It is an introduction to the review of the new Traviata production which opened the season at 

Doina PAPP

 a patronat
la puesta en

escena de opera, revista

unor nume ca Giorgio Strehler, Peter

pare a fi atins între timp limita de sus 

acumulat succese importante în opera 

din secolul XX impunând un curent cu 

de la Teatro Reale din Madrid, de unde 

ale lumii semnate de Peter Sellers,

des citat: „ scria acesta

cu alias Don Juan de

teatru total aplicatl

foto: Gin Photofoto: Gin Photo
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seara premierii Teatrul  din 

cu un concept nou, adecvat timpului, care 
admite originalitatea, modernismul, nu 

teatrului total

Splendoarea acelui spectacol care a 
integrat componenta de modernitate 

ca un fanion biruitor, albul aseptic al 

deschiderea noii stagiuni la 
 un titlu pe cât de 

a prestigiului acesteia, de la renovarea 

panouri ce se vor inspirate din arhitectura 

de construirea scenelor importante 

petrecerea din casa Violettei din actul 

scena din actul II de la casa Florei unde 

ansamblului, corurile, sunt cea mai mare 

rolul Violettei, Aurelia Florian se impune 

Adio dell 
passatto

cu care ne mândrim, face din Germont 

timbrul baritonului care la Verdi, mai ales, 

în 
cartea sa  
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Mihaela Michailov in order to underline the struggle of the contemporary art on the local stage. The author praises the artists involved in the 

 

Laboratorului de cercetare în care 

Cadrului deschis de performare 

Repertoriului osificat pe care 

privit ca produs unic al 
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novatoare, au avut loc ateliere cu 

deschis sertare ale memoriei dansului 

contemporane din România. 

Sertar 

consolidarea culturii coregrafice. Sertar a 

Amprenta

relevante pentru modul lor de lucru 

contemporan, fragmente de spectacol, 

, program conceput 

a propus un laborator performativ 

construiau spectacole în timp real. 

o serie de evenimente centrate pe 

Platforma 

  

stilistici complementare: 
 etc., 

pe promovarea dansului contemporan 

forme simbolice de ocupare a dreptului 
 

 

discursul dansului contemporan din 
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promovate de centru. Xavier le Roy, 

corpului în raport cu lumea în care este 

scene deschise a dansului contemporan 

proiecte editoriale, dinamitând astfel 

Dedublare Preview 

 

Nesomn 
 these bodies 

as far as we could
Bun 

 
 

  
 Cvartet 

care o impune prin raportarea la un 

culturale, interogarea capitalului de 

centrate pe produs, protest împotriva 

iradiant prin multiplicitatea punctelor 

arta este de cele mai multe ori doar 

 Mihalcea.



spectacol, este 
urmarea unei 

persoane

actorul, secretarul literar sau sponsorul. 

decide

de politicile culturale  

De ce instrumente dispun teatrele pentru 

Emisiunile de divertisment ale acestora 
fixat publicul lor, descifrabil acum, 

de divertisment, repetitive, adesea 

publicului lor sensul unui comportament 

schimbarea unghiurilor camerelor din 

mediate. 

este mai frecvent. Asta atrage. La fel ca 

Publicul se vede pe sine. Oricine se poate 
vedea, poate 

de divertisment e atât de mare, cum îi 

public 
de teatru

dintre aceia pentru care teatrul este o 

atunci când e vorba de participarea 

segmente atunci când e vorba de 

 altceva

 

programele teatrale. Anul trecut, tot 

. Teatrele 

În teatru nu se dau banii înapoi pe bilet 

.

mediocru sau prost în inima Capitalei 

spectacole. Publicul vine, „
teatrul, 
atât. El nu face parte din comunitatea 

De ce nu se gândesc teatrele la publicul 

tot mai mult, mult mai mult decât 

nu a celor care sunt comunitatea teatrului.

 | Does Romanian theater think about its audience?

Theater critic and academic Marian Popescu revises the steps taken to the actual stage production and asks necessary questions regarding 
the decisional process resulting in the construction of the repertory of public theaters in Romania. Popescu observes that these decisions are 
not based on information about audience’s needs, almost no studies or consultation process is ever involved. Romanian theater is not aware 
of the constant competition with television and does not have a coherent strategy to develop its audience. 

foto: Adriana Grand



Hollywood Broadway

rolul principal 

Nu sunt un fan Jackman, dar când am 

rolul principal din  

 American Sniper, 
, 

scrie Deadline
criticul de la  nu 

soi de promiscuitate a privirii. 

în lumina reflectoarelor un subiect mai 

în celelalte roluri principale: Patricia 

De la Merrick la Chris Kyle din American 
Sniper

erou controversat, suferind de sindrom 

Birdman.

lipsa de încredere în sine, probleme 

Elephant Man
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Teatru (sclerosis) multiplex

ale lumii noastre. Avem din nou nevoie 

rolul de instigatori [disturbers

încheiere a reuniunii Australian Theatre 

 

belgianca Frie Leysen, fondatoare a 

printre altele cu Premiul Erasmus în 

acest proces pare imposibil de evitat. 

estetice, prin urmare are nevoie de fiecare 

imediat, cel al momentului împlinirii.

alimentate de energii subversive. 

are posibilitatea de a cultiva, integra 

produse ce pot deveni independente de 

 | Theater (sclerosis) multiplex

The creative process shouldn’t be firstly entertaining, as theater is the art meant to ask questions, remind us how to be creative and how to 



by most of Romanian critics. Sociu uses as arguments the Greek theater’s approach to audience participation and quotes Simon Goldhill and 
Angeliki Varakis to prove the ancient Greek theater makers were aware of the importance of involving spectators into live performance. 

 
DESPRE TEATRUL PARTICIPATIV

cu tine despre teatrul participativ. 

aveam opinii diferite. Motiv pentru care 

în ultimele decenii, un aspect care este 

dintre anumite modele participative 

În paralel cu întoarcerea oamenilor de 

legi

 

de cele mai multe ori, a fi fragmentat 
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Festival last summer. The author comments on the limits of the social and performative representation, as seen in the heart of the European 
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