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REZUMAT. Lucrarea prezintă câteva din tehnicile multimedia, concept contemporan care a penetrat în mod 
evident teritoriul actului teatral. Din ce în ce mai multe spectacole de teatru reconstruiesc un univers controlat 
de tehnologie iar situaţiile teatrale se află într-o relaţie de complementaritate cu tehnica video, cu tehnicile de 
proiecţie, cu efectele audio şi instalaţiile video performante. Metaforele teatrale se recompun prin construcţii 
ideale în imagini inventive şi creative. Inventivitatea – apanaj al ştiinţei şi creativitatea – bază a artei, sunt 
deopotrivă plăsmuiri fundamentale ale intelectului uman în reflectarea realităţii. Acest studiu exemplifică prin 
referirile făcute la cele mai vizionate spectacole de teatru multimedia din România, faptul că activitatea 
teatrală este extrem de angajată în proiectele multimedia iar imergenţa modernităţii tehnologice în actului 
artistic este binevenită atâta timp cât susţine ACTORUL. 

Cuvinte cheie: multimedia, tehnologie, creativitate, hipermodernitate, teatru. 

ABSTRACT. This paper presents some of the multimedia techniques, a contemporary concept that entered 
very clearly in the theatrical work. More and more plays rebuild a universe controlled by technology and the 
theatrical situations intermingle with the video technique, projection technique, audio effects and the best 
video installations. The theatrical metaphors are rebuild through ideal constructions in inventive and creative 
images. The spirit of invention-belonging to science and creativity – the basis of art, are both fundamental 
results of the human brain when it comes to reflect the reality. This study gives examples through the 
references made to the most watched multimedia plays in Romania, that the theatrical activity is extremely 
involved in multimedia projects, and the insertion of the modern technology in the artistic creation is welcome 
as long as it sustains the ACTOR. 
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1. INTRODUCERE 

Predispoziţia pentru artă, atât în rândul creatorilor 
cât şi în rândul publicului, este într-o continuă 
mişcare, transformare, aşa încât totul se captează din 
mers. Influenţa directă a dezvoltărilor tehnologice 
asupra artelor contemporane a determinat naşterea 
unei comunităţi globale. Evoluţia tehnicii a făcut 
posibilă creşterea numărului consumatorilor de artă. 
Teatrul are în posesie sensul timpului. Raţiunea de 
a fi, a teatrului este timpul prezent. Aici şi Acum! 
Este momentul viu dintre noi; momentul în care eu 
sunt aici iar cel din faţa mea sau de lângă mine, 
acolo. Irepetabilitatea clipei în care se topeşte actul 
teatral, nu poate crea decât timpul prezent, chiar dacă 
se vorbeşte despre trecut şi despre trecut în prezent. 
Prin urmare, devine firească modalitatea de abordare 
a actului teatral, într-un mod actual. Vocabula con-
temporan, în ceea ce priveşte actul artistic, în mod 
logic, determină artiştii să abordeze în cheie modernă, 
actuală, chiar subiectele secolelor apuse. Ei se ex-
primă acum, şi ca atare vorbesc despre lucrurile şi 
fenomenele care li se întâmplă acum. În acest caz, 
mijloacele de exprimare folosite nu pot fi decât 
extem de actuale. Şi astfel, apare paradigma tehnicilor 

multimedia în procesul artistic contemporan. „Teh-
nologia constituie una dintre cheile oricărei activităţi 
artistice. Este deopotrivă un mijloc şi o piedică în 
exprimarea ideilor noastre. Această tensiune este 
întru totul vitală pentru oricare operă de artă”.[1]. 

2. STRUCTURI INTERACTIVE: 
MULTIMEDIA – TEATRU 

Conceptul multimedia este format din punct de 
vedere etimologic din prefixul multi- (mult) ataşat 
substantivului media (mijloc, intermediar). Rolul 
multimediei este ca prin mijloacele sale să stocheze, 
să transmită, să prezinte şi să perceapă informaţia. 
De asemenea, multimedia include şi conceptul de 
interactivitate. „Dacă menţinem ca definitorii pentru 
conceptul teatralităţii relaţia privitor/privit şi realizarea 
prezenţei prin act teatral a unei realităţi virtuale, în 
mod evident intrăm pe teritoriul comunicării mediate 
prin tehnicile contemporane multimediale” [2]. 
Imaginaţia artistică a fost activată de instrumente a 
căror tehnologie are la bază calcule precise, şi de 
practici provocatoare pentru interpreţi, astfel că, de-a 
lungul timpului, atât arta cât şi tehnica au promovat 
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în mod reciproc o relaţie de colaborare şi uneori 
chiar de complementaritate. Această contingenţă 
marchează o adevărată mutaţie prin transferul de 
tehnologie în practica artistică. Producţiile artistice 
contemporane sunt puternic dependente de tehnologie: 

● Arta video, un canal artistic favorabil specta-
colului de teatru, are ca scop evidenţierea mesajului 
care să implice emoţional publicul punând accent pe 
triumful vizualului asupra discursului. La naşterea 
spectacolelor de teatru multimedia, arta video şi-a 
adus un mare aport. „Arta video a fost, cel puţin la 
începuturile ei, o artă violent contestatară, răzvrătită. 
Abia în urma mişcării Fluxus (cu artişti ca Vostell, 
Paik, Maciunas sau Buys), arta video va face primii 
săi paşi în Germania şi America anilor 1960. Creaţiile 
video realizate de femei se vor dezvolta în anii 1970, 
în jurul mişcărilor femimiste” [3]. Încă din anti-
chitate, teatrul s-a regăsit în valenţele unor structuri 
mecanice ale maşinăriilor care aduceau în scenă 
iluzii. Practic, tehnologiile care se dezvoltă astăzi 
continuă o tradiţie moştenită din cele mai îndepărtate 
timpuri. Şi, pentru a sublinia prin puterea exemplului 
legătura tehnicii video cu teatrul, vom aminti aici 
Medienkonzept-ul realizat de Wolf Vostell, la Koln, 
în anul 1979, pentru piesa lui W. Shakeaspeare, 
Hamlet. Spectacolul poartă semnătura regizorului 
Hans-Gunther Heymes: „Ansamblul (camera video, 
monitoare, ecrane mari de televiziune) este total in-
tegrat în regie. Reînodând firul cu apariţiile fantomelor, 
cu dioramele şi alte dispositive iluzioniste ale seco-
lului al XIX-lea, prelungind cercetările iniţiate, în 
anii 1960, de Josef Svoboda (unul dintre primii care 
au iniţiat monitoare video în spectacolele sale şi 
„Lanterna sa magică“, regizorii actuali au recurs la 
noile tehnologii în elaborarea decorurilor şi a 
dispozitivelor lor” [4]. 

● Arta digitală, un concept care nu este la 
începuturi, căci istoria lui debutează aproape de 
apariţia secolului al XX-lea, stă sub semnul întâl-
nirilor de tip teatral existând posibilitatea reală a 
colaborării dintre arta teatrală şi arta digitală. Aceasta 
din urmă exclude existenţa spectatorului pasiv, pro-
vocând astfel interactivitatea acestuia cu spaţiul 
propus. Filmul şi animaţia, instalaţiile video, pro-
gramele virtuale, ori imaginile de tip raster cum este 
fotografia, ori scenele tridimensionale (unele refe-
rindu-se la timp, celelalte la spaţiu), odată mixate se 
pot transforma într-o producţie multimedia. Spaţiul, 
timpul, spectatorul, sunt elemente comune atât tea-
trului cât şi artei digitale. Spectacolul lumii poate fi 
păstrat în memoria unui computer. Realitatea suferă 
(suportă) o teatralizare prin acţiunea asupra ei a 
instrumentelor video, a fibrelor optice, a reţelelor de 
programare digitale, poate modifica raportul imagine - 
real, prin dominarea celei dintâi. Este important ca şi 
tehnologia să se cameleonizeze într-o atitudine 
poetică pentru a se da uitării, instrumentul. 

● Realitatea virtuală (R. V.), un concept cu 
implicaţii filosofice, atenţionează asupra faptului că 
zona virtuală ar putea ajunge să deţină o importanţă 
apropiată de cea a realităţii concrete, situaţie care ar 
putea duce chiar la confundarea celor două. Primele 
performanţe ale realităţii virtuale au avut loc tot în 
domeniul artelor tradiţionale. În acest context, este 
important anul 1962, când cineastul Norton Heiling 
iese în evidenţă prin construcţia unui dispozitiv me-
canic numit Sensorama, manevrat prin computerizare 
digitală, care făcea posibilă angajarea mai multor 
simţuri (pe lângă imagine şi sunet, era prezent şi 
mirosul). Virtualitate, interactivitate, sunt artificii 
din ce în ce mai puternice ale unei lumi prefabricate. 
Artificialitatea se propagă, radiază extrem de repede 
răsturnând spaţiul tradiţional pentru al înlocui cu 
unul extradimensionat, cu o dimensiune suplimen-
tară a realităţii. În teatru, decorurile butaforice sunt 
înlocuite de decorurile virtuale. Printre primele uti-
lizări ale aparaturii video într-un spaţiu teatral se afă 
cea din spectacolul Hajj (1981), al trupei Mabou 
Mines, având-o ca protagonistă pe acrtiţa Ruth 
Malczech, spectacol ce poartă semnătura regizorului 
Lee Brauer: „Cu spatele către public, actriţa este 
aşezată în faţa unei oglizi cu trei panouri. În partea 
de sus, neargintată, a oglinzii, se aprind din când în 
când nişte monitoare video care retransmit în direct 
imaginea actriţei dialogând cu ea însăşi, privindu-se, 
machindu-se etc; monitoarele retranscriu astfel, din 
timp în timp, alte imagini reprezentând proiecţii ale 
vieţii interioare a personajului – care valorifică de 
minune sistemul iluziei teatrale – ce corespunde întru 
totul narcisismului video” [5]. Realitatea virtuală 
proprie sferei digitale are în componenţa sa atât text 
cât şi imagine şi utilizează limbaje specializate ca 
HTML (hiper text, Modeling Language) şi VRML 
(Virtual Reality Modelling Language). 

● Instalaţia sau arta instalaţie, „acest termen a 
fost folosit începând din 1960 pentru a desemna 
practica artistică ce nu este pur şi simplu expusă 
într-un spaţiu presupus neutru, ci are ca scop explicit 
să se refere la şi să includă locul desfăşurării şi con-
textul – constituente cruciale pentru înţelesul demer-
sului artistic” [6]. Arta instalaţie apare în contextul 
ştergerii barierelor dintre domeniile artistice şi moda-
lităţlie lor de expresie născându-se forme noi, care 
şi-au împrumutat unele altora mijloacele de expresie. 
Se creează un context în care spectatorul are 
posibilitatea de a participa activ, de a interveni în 
povestea propusă, de a interacţiona. Spectacolul artei 
instalaţie este tridimensional şi asemenea actului 
teatral, temporar, strâns legat de prezenţa publicului 
spectator şi de cele mai multe ori artiştii sunt impli-
cit şi performeri. Instalaţia nu este doar stăpânul 
unui spaţiu, ea aduce modificări acestuia re-
structurându-l şi amenajându-l, lăsând loc obiectelor, 
indivizilor şi ideilor, o formulă uzitată şi în teatru, 
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prin intermediul scenografiei. Conceptul de instalaţie 
multimedia se afirmă spre sfârşitul anilor 1980 când 
artistul se impune din ce în ce mai mai puternic ca 
regizor, stăpânind spaţiul pe care-l decorează cu 
obiecte şi fiinţe. 

● Arta perfomativă (happening-ul) reuneşte acele 
evenimente interdisciplinare care au la bază o gamă 
extrem de diversificată de mijloace şi spaţii cu care 
artiştii jonglează. Sunt preferate experimentele în 
care domeniul de activitate al creatorului nu se 
suprapune cu alegerea tematică dezvoltată în proiectul 
propriu-zis. Structura unui happening s-a format 
prelucrând specificul a diferite domenii artistice: 
„Ele au fost inspirate de provocările din dans conduse 
de Judson Church şi piese precum Trio A (1966), 
precum şi de explorările pionierilor John Cage şi 
Merce Cunningham la Colegiul Black Mountain în 
timpul anilor 1950” [6]. Happening-urile au dezvoltat 
întâlniri ale artiştilor din zona vizuală şi plastică, 
dansatori şi actori. 

● Performance multimedia reuneşte diferitele 
tehnici media: „Performance-ul multimedia a fost 
iniţiat de încorporarea maşinilor şi filmului în spec-
tacolele futurismului, un pionier fiind importantul 
predecesor al lui Bertold Brecht, regizorul Erwin 
Piscador, care a introdus ficţiuni scenice în contextul 
real al unor evenimente istorice folosind proiecţii de 
film documentar la scară largă drept fundal sceno-
grafic pentru spectacolele live” [8]. La dezvoltarea 
acestui gen de spectacol, performance multimedia, 
au contribuit atât factorii de tip tehnic (echipamentul 
tehnologic), cât şi factorii de tip socio-filosofic (în-
trebări legate de relaţiile interumane, de comunicare, 
de identitatea umană, de corpul omenesc). Perfor-
mance-ul şi teatrul au ca specific desfăşurarea live, 
care schimbă coordonatele „acolo şi atunci“ cu „aici 
şi acum“. Prin trecerea în revistă a câtorva elemente 
care ţin de tehnologia aplicată în realizarea specta-
colelor de teatru multimedia, am demonstrat până 
acum că arta teatrală a resimţit nevoia teribilă de 
colaborare cu lumea multimedia. Uneori, parcă într-un 
gest de dolce farniente, Thalia s-a lăsat sedusă prea 
mult de strălucirea (nu întotdeauna veritabilă) a perle-
lor care alcătuiesc colierul multimedia. Arta teatrală, 
în structura sa vitală, are propriile-i tehnici, deloc de 
neglijat. Spectacolele multimedia nu vor avea succes 
dacă tehnica actorului nu atinge cotele de perfor-
manţă necesare. În acelaşi timp, tehnologia cu inserţiile 
ei, oricât de perfecte, este total neputincioasă în 
cazul în care personajul principal, actorul sau 
regizorul, scenograful sau compozitorul nu au de 
transmis o emoţie, un mesaj, ori dansatorul sau 
coregraful nu uimesc cu o mişcare ce pare imposibil 
de conturat. În acelaşi context se înscriu şi muzica şi 
spatiul, care rupte de emoţie sau fără mesaj nu 
înseamnă nimic. Tehnicile multimedia nu pot acoperi 

neputinţa actoricească, dar nici prestaţia actorului nu 
trebuie să fie nimicită de o tehnică neperformantă. 
Spectacolul de teatru are de câştigat atâta timp cât 
există o proporţie logică între ceea ce se întâmplă în 
faţa ecranului şi proiecţia din spatele actorilor, altfel 
spus, între tehnicile contemporane multimediale şi 
noţiunile cheie ale teatralităţii (situaţie, personaj, 
rostire). 

3. TEATRUL ROMÂNESC & SPAŢIUL 
MEDIA 

În spaţiul media românesc există teatru! Din 
întâlnirile tinerilor dramaturgi şi regizori cu video-
artiştii se dezvoltă colaborări care poartă până în 
final numele unui spectacol de teatru multimedia. În 
spaţiul românesc, teatrul mediatic şi-a câştigat 
demnitatea artistică la început prin nenumărate expe-
rimente teatrale, pentru ca apoi să dezvolte spectacole 
puternic amprentate de efectele multimedia. Printre 
pionierii acestei mişcări artistice se află Centrul 
Multimedia Dramafest Teatru 74 din Tîrgu-Mureş şi 
Teatrul Imposibil din Cluj-Napoca. Din pleiada 
creatorilor care au ridicat la valoare internaţională 
teatrul multimedia românesc amintim câteva nume 
reprezentative: 
 Chris Simion (scriitoare, regizor, dramaturg): 

Nu ştim cine suntem cu adevărat. Nu ştim ce facem 
aici. Nu ştim nici de unde venim, nici încotro ne 
ducem. Ni se întâmplă să luptăm cu lucruri în care 
credem sau nu credem. Nu suntem aici decât în 
trecere… Rezolvare pentru moarte nu există. Există 
însă rezolvare pentru viaţă. Ai mai mult timp 
pentru tine, ai mai mult timp să cazi în fiinţa ta, să 
înţelegi lumea pornind de la tine, nu de la ea. Unul 
dintre spectacolele reprezetative ale lui Chris Simion, 
care foloseşte tehnica multimedia, se numeşte Omul 
pescăruş (fig. 1), adaptare a nuvelei Pescăruşul 
Jonathan Livingston de Richard Bach, cu momente 
inspirate din Micul Prinţ de Antoine de Saint 
Exupery, o parabolă a vieţii şi a morţii. 

 

 
 

Fig. 1 



ŞTIINŢA ŞI ARTA – INTERFERENŢE ŞI COMPLEMENTARITATE 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2015 ● ianuarie-martie 34

Punctul forte al reprezentaţiei este susţinut de 
trupa de acrobaţi Xtreme, care dansează la înălţime, 
sfidând parcă legea gravitaţiei, simbolizând zborul 
liber al pescăruşilor. Ca structură, spectacolul are 
trei planuri care pe parcursul desfăşurării acţiunii se 
întrepătrund sau se suprapun. Astfel, se disting 
acrobaţii, vocea actorilor şi imaginea video prin 
intermediul căreia luăm contact cu pescăruşii, cu 
zgomotele provocate de resturile aruncate dintr-o 
găleată de pe un vas sau cu ţopăitul acestora pe o 
plajă murdară şi, desigur, cu nobleţea zborului lor. 
Impactul cu aceste imagini video cărora li se alătură 
cele ale realităţii apropiate, cablurile de susţinere, 
cercurile, faldurile de pânză, peste care se aud 
povestea spusă într-un mod straniu de actori şi nu în 
ultimul rând coloana sonoră cu Human Fly (Nouvelle 
Vague), cu Angel (Massive Attack), Clint Mansell 
sau Blondie, fac din acest spectacol un eveniment 
teatral multimedia apreciat atât de spectatori cât şi 
de critica de specialitate. 
 Peca Ştefan (dramaturg): Pentru mine ex-

perienţa publicului este esentială e o experienţă de 
neuitat. Îmi place să cred că relaţia spectatori - 
actori este una vie, de comunicare continuă. E un 
parteneriat egal. Publicul este important – şi 
aceasta este o componentă socială a spectacolului. 
Teatrul e viu, e o experienţă eminamente live, 
irepetabilă. Teatrul îşi accepă perisabilitatea, publi-
cul consumă această experienţă şi ea are un impact 
asupra publicului. E un circuit. Unul dintre 
spectacolele de referinţă, care are la bază textul 
dramaturgului Ştefan Peca, se numeşte Pe ceas. Cu 
60 minute mai bâtrân. (fig. 2) 

 

 
 

Fig. 2 
 

Acest spectacol se înscrie în aria performance-ului, 
propunându-şi să spargă graniţa dintre actori şi 
spectatori, aceştia din urmă fiind invitaţi să inter-
acţioneze cu personajele din faţa lor şi să schimbe 
spectacolul prin votul pe care aleg să îl facă: Da, Nu, 
Aştept. Spectacolul are un final deschis, de fiecare 
dată altul, în funcţie de public. Acest spectacol ocoleşte 
convenţia clasică, şi are ca scop provocarea de ex-
perienţe noi, pentru spectatori. Eveniment live, actul 

teatral poate susţine suspansul neprevăzutului şi 
poate surprinde în orice clipă, aşa cum se întâmplă şi 
în acest spectacol, a cărui regie este semnată de 
Malte C. Lachmann. 
 Bogdan Georgescu (dramaturg, regizor): Ma-

joritatea textelor pe care le scriu sunt scenarii, 
proiecte de Artă Activă. Piesele se bazează pe 
documentare și lucrul împreună cu comunitatea 
implicată în proiect. Prin spațiul neutru, protejat, 
generat de convenția teatrală, problemele delicate / 
stringente cu care se confruntă comunitățile sunt 
aduse în discuție prin spectacol și discuții cu pu-
blicul. Atent la problemele sociale, Bogdan Georgescu 
este genul de artist mereu informat şi implicat. Pintre 
uneltele sale artistice la care apelează în realizarea 
proiectelor se află dramaturgia, compoziţia video, 
arta activă, producţia, managementul de proiect. 
Scenariul de teatru România! Te pup (fig. 3) a apărut 
iniţial în cadrul workshopului ”Cum să scrii ceva 
nou” (2004) şi a avut o durată de 10 minute. 
Premiera acestei piese a avut loc în New York în 
anul 2006. Trei ani mai târziu, piesa vede lumina 
rampei la Teatrul Naţional din Iaşi în regia lui David 
Schwartz. Dramaturgul s-a implicat direct în procesul 
de creaţie al spectacolului dezvoltând structura drama-
tică în colaborare cu regizorul şi actorii. Dinamitarea 
convenţiilor teatrale şi punerea echipei de actori în 
faţa unor provocări, crearea unui atelier de lucru 
contextual care urmărea performanţa acum şi aici, 
crearea situaţiilor practic inexistente în scriitură au 
dus la naşterea unui spectacol cu totul şi cu totul 
special. Spaţiul de joc este spart, realitatea decrip-
tată, acţiunea este un pretext, toate reunindu-se pe 
două planuri: personajele pe de o parte şi orcherstra 
live pe de altă parte (cu pahare, sticle, mături, blender). 
Aşa după cum apreciază critica de specialitate, 
România! Te pup este unul dintre cele mai bune 
spectacole de teatru postdramatic. 

 

 
 

Fig. 3 
 

 Gianina Cărbunariu (dramaturg, regizor): 
Nu sunt nici dramaturg (pentru că nu vin cu 
scenariul gata înainte de repetiţii, deci actorii se 
pot aştepta să primească material nou până în 
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ultimele zile de repetiţii, sunt invitaţi chiar să 
participe prin improvizaţie la naşterea situaţiilor 
din spectacol), dar nici regizor în adevăratul sens 
al cuvântului. Mă interesează spectacolul viu, textul 
e doar o parte din spectacol (uneori mai importan-
tă, alteori nu). În plus, nu pot gândi un spectacol 
fără să am în minte spaţiul, uneori îmi construiesc 
singură şi partea de scenografie, mă implic în 
partea video (atunci când există), în alegerea 
sound-ului, a costumelor, amplasarea publicului, 
raportul acestuia cu spectacolul. Mă interesează 
absolut tot ce ţine de acest eveniment: întâlnirea 
dintre spectacol şi publicul său. Trafic, Terorism, 
De vânzare. For Sale, Sado-Maso Blues Bar, Stop 
the Tempo, Asparagus, Kebab (mady-baby.edu), 
sunt doar câteva din spectatcolele legate de numele 
Gianinei Cărbunariu. Spectacolul Kebab (fig. 4), 
dincolo de subiectul răscolitor pe care-l abordează 
dezvăluind destinul a trei tineri plecaţi din România 
pentru a-şi îndeplini visele, dincolo de mesajul aplicat 
împotriva unei societăţi pentru care viitorul nu mai 
are valoare, atrage atenţia stilul regizoral adoptat. 

 

 
 

Fig. 4 
 

Dinamica scenelor, ritmul frânt, folosirea mijloa-
celor multimedia (efectele video acordate cu cele 
cinematografice, muzica străzii), şi prestaţia actori-
cească de calitate au făcut ca anul 2008 să aducă 
acestui spectacol nominalizarea pentru „cel mai bun 
spectacol din străinătate“ prezentat pe scena Montreal 
English Critics Circle Awards. 
 Carmen Lidia Vidu (regizor): Spectacolul de 

teatru s-a născut împreună cu tehnologia. Instalațiile 
de tipul deus ex machina erau folosite în timpul 
tragediilor antice grecești şi constau în folosirea unor 
macarale care coborau zeii pe pământ. În acest 
moment, teatrul își caută noi formule regizorale, se 
extinde masiv în afara sălilor de teatru, e ca o 
caracatiță care nu vede bine și se aruncă în toate 
direcțiile ca să-și găsească hrana. Teatrul are nevoie 
de cuvinte, spectacolul are nevoie de tehnologie. 
Considerată unul dintre cei mai inventivi regizori 
români preocupaţi de înnoirea limbajului teatral, de 
condiţia actorului şi a artei sale, de relaţia teatru 
independent / teatru de repertoriu, Carmen Lidia Vidu 
este primul regizor român care a apelat la tehnica 

proiecţiilor video în teatru. „Este cel mai tânăr regizor 
care a montat pe scena Teatrului Național din Bucu-
rești (Privighetoarea și trandafirul de Oscar Wilde – 
2007), este primul și cel mai spectaculos regizor de 
teatru multimedia din România. Spune despre ea că 
nu respectă nicio regulă atunci când creează un 
spectacol și vede noțiunea de spectaculos diferit de 
alți regizori. Spectacolele ei sunt speciale, ca o stare, 
folosesc un limbaj artistic diferit și transformă de 
fiecare dată tehnica în emoție autentică. Dintre 
spectacolele de referinţă amintim Pescarul și sufletul 
său, Pescărușul. Ultimul act și Cântec de leagăn. O 
poveste despre Maria Tănase” [9]. 

4.   CONCLUZII 

Teatrul multimedia este o poveste cu imagini şi 
sunet, cu story şi filling. Poate fi un vis, poate fi 
aievea. Dacă ar fi să tragem o linie şi să adunăm 
ideile desprinse din acest studiu, instrumentul pe 
care ar trebui să îl folosim, ar fi tot un spectacol. 
Chintesenţa spectacolului de teatru multimedia există 
deja în spaţiul teatral românesc. Cu siguranţî că cel 
mai potrivit lucru pentru a concluziona ce se 
întâmplă astăzi cu teatrul lui Stanislavski, al cui 
contemporan este Shakespeare şi de ce boli ar trebui 
să ne trateze medicul Cehov, fără să uităm că, în 
mod absolut conştient şi voit am devenit dependenţi 
de mijloacele tehnice care ne-au invadat existenţa, 
cel mai potrivit lucru este să trecem totul printr-o 
analiză practică. Alegerea ideală este spectacolul 
Pescăruşul. Ultimul act, a cărui regie este semnată 
de Carmen Lidia Vidu, artistul cu cele mai pertinente 
succese în ceea ce priveşte crearea spectacolului de 
teatru multimedia, de astăzi. 

Pescăruşul. Ultimul act. Genialitatea dramatur-
gului rus A. P. Cehov îşi face din nou prezenţa în 
vieţile noastre, ale actorilor şi ale spectatorilor şi 
întâlneşte aproape ca în oglindă genialitatea regi-
zoarei Carmen Lidia Vidu. Pescăruşul. Ultimul act 
(fig, 5), este un spectacol puternic vizual, dominat de 
o lumină  stranie şi mulţi pescăruşi … proiectaţi. 

 

 
 

Fig. 5 
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Aceştia acaparează parcă spaţiul, zborul lor fâ-
cându-te aproape să te fereşti să nu fii lovit, 
provocând publicului stări contradictorii de părăsire, 
de abandon, de iritare, de surescitare dar şi de pace, 
de aşteptare şi de linişte. Ochiul nostru poate vedea 
limpede scena care nu ascunde nimic, un spaţiu care 
se dăruieşte total, cu oamenii ei, cu cablurile ei, cu 
masca şi chitara live. Alături de îmbinarea muzicii 
de operă cu muzica post rok şi dansul contemporan 
cu conotaţii contrastante, textul cehovian vibrează. 
Spectacolul are o formă nouă, nu e teatru şi totuşi 
e. Sunt câteva replici, un pic de dans, chitară live, o 
soprană cu mască de pescăruş…. e o provocare să 
zici că faci teatru şi să nu respeţi nicio o regulă a 
teatrului – mărturieşte creatoarea spectacolului. 
Versiunea acestei montări a ultimului act din piesa 
Pescăruşul, captează atenţia şi simţurile prin ineditul 
concepţiei unui regizor tânăr, creativ, al cărui limbaj 
artistic forţează limitele, un spectacol în care arta 
dramatică are identitatea ei bine definită într-un eve-
niment care se bazează pe tehnicile multimedia. În 
final, am rezervat ultima replică a acestui studiu care 
aduce în discuţie extensiile multimediei în lumea 
teatrului, unui personaj celebru al dramaturgiei ceho-
viene. Este vorba despre Treplev, de a cărui revoltă 
poate că ar trebui să ne molipsim cu toţii: „După 
părerea mea, teatrul contemporan e numai rutină 
şi prejudecată. Când se ridica cortina şi în lumina 
rampei, în încăperile cu trei pereţi, aceste mari 
talente, preoţii artei sacre, ne arată cum mănâncă 
oamenii, cum beau, cum iubesc, cum umblă, cum 
sunt îmbrăcaţi; când din scene şi fraze vulgare se 

căznesc să scoată o morală, o biată morală pe-
nţelesul tuturor, folositoare în viaţa de toate zilele; 
cînd în mii de variaţiuni îmi servesc mereu 
acelaşi lucru şi numai acelaşi lucru, îmi vine să 
fug, şi fug. Trebuie căutate forme noi. Şi dacă 
aceste forme noi nu sunt, mai bine să nu mai fie 
nimic.” 
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