
Bogdan Cioabă 



Colecția ARTELE SPECTACOLULUI 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

Președinte GUY FREIXE 

Membri ELEONORA RINGLER PASCU 

CARMEN CROITORU 

RALUCA BUJOREANU 

MIHAI VLADIMIRESCU 



Bogdan Cioabă

FLEXIBILITATEA SPAȚIULUI SCENIC  

ÎN FUNCȚIE DE CONCEPTUL REGIZORAL 

Editura UNIVERSITARIA 

Craiova, 2021 



Referenţi ştiinţifici: 

Prof.univ.dr. Adrian Titieni 

Conf.univ.dr.habil. Diana Lefter 

Copyright © 2021 Editura Universitaria 

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Universitaria 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

CIOABĂ, BOGDAN 

    Flexibilitatea spaţiului scenic în funcţie de conceptul regizoral / 

Bogdan Cioabă. - Craiova : Universitaria, 2021 

    Conţine bibliografie 

    ISBN 978-606-14-1711-7 

792

© 2021 by Editura Universitaria 

Această carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parțială, multiplicarea 

prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format 

electronic sau audio, punerea la dispoziția publică, inclusiv prin internet sau prin rețelele de 

calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea 

recuperării informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum și alte fapte similare săvârșite 

fără permisiunea scrisă a deținătorului copyrightului reprezintă o încălcare a legislației cu 

privire la protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc penal și/sau civil în conformitate 

cu legile în vigoare.  



Bogdan Cioabă – Flexibilitatea spațiului scenic în funcție de conceptul regizoral 

7 

Argument 

Lucrarea de față își propune să analizeze noțiunea de spațiu scenic 

necesar derulării poveștilor dramaturgice, spațiu aflat într-o strânsă 

colaborare cu viziunea regizorală. De asemenea, în ultima parte a cercetării, 

se analizează relația extrem de strânsă existentă între noțiunea de timp și 

noțiunea de spațiu (în cazul nostru vorbim despre timpul și spațiul scenic).  

Totodată, de-a lungul întregii expuneri și nu numai, prin tipurile de 

spații prezentate, imaginate de mari artiști, se va demonstra că artistul 

scenograf nu este cu nimic mai prejos decât regizorul unui spectacol chiar 

dacă primul va trebui să-și moduleze creația în funcție de conceptul regizoral, 

această flexibilitate artistică nefiind altceva decât un respect pentru o întreagă 

echipă de artiști profesioniști (regizori, scenografi, coregrafi, actori etc.) care 

își pun, cu toții, cu bună știință, creativitatea în slujba unui țel unic, precum 

și o modalitate comună de lucru și pe deplin acceptată.  

Noțiunea de spațiu a fost, încă de la început, o piatră de încercare pentru 

oricine. Deși toată lumea cunoaște cuvântul din dicționar, transpunerea lui 

practică în domeniul teatral a creat întotdeauna confuzii. Desele schimbări ale 

înțelesului acestuia în funcție de modalitățile de exprimare artistică a diveșilor 

creatori, adăugarea de cuvinte ”lămuritoare” ca scenic, teatral, dramatic, 

închis, deschis, mitic etc, produceau o confuzie de nedescris în rândurile 

tinerilor aspiranți ai profesiunii de actor. Iar dacă ne mai refeream și la anumite 

mișcări teatrale ce au avut ca obiect și transformări ale spațiului, denumit 

”mort”, ”viu”, ”gol”, ”epic”, ”elisabetan” etc, atunci deruta devenea totală.  

Studiul de față nu își propune să cerceteze în mod exhaustiv toate 

direcțiile derivate ale spațiului teatral, văzute prin prisma unui regizor – 

nici nu cred că o asemenea acțiune ar putea fi posibilă – dar va încerca să 

atingă câteva dintre noțiunile esențiale ale gândirii spațiului într-un 

spectacol de teatru precum și diverse propuneri de clasificare ale acestora. 

De asemenea, vor fi referiri și la reprezentații importante care aparțin tot 

de arta spactacolului dar de un alt gen (circ, spectacole muzicale, 

coregrafice, happening-uri etc.) dar care s-ar putea, totuși, integra în 

fenomenul teatral, gândit ca termen general (însemnând cel puțin un 

interpret și cel puțin un privitor). 
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Ca fost student al domnului profesor, regizor, artist plastic și pedagog 

Valeriu Moisescu m-a interesat întotdeauna laboratorul de creație teatrală 

văzut din interior, din culise înspre scenă, de la primele idei așternute pe hârtie 

sau doar fugare prin minte până la rezolvările scenice concrete, de la primele 

schițe artistice sau tehnice realizate cu mâna liberă și până la rezultatele finale 

care construiesc magia scenei. Astfel că, pornind de la exemplele concrete ce 

vor fi dezbătute în lucrare voi căuta să mă aplec mai mult asupra modului de 

a gândi un spațiu, de a-i găsi ritmul, plasticitatea, timpul, de a-l potența, de a-

l lumina, de a-l transforma în simbol, metaforă sau parabolă și de a-l pune în 

valoare în mod teatral. Pentru un regizor, spațiul este o componentă esențială. 

Pornind de la caracterizarea făcută de doamna Cătălina Buzoianu1 (un 

creator care, din păcate, ne-a părăsit mult prea devreme) și anume aceea că:  

 

Spectacolul contemporan este un eseu în imagini. Spaţiu al ideilor, 

spaţiu al cuvântului, spaţiu sonor, care acţionează asupra spectatorului la 

toate nivelurile: intelectual, spiritual, afectiv, senzorial. Regizorul este un 

eseist care vorbeşte în imagini,2   

 

Putem deduce că un spectacol de teatru este o succesiune ordonată de 

imagini artistice, contribuind, fiecare în parte, la realizarea diverselor spații 

(în exemplul de mai sus al ideilor, al cuvântului sau sonor). După cum lesne 

se poate observa, Cătălina Buzoianu nu se referă la spațiu doar ca la un loc 

geometric, măsurabil, cu dimensiuni stricte ci extrapolează cuvântul și asupra 

altor noțiuni, aparent de neimaginat, rezultând practic, alte concepte artistice. 

Tot astfel, prin același procedeu, s-au născut ideile de spațiu dintre care, o 

parte din ele, fac obiectul acestei analize și care s-au implementat în gândirea 

teatrală universală, cu denumiri metaforice : spațiul viu, mort, închis, deschis, 

mobil, mitic, gol, al luminii sau al penumbrei.  

 
1 BUZOIANU, Cătălina (1938 – 2019) – Regizor român de teatru și profesor universitar la 

catedra de regie teatru a UNATC București. Distinsă cu premiul Academiei Române în 1973 

precum și premiile UNITER pentru regie în 1995 și pentru întreaga activitate în 2001.  
2Ziarul Metropolis > https://www.ziarulmetropolis.ro/catalina-buzoianu-in-zece-ganduri-

despre-teatru/?fbclid=IwAR1NJXoXkvhaEfiDTgIby7cmFTQ2Sk_ALnXbtheEbqBHm-9Z-

9DByjV1L43I   

Consultat la data de 18.08.2019 

https://www.ziarulmetropolis.ro/catalina-buzoianu-in-zece-ganduri-despre-teatru/?fbclid=IwAR1NJXoXkvhaEfiDTgIby7cmFTQ2Sk_ALnXbtheEbqBHm-9Z-9DByjV1L43I
https://www.ziarulmetropolis.ro/catalina-buzoianu-in-zece-ganduri-despre-teatru/?fbclid=IwAR1NJXoXkvhaEfiDTgIby7cmFTQ2Sk_ALnXbtheEbqBHm-9Z-9DByjV1L43I
https://www.ziarulmetropolis.ro/catalina-buzoianu-in-zece-ganduri-despre-teatru/?fbclid=IwAR1NJXoXkvhaEfiDTgIby7cmFTQ2Sk_ALnXbtheEbqBHm-9Z-9DByjV1L43I
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Este evident că o piesă de teatru nu poate fi citită fără a lua în 

considerare elementul spațial al narațiunii, locul sau locurile în care 

povestea se desfășoară. Scenografia reprezintă transpunerea unui text, scris 

în două dimensiuni, într-un spațiu scenic tridimensional. Fiecare cititor, în 

momentul lecturii, își imaginează, cu ajutorul didascaliilor, un anumit spațiu 

în care faptele se derulează. Asta înseamnă că fiecare cititor este și propriul 

său scenograf dar și regizor. Una dintre frumusețile teatrului constă și în 

faptul că ceea ce ți-ai imaginat acasă poate fi contrazis, uneori aproape în 

totalitate, de ceea ce este reprezentat scenic. Teatrul nu se face „în general”! 

Totul este redus la un caz absolut particular din care se extrag idei universal 

valabile. Dacă un personaj dintr-un spectacol privește „în depărtare” și el nu 

știe ce vede exact, nu știe dacă e un peisaj de munte sau câmpie nesfârșită, 

dacă e vară sau cad frunzele, dacă bate vântul sau ninge, dacă e noapte sau 

zi, atunci el va privi „în gol” fără niciun fel de stare ceea ce spectatorul va 

observa imediat : 

 

Aceste lacune ale spațiului înconjurător scot actorii din lumea 

imaginară a piesei pentru câteva secunde sau chiar câteva minute. Atunci 

ei se pot trăda pe ei înșiși și riscă să trădeze chiar și spectacolul […]3 

 

Scenografia este un element esențial în economia spectacolului. 

Specificitatea elementului spațial va determina o stare, un plan al acțiunii, o 

parabolă a textului, o poetică a imaginii dar și o anumită modalitate de joc a 

interpreților. Spațiul este determinant în jocul actorilor pentru că într-un fel te 

comporți într-un decor abstarct sau suprarealist și cu totul altfel acționezi dacă 

ai de-a face cu un decor hiper-naturalist, pentru același text dramatic. Pentru 

fiecare exemplu vorbim despre un alt spectacol. Cercetătorul și istoricul 

francez al scenografiei de teatru, Denis Bablet, a încercat, cu un oarecare 

succes, să definească în mod practic decorul, dincolo de sintagma de „scriere 

în spațiu” utilizată cu regularitate : 

 

 
3 MITCHELL, Katie – Profesia de regizor, un manual de teatru, UNATC Press, 2019, p. 47. 
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Toate elementele care au ca finalitate organizarea spațiului scenic, 

oricare ar fi structura acestui spațiu și relația care îl leagă de spațiul 

rezervat spectatorilor4 (tr. a.) 

 

 Prin această lucrare nu se intenționează studierea în amănunțime a 

conceptului de spațiu, aferent fiecărui capitol ori subcapitol consemnat, ci se 

urmărește doar o trecere în revistă, o clasificare, după anumite criterii, a 

spațiului teatral precum și indicarea câtorva caracteristici minime ale fiecărui 

spațiu în parte. Prin caracteristici putem înțelege câteva elemente definitorii, 

exemple de texte propuse de scriitori pentru a fi jucate în cadrul spațiului 

respectiv, exemple de spectacole de referință realizate în astfel de spații, idei 

critice sau artistice ale slujitorilor artei spectacolului. Totul este conceput 

astfel încât să fie lesne de parcurs și lecturat, în special de către pasionații de 

artă teatrală. 

Acest demers va fi prezentat în două părți. În capitolul I sunt studiate 

și analizate unele tipuri de spații scenice – grupate într-o anume clasificare – 

care s-au impus de-a lungul timpului și care au contribuit la dezvoltarea 

ulterioară a măiestriei scenografice, totul fiind presărat cu exemple concrete.  

Partea a doua (capitoul al doilea) se va ocupa de studierea timpului în 

arta teatrală atât în scriitura dramatică cât și în realizările scenice. Vom 

observa că noțiunea de timp este în directă și strânsă legătură cu noțiunea de 

spațiu și vom studia aplicabilitatea acestui binom spațiu-timp în dramaturgie 

și în practica teatrală. Modalitățile prin care a fost indicat timpul scenic, de-a 

lungul vremii precum și transpunerea lui într-un mod artistic atât în 

dramaturgie cât și în reprezentații de referință va reprezenta, de asemenea, o 

bună parte a studiului nostru. 

 Deși este un singur capitol dedicat transpunerii timpului în arta 

teatrală în cercetarea de față, această parte este una consistentă avându-se în 

vedere că noțiunea de timp a suscitat interesul multor oameni de știință, 

filosofi, artiști și fiecare și-a încercat puterile propunând propria definiție. 

Se va căuta să fie subliniate doar acelea care vor avea relevanță asupra 

 
4 L'ensemble des éléments qui ont pour fin l'organisation de l'espace scénique, quels que 

soient la structure de cet espace et le rapport qui le lie à l'espace réservé aux spectateurs 

BABLET, Denis – Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, Editura CNRS, 1965, p. X 
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studiului nostru sau pe cele care s-au împământenit de-a lungul veacurilor, 

cum ar fi definiția dată de sir Isaac Newton, pe care o vom regăsi în paginile 

ce urmează. 

 Este evident că timpul este perceput diferit de către fiecare subiect în 

parte. Dacă, de exemplu, te doare măseaua și abia aștepți să intri la doctor, 

timpul de așteptare ți se va părea extrem de lung, chiar dacă va fi vorba doar 

despre câteva minute. În opoziție, dacă ai optzeci de ani și privești în urmă la 

viața pe care ai trăit-o, atunci totul ți se va părea că a trecut „într-o clipită”! 

De asemenea, o acțiune făcută în zorii zilei, când ești odihnit și cu chef de 

muncă este diferită de aceeași acțiune făcută după o cină copioasă, când 

oboseala acumulată te îmbie la somn. Acest gen de percepții diferite asupra 

timpului precum și timpul real de pe întreg globul pământesc, în funcție de 

diverse sisteme de referință, vor fi dezbătute în lucrare. Bineînțeles că și peste 

personajele din piesele de teatru apasă aripa nemiloasă a timpului. De obicei, 

între scene sau între acte există perioade de timp în care s-au întâmplat diverse 

lucruri (s-a născut un copil, a murit un părinte, s-a îmbolnăvit un cunoscut, s-

a destrămat un cuplu, s-a încoronat un rege etc.) și actorii trebuie să cunoască 

toate aceste transformări pentru că personajele pe care le interpretează sunt 

afectate de întâmplările respective, iar publicul va sesiza modificările 

survenite în evoluția lor. 

 Nu putem trece peste elementul ”timp” fără ca să amintim de 

puternica influență pe care a exercitat-o teoria relativității a lui Albert 

Einstein, la începutul secolului al XX lea. Fizicianul de geniu a demonstrat 

că timpul este relativ prin mai multe experimente și prin măsurători ale 

acestuia făcute în raport cu diferite sisteme de referință. Este evident, 

datorită fusurilor orare, că aceeași oră nu corespunde la New York cu cea 

de la București sau Hong Kong, de exemplu. Și atunci, dacă am dori să 

stabilim un același moment, comun, pentru toate cele trei locații am 

descoperi că acest lucru este aproape imposibil. De asemenea, știm de la 

geometrie că distanța cea mai scurtă dintre două puncte este linia dreaptă. 

Dar dacă am trage o linie ca să măsurăm distanța dintre New York și Hong 

Kong, ca să păstrăm exemplul de mai sus, și am privi această linie din spațiu 

am observa că, datorită curburii pământului, linia este și ea curbă, mai 

degrabă un arc de cerc. Acest lucru ar părea uimitor, ca distanța cea mai 
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scurtă dintre două puncte să fie un arc de cerc și nu o linie dreptă. Ei bine, 

Einstein a pus laolaltă aceste unități – spațiul (distanța) și timpul – și a 

postulat că timpul este cea de-a patra dimensiune a spațiului, axiomă care 

încă suscită vii dezbateri în mediile academice sau de cercetare.. 

 Toată această teorie a avut un puternic impact asupra întregii omeniri, 

iar derivate ale ei s-au răspândit și în domenii aparent ne-tangențiale ca 

literatura sau teatrul. În dramaturgie au apărut piese de teatru în care timpul 

nu există sau merge în sens invers ori are o ciclicitate neobișnuită ca în 

Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, iar în critica literară a apărut noțiunea 

de cronotop – relația dintre spațiu și timp, noțiune extinsă și în lucrarea 

prezentă sub numele de cronotop teatral. Despre această denumire nu am mai 

găsit nicio referință anterioară așa că este foarte posibil să fie o noutate în 

domeniu. Sunt și foarte atașat de modalitățile absolut speciale pe care acest 

termen le propune ca instrumente de studiu și aproape întreaga dramaturgie, 

privită prin această prismă ne poate revela înțelesuri neașteptate. Denumirea 

provine din alăturarea cuvintelor de origine greacă chronos (timp) și topos 

(loc). Orice acțiune teatrală se desfășoară într-un timp unic și într-un loc 

(spațiu) unic (nicio reprezentație nu seamănă cu alta), iar legătura dintre 

aceste două componente, care se află în permanență într-o relație de 

dependență a unuia față de celălalt, formează un cronotop teatral. Până în 

secolul XX acțiunea unei piese de teatru se petrecea într-un timp ușor 

măsurabil și un spațiu bine determinat. În acest caz, relația spațiu-timp putea 

fi observată și studiată cu o relativă ușurință dar apariția teatrului absurdului 

a schimbat datele relației de o manieră fundamentală. De exemplu, dacă în 

Cântăreața cheală avem de-a face cu un spațiu bine stabilit – interior burghez 

englezesc – în Așteptându-l pe Godot locul acțiunii este descris cu un grad 

mare de generalitate în didascalia inițială – drum de țară cu copac – pentru 

ca mai apoi, pe parcursul piesei, să înțelegem că, de fapt, cuvintele concrete 

(drum, copac) nu definesc un spațiu clar ci dimpotrivă. În ceea ce privește 

termenul timp al relației, în primul caz, definirea acestuia nu este posibilă 

întrucât informațiile din text sunt contradictorii și aparent fără nicio logică, 

iar în cel de-al doilea exemplu, timpul este de asemenea neclar și conduce, 

mai degrabă, către o anumită ciclicitate a lui (acțiunea poate fi reluată oricând) 

decât spre o măsurabilitate exactă. În aceste cazuri, cum stabilim relația 
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spațiu-timp ? Care este valoarea cronotopului teatral ? Ce concluzii putem 

trage ? Sunt întrebări care ne pun în dificultate. Tema va fi reluată, dezvoltată 

și studiată în capitolul special destinat noțiunii de cronotop teatral din partea 

a doua a lucrării. 

 Apariția artei digitale (sau artă numerică – denumită astfel în spațiul 

francofon) și dezvoltarea ei spectaculoasă din ultimele decenii a revoluționat 

conceptul de spațiu – timp în domeniul teatral. Astfel, așa după cum vom 

vedea mai jos, au apărut hologramele și interacțiunea personajelor ”reale” de 

pe scenă, cu acestea. Uneori sunt hologramate personaje decedate care 

acționează și se comportă ca și cum ar fi încă vii, cum a fost cazul lui Michael 

Jackson ce a cântat ”live” cu o trupă pe o scenă la MTV Music Awards în 

2005 sau, mai recent, dialogul dintre Ioan Aurel Pop, președintele actual al 

Academiei Române și doctorul Iuliu Hațieganu (decedat în 1959), 

întemeietorul Universității din Cluj și a celui mai mare parc sportiv din 

România. Alteori sunt hologramate personaje care dansează sau ționează 

acsimultan cu cele de pe scenă, în fața spectatorilor, deși, în realitate, 

interpretul, care se poate afla la mii de km depărtare, poate că își bea ceaiul 

sau se odihnește la ora în care spectacolul este reprezentat. În acest caz, ne 

putem întreba care este timpul real al reprezentației, iar răspunsurile pot fi 

multiple, fiecare putând conține o doză de adevăr. Timpul real este cel al 

spectatorilor care privesc o reprezentație teatrală, timp ce poate fi cronometrat 

cu un ceas ? Sau este cel al acțiunii reprezentate scenic ? Sau este timpul 

interior al fiecărui personaj în parte ? Ori poate este timpul interpretului care 

apare hologramat dar el, în mod real, fizic se află la o distanță apreciabilă ? 

Greu de răspuns și iarăși ajungem la relativitatea timpului !  

 O altă consecință a dezvoltării artei digitale este aceea că decorurile 

au devenit mult mai dinamice și mult mai spectaculoase, putându-se proiecta 

video sau imagina tot felul de spații care până prin anii ’90 ai secolului trecut 

nu ar fi fost posibile cu tehnologia de atunci. Aceste decoruri interacționează 

cu interpreții, pe care îi pot face să apară sau să dispară într-o clipită, îi pun 

în valoare sau chiar intră în jocul lor, îi luminează, îi dublează, îi ascunde, le 

produce umbre, îi ridică sau reacționează în orice alt fel imaginat de creatori. 

Lucru greu de crezut acum 30 de ani ! Am putea compara apariția artei 

digitale în teatru cu inventarea curentului electric și schimbarea sistemelor de 
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iluminat de la începutul secolului trecut ? Greu de spus dar, în orice caz, sunt 

cazuri comparabile judecând după felul cum arătau spectacolele înainte și 

după felul în care pot arăta acum. Este drept, însă și că publicul nu își dorește 

doar show-uri digitale, mai are nevoie și de piese de teatru realizate în mod 

clasic cu costume frumoase și decoruri construite în atelierele teatrului astfel 

că cele două modalități de expresie probabil că vor funcționa în paralel o bună 

bucată de vreme. În România, deocamdată, datorită lipsei unei tehnologii 

avansate precum și a inexistenței unor centre de învățământ specializate în 

arta digitală, astfel de producții vor apărea cu o anumită întârziere. Într-un fel, 

este frustrant pentru tinerii români, marea majoritate autodidacți, care sunt 

recunoscuți pe plan internațional ca fiind extrem de abili în mânuirea 

calculatoarelor. Probabil că, această deficiență va fi reglată într-un timp cu un 

orizont de așteptare acceptabil astfel încât, în ceea ce ne privește, spectatorii 

vor putea beneficia din plin de posibilitățile acestei noi arte. 

O mențiune necesară argumentației prezente este aceea că această 

lucrare nu se va ocupa de creatorii teatrali sau de poeticile propuse de 

aceștia, nu ei vor fi personajele principale decât în măsura în care cercetările 

lor se vor suprapune cu un anumit tip de spațiu analizat între paginile acestui 

studiu. Tipurile de spații și noțiunea de timp teatral sunt elementele 

definitorii în cele ce urmează. Este drept, însă, că anumite spații sunt legate 

indisolubil de anumiți creatori – cum ar fi ”spațiul gol”propus de Peter 

Brook sau ”spațiul mort” asociat lui Tadeusz Kantor dar asta nu înseamnă 

că analiza se va răsfrânge și asupra creatorului, în general, ci doar în ceea 

ce privește noțiunea studiată. 

 Un alt aspect care trebuie lămurit este acela că în paginile care 

urmează nu vor fi studiate tipurile de scene cunoscute – amfiteatrul antic, 

teatrul shakespeareian, scena italiană, scenele de tip arenă, studio, atelier etc. 

și aceasta din cauză că pentru analiza de față, ordonarea scenelor după 

dimensiuni, după modul în care este așezat publicul sau după felul în care sunt 

construite, nu reprezintă obiectul cercetării. Referirea principală este la 

spațiul scenic și acesta, după diverși autori care vor fi punctați de-a lungul 

lucrării, nu se confundă întotdeauna cu scena propriu-zisă. Pe de altă parte, 

tipurile de spații dezbătute nu au de-a face cu un perimetru fizic, cu 

dimensiuni măsurabile, denumit convențional ”scenă” ci cu un spațiu creat de 
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către un scenograf care induce o anumită stare, care sugerează o atmosferă, 

care imaginează o lume și despre acestea vom discuta în capitolele următoare. 

Toate aceste modalități de prezentare a spațiului, toate aceste creații 

scenografice pot fi clasificate după denumirea lor metaforică, denumire dată 

de către cei care le-au imaginat și care reprezintă, de cele mai multe ori, un 

crez artistic, un manifest scenic sau o poetică teatrală. 

 O preocupare constantă a fost aceea ca lucrarea să fie scrisă într-un 

limbaj accesibil pentru a putea fi parcursă, cu ușurință, de către un număr cât 

mai mare de cititori. Atunci când anumiți termeni prea specifici nu au putut 

fi ocoliți, am căutat ca ei să fie foarte bine explicați și înțeleși astfel încât 

continuarea lecturii să nu fie prejudiciată, iar noii termeni să fie integrați firesc 

în expunere. De asemenea, studiul este presărat cu numeroase exemple 

explicative care ajută la o mai bună cunoaștere a fenomenului teatral și 

subliniază ipotezele de lucru formulate de-a lungul cercetării. 

 

 

  




