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REZUMAT. Dacă definim spaţiul ca o exterioritate tridimensională nelimitată, iar timpul ca pe o condiţie a 
desfaşurării oricărui proces natural, fizic și informaţional, atunci oare timpul și spaţiul au ele un termen 
conciliant – un termen care să le fie comun? Ar putea fi spaţiul Minkowski suportul acestui dialog ? Este 
ştiinţa un suport al artei? Forma în spaţiu ar putea să-și ia partea din duratele succesive de timp? Iar aceste 
durate ar putea găsi posibilitatea de a se răspândi în spaţiu? Căci la asta s-ar putea reduce problema dacă 
vrem să reunim arta și ştiinţa în obiect – spectacolul teatral. Iată câteva din dilemele la care vom căuta un 
răspuns. 

Cuvinte cheie: Spaţiul Minkowschi, proces informaţional, tridimensionalitate, timp - spaţiu, ştiinţă, artă, spectacol 
teatral 

ABSTRACT. If space was defined as an unlimited tri-dimensional exteriority and time as a condition for the 
development of any natural, physical and informational process, could there exist a bridging term for them – a 
term which can describe both time and space? Could Minkowski space be a support for their dialogue? Would 
science be a support for art? Form in space could be described as its successive increments in time? Furthermore, 
could these timed increments find any possibility to disseminate themselves into space? This is what it 
ultimately comes to if we reunited art and science into a single object – the theatrical performance. Here are 
several dilemmas the present paper aims to answer. 

Keywords: Minkowski space, informational process, tri-dimensional, time-space, science, art. 

1. INTRODUCERE 

Fenomenul teatral universal contemporan, asemeni 
multor fenomene din alte domenii (ştiinţific, eco-
nomic, medical, social), se sprijină pe o evoluţie 
temporală clară şi pe amprenta puternică a unor per-
sonalităţi nu de puţine ori absolute (unicate prin con-
fundarea cu însăşi experienţa teatrală). Evoluţia are 
şi un caracter dinamic pe scara istoriei, cu precădere a 
istoriei civilizaţiei. Evoluţie, progres, dezvoltare, li-
bertate sunt concepte transformate în fenomene, acolo 
unde mirosul aspru al hârtiei tipărite se contopeşte cu 
gustul cristalelor de praf din scândura scenei – dincolo 
de cuvânt, acolo unde limbajul teatral ajunge la 
graniţa cu unitatea mitică. Materialul şi senzorialul 
sunt încorporate unui sistem de gândire, iar undeva 
în absenţa morfologiei regăsim totuşi structuri 
sintactice. Este ceea ce ne place să numim în teatru 
dincolo de cuvânt, acea senzaţie dilatată a receptării 
senzoriale, specifică actului teatral. Planul trăirilor 
subiective duce la obiectivarea concep- tului teatral, 
așa cum exemplifică Georg Lukács prin următorul 
citat din Hegel: „Cea mai mare alinare a durerii este 
de a o striga, de a o fi rostit curat şi în toată inten-
sitatea ei. Prin exprimare durerea este obiectivă şi se 
stabileşte echilibrul între subiectiv, care singur este 
dat, şi obiectiv, care nu e dat în durere... Dar când 
sufletul este încă plin, când durerea este total subiectivă, 
nimic altceva nu încape în el. Lacrimile sunt şi ele o 

atare descărcare, o atare exprimare, o obiectivare a 
durerii. Atunci durerea, fiindcă este subiectivă dar a 
devenit şi obiectivă, s-a transformat în imagine. Dar 
cum durerea este prin natura ei şi subiectivă, îi este 
neplăcut să iasă din ea însăşi. Numai nevoia extremă 
o poate împinge la aceasta”1. Dar durerea este splen- 
doarea celor mari. Dintre toate creaturile, numai 
omul poate să guste această glorie a durerii. Numai 
omul se eliberează prin suferință. Poate că de aceea 
o și numim încercare. Adică ceva ce-ți este sortit 
și de care trebuie să treci cu bine dacă vrei să fii 
glorificat. Aceste strădanii generează acumulări 
afective în măsură să contabilizeze amintiri și să 
tezaurizeze memoria afectivă. Individul apelează 
frecvent la acest sertăraș păstrător al trecutului 
personal. Deschiderea lui provoacă un tip caracte-
ristic de afect, o emoție personală puternică care 
poate provoca și poate forma o ușoară dependență. 
De la momentul descoperirii emoției structurate pe 
trecutul personal și până la decelarea unor forme 
afective nemaiîntâlnite, aparținând altor indivizi, nu 
mai este decât un pas. Curiozitatea invadează și 
preia locul introspecției. Extensia emoțională făcută 
în trecutul altui individ atrage noi beneficii. Așadar, 
încetul cu încetul, în căutarea emoției autentice ne 
manifestăm indiscreția asupra poveștilor altor semeni. 
Sfredelim în trecutul lor. Jorge Luis Borges, celebru 

                                                 
1 Georg Lukas, Estetica vol. I, Ed. Meridiane, 1972, p. 423. 
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pentru povestirile sale fantastice, în care reunește cu 
măiestrie idei filozofice și metafizice cu temele 
clasice ale fantasticului, remarca: „Timpul e sub-
stanța din care sunt făcut. Timpul e un rău care mă 
poartă cu sine, dar răul sunt eu; este un tigru care mă 
sfâșie, dar tigrul sunt eu, este un foc care mă mistuie, 
dar focul sunt eu.” 

2. CĂLĂTORIE ÎN TIMP SAU 
SPECTACOL DE TEATRU? 

În teatru este vorba, în permanență, de timp trăit. 
De acea trăire a timpului pe care spectatorii o con-
sumă împreună cu actorii care nu poate fi evaluată 
cu precizie și nici cântărită cu minuție. Ea poate fi 
numai descoperită, percepută. Aici fiecare spectator 
joacă un rol bine determinant. El dă sens existenței 
spectacolului teatral. Dar care sunt așteptările acestuia? 
De ce vine spectatorul la teatru? Pentru ca să asculte 
o poveste. Doar atât?! Ar fi prea banal, să te mulțu-
mești cu un univers auditiv când ai putea fructifica 
mai bine timpul. Da… timpul. Acum știu. Pentru o 
călătorie în timp. Mereu îi trec prin față imagini ca 
niște vedeni din tipuri îndepărtate, își dorește cu 
ardoare să ajungă acolo în trecut sau, de ce nu, în 
viitor. Dacă ar putea face această călătorie! ar fi oare 
suficient să ajungă la destinație, în timpul acela? Nu. 
Ce ar descoperi acolo? De fapt niciunul dintre noi nu 
ne-am dori un rande-voux eminamente temporal, ne 
dorim o întrevedere cu o spațio-temporalitate. Vrem 
să găsim ceva, pe cineva acolo, să interacționăm 
vizual, verbal. Atunci este clar că nu ne dorim doar o 
călătorie în timp și atât, cum nu ne dorim numai 
spațiu. În sensul unui spațiu inert. Atunci, asta trebuie 
să-și propună să ofere teatrul: spațiu și timp. 

Teatrul, asemenea unei fiinţe umane este mereu 
în căutarea propriei identităţi. Şi, aşa cum se spune 
că omul cinsteşte locul, tot aşa şi teatrul se oglin-
deşte în spaţiul în care prinde viaţă. De fiecare dată 
la ora bilanţurilor, când se încearcă tot felul de 
evaluări ale reuşitelor şi eşecurilor, se vorbeşte despre 
unul dintre cele mai importante criterii ale scenei şi 
anume Spaţiul. 

Teatrul este spaţiul în care contabilizările valorilor 
nu-şi găsesc rostul. Încercarea de uniformizare a 
valorilor, fie ele şi morale este absurdă. Paralelismele, 
asemănările sau confruntările între corifeii cetăţii 
sunt inutile deoarece în genul de artă pe care ni-l 
propune teatrul nu există norme, principii sau repere. 

Aceeaşi logică se aplică şi spaţiului teatral. Spaţiul, 
ca suprafaţă, a cunoscut de-a lungul istoriei teatrale 
variante de la cea tradiţională, în care scena este 
alcătuită pe un podium în faţa spectatorilor care 
trebuie să stea discipinaţi în scaunele lor, până la sedii 
improvizate în hale dezafectate, sedii ale companiilor 

teatrale hotărâte să se dedice experimentului şi ex-
perimentării. Dacă încercăm să facem ordine şi să 
căutam cu tot dinadinsul repere pentru a rândui 
lucrurile după gustul unuia sau altuia, ne vom încurca 
într-un labirint al diferenţelor şi atât. „Oamenii de 
teatru contemporani nu au răsturnat numai conceptele 
tradiţionale de structură dramatică şi artă inter-
pretativă ci şi pe acelea de spaţiu de joc, deschizând 
o adevărată bătălie împotriva scenei italiene, înlocuită 
cu cea elisabetană sau cu scena-arenă, împotriva 
separării dintre spaţiul rezervat actorilor şi spectatori-
lor, impunând categoric unificarea lor, integrarea 
directă a publicului în actul teatral.”1 Tocmai nevoia 
imperativă de a răspunde așteptărilor, de multe ori 
eterogene, ale viitorilor spectatori împinge conglo-
meratul artistic al performanțelor spectaculare către 
dimensiuni nebănuite. 

Sedimentarea și clarificarea emoțiilor umane, 
abandonul unora și reactualizarea altora s-a desfășurat 
simultan cu procesul de stratificare a conștiinței 
umane. Hugo Enomya-Lassale în Living in the New 
Consiousness segmenta evoluția conștiinței omului 
în relaţia sa cu timpul, după cum urmează: 

∑ conștiința arhaică – când omul se identifica cu 
universul și timpul. Existența sa se raporta numai în 
timpul prezent; 

∑ conștiința magică – identificându-se cu natura 
omul trăia un timp circular, raportat la ciclurile 
naturii, dar era deja pe calea decadentă în care eul 
începea să se extragă din întreg; 

∑ conștiința mitică – eul se extrage din natură, 
timpul devine important, dar mai există încă timpul 
circular, renaşterea ciclică; 

∑ conștiința mentală – omul distinct de natură și 
de univers. 

Urmărind să redescopere sau să recompună un 
limbaj distinctiv, specific spectacolului de teatru, 
Antonin Artaud a simţit că teatrul îşi pierduse speci-
ficitatea. Prin urmare s-a apropiat de virtuţiile cu-
vântului, un element ce reprezenta materia concretă 
pentru a-l supune şi transforma. Imediat legat de 
cuvânt, a venit – gestul. Acesta renăscut, a găsit 
impulsul necesar pentru ieşirea din încriptarea psiho-
logică: „E vorba deci de a crea pentru teatru o 
metamorfoză a cuvântului, a gestului, a expresiei, în 
scopul de a-l smulge din inerţia sa psihologică şi 
umană”2. Rolul cuvântului în teoria lui Artaud, este 
de a opera asupra sensibilităţii actorului şi implicit a 
spectatorului. În încercarea de a rezolva această 
ecuaţie Artaud urmăreşte o percepţie mai intensă 
decât cea intelectuală, apropiindu-se de cea metafizică. 
Pe lângă suprimarea decorului efectiv şi înlocuirea 
                                                 

1  Ileana Berlogea, Teatrul şi societatea contemporană, 
Bucuresti, Editura Meridiane, 1985, p. 155. 

2  Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1973, p. 399. 
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lui cu muzică, sunete, lumini, culori, măşti, obiecte, 
de mare efect a fost anularea structurii scenă-sală. 
Este nevoie să se creeze un singur spaţiu atât pentru 
actori cât şi pentru spectatori trebuie să se încerce 
spargerea tuturor barierelor şi dezvoltarea unor noi 
proporţii între profunzime şi înălţime. Publicul este 
înconjurat de actori şi este nevoit chiar să translateze 
în funcţie de acesta. Se materializează noi racordări 
între cele două entități. Totul se petrece din dorinţa 
de a metamorfoza spectacolul de teatru într-o „creaţie 
totală în care omul îşi poate relua locul între scris şi 
evenimente.” Acum devine mai puternică importanţa 
imaginii scenice, unde contribuţia inspirată a unor 
scenografi poate face ca tentaţiile exterioare să pară 
în mintea spectatorului de nestăpânit: „ ... o expresie 
percepută optic face, graţie structuriilor naturale ale 
spiritului să se nască în mine afectul corespunzător” 1. 
Imaginea scenică se impune ca element central al 
teatrului. 

3. UNIVERSUL MINKOWSKI  
ȘI REDEFINIREA  
SPAŢIO-TEMPORALITĂŢII 

 
Un sistem de coordonate cartezian în trei dimen-

siuni furnizează cele trei mărimi fizice necesare, ale 
poziționării unui punct material (corp) în spațiu — 
lungime, lățime și înălțime (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 
 

În teoria relativităţii restrânse regăsim, spaţiul şi 
timpul, sub forma unor mărimi între care există o 
legătură intrinsecă şi drept urmare, nu pot fi apreciate 

                                                 
1 Theodor Lipps, Estetica şi bazele  esteticii, Ed. Meridiane, 

Bucuresti, 1987, p. 158. 

ca niște entităţi separate. Este deci firesc să se 
considere că diferitele evenimente se petrec într-un 
continuu cvadridimensional, numit spaţiu-timp, în 
care trei coordonate (x, y, z) se referă la spaţiu, iar 
cea de-a patra (t) la timp. Definirea acestui spațiu cu 
patru dimensiuni a fost făcută în 1908 și îi aparține 
matematicianului german Hermann Minkowski. Motiv 
pentru care, continuumul cvadri-dimensional deter-
minat anterior se mai numeşte spaţiu sau univers 
Minkowski. 

Un punct din universul Minkowski a fost denumit 
eveniment. Comportamentul unui eveniment și pozițile 
sale succesive sunt descrise în universul Minkowski 
printr-o curbă, numită linie de univers. Orice segment 
al unei linii de univers este invariant când trecem de 
la un sistem inerțial la altul. Întrucât cele patru coor-
donate nu au aceeaşi dimensiune, direcţiile universului 
Minkowski nu sunt echivalente, adică, acest spaţiu 
este anizotrop. Ca urmare, operarea cu un asemenea 
spaţiu este pretențioasă şi de aceea este nevoie să se 
introducă în locul coordonatei t, o altă coordonată, 

ict (unde i = 2 ( 1)- , care are aceeaşi dimensiune ca 

şi coordonatele spaţiale x, y, z. Pentru un asemenea 
sistem de coordonate nu putem avea o imagine 
vizuală ca în cazul tridimensional (fig. 1), dar din 
punct de vedere al calculelor, el nu ridică nici o 
greutate faţă de spaţiul obişnuit. În cele ce urmează 
vom reprezenta acest spațiu în numai două dimen-
siuni, pe o axa regrupând cele trei coordonate 
spațiale X(x, y, z), iar pe cealaltă produsul ct. 

 

 
 

Fig. 2 
 

În figura 2 am reprezentat forma unor linii de 
univers pentru câteva cazuri particulare: 

a) situația în care un punct material este în repaus 
față de un referențial, linia sa de univers este conți-
nută în axa timpului; 

b) dacă un punct material se deplasează cu viteza 
ux = constantă în spațiul fizic, linia de univers este o 
dreaptă înclinată cu unghiul Ɵ față de axa timpului, 

iar tgƟ =
d

d( )
xux

ct c
= . 
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c) dacă ux = c, tg Ɵ = 1 atunci linia de univers va 
fi reprezentată printr-o dreaptă care se confundă cu 
prima bisectoare. Principiul al doilea al teoriei rela-
tivității restrânse interzice linii de univers înclinate 
cu Ɵ ˃45˚. 

Motivul pentru care s-a introdus în cea de-a patra 

coordonată şi factorul  i = 2 ( 1)-  este acela că mări-

mea s2 = x2 + y2 + z2 + (ict)2 = x2 + y2 + z2 – (ct)2 este 
invariantă în raport cu transformările Lorentz-Einstein. 

Prin urmare dacă avem un eveniment O(x = y = 
= z = t = 0) și hipersuprafața a carei axă coincide cu 
axa ct, de ecuație: 

c2t2 – (x2+ y2+ z2) = 0 

(în spațiul tridimensional este o sferă cu raza ct –
frontul de undă) (se poate observa că ∆s2 = 0). 

În reprezentarea bidimensională din figura 3, 
ecuația se scrie: X = +ct sau X = –ct și este redată în 
figură prin cele doua bisectoare care ar fi echivalente 
generatoarelor unui hipercon. 

 

 
 

Fig. 3 
 

Într- adevăr, înlocuind formulele se obţine: 

s2 = x2 + y2 + z2 + (ict)2 = x'2 + y'2 + z'2 + (ict')2. 

Prin analogie cu spaţiul tridimensional obişnuit, 

în care mărimea d = 2 2 22 ( )x y z+ +  reprezintă 

distanţa de la origine la un punct de coordonate x, y, z, 
mărimea s se numeşte distanţă sau interval între 
evenimentul origine (0, 0, 0, 0) şi evenimentul (x, y, 
z, ict). Analog, intervalul cvadridimensional dintre 
două evenimente infinitezimal vecine (x. y, z, ict) şi 
(x + dx, y + dy, z + dz, ic(t + dt)) se defineşte prin 
relaţia: 

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 – c2dt2. 

Acest interval constituie o mărime geometrică a 
spaţiului Minkowski numită metrica spaţiului. 

Deoarece coordonatele y şi z rămân neschimbate 
faţă de transformările Lorentz-Einstein, pentru o re-
prezentare grafică a unui spaţiu Minkowski se pot 
lua în consideraţie numai coordonatele x şi ct (fig. 3). 

Un eveniment de coordonate (x, ct) se va afla faţă de 
evenimentul de origine la intervalul : 

s = 2 2 22 ( )x c t-  

Acest interval poate fi real sau imaginar, după 
cum expresia de sub radical este pozitivă sau nega-
tivă. Ca urmare, mulţimea evenimentelor din spaţiul 
Minkowski poate fi împărţite în două domenii: unul 
care cuprinde evenimentele situate la un interval real 
faţă de origine (numite evenimente de tip spaţial), și 
celălalt care cuprinde evenimentele situate la un 
interval imaginar faţă de origine (numite evenimente 
de tip temporal). Aceste domenii sunt separate între 
ele prin evenimente care îndeplinesc condiţia: 

x2 = c2t2  sau  x = ± ct 

Acestea sunt ecuaţiile a două drepte (MP) şi (QN) 
care trec prin origine (fig. 3) şi descriu propagarea 
luminii care trece prin O în direcţia pozitivă şi, 
respectiv, negativă a axei Ox. 

În cazul general, condiţia s2 = 0, care delimitează 
cele două domenii, reprezintă un con cu vârful în 
ori- gine, numit con luminous (fig. 4). Evenimentele 
din domeniul conic ce cuprinde direcţia pozitivă a 
axei ct au loc după evenimentul din O, iar cele din 
domeniul ce cuprinde direcţia negativă a axei ct au 
loc înaintea evenimentului din O. 

 

 
 

Fig. 4 
 

De aceea, primul domeniu se numeşte conul 
luminos al viitorului, iar cel de-al doilea – conul 
luminos al tre- cutului. 

Mişcarea uniformă şi rectilinie a unei particule 
este descrisă prin ecuaţia x = vt, care reprezintă o 
dreaptă a cărei pantă este tocmai viteza v. Întrucât 
v < c (unde c este viteza luminii), această dreaptă va 
fi cuprinsă întotdeauna în domeniul intervalelor tem-
porale. Mai general, se poate arăta că „traiectoria“ 
unei particule care se mişcă arbitrar este cuprinsă în 
domeniul conului luminos. Această „traiectorie“ se 
numeşte linie de univers a particulei. 
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Conul luminos împarte spațiul Minkowski în patru 
regiuni (fig. 3): 

∑ I (MON) – însumează liniile de univers cores-
punzătoare punctelor materiale care se mișcă cu 
v < c (X = vt). Intervalul de univers între evenimen-
tul O și evenimentele din regiunea I și este un 
interval temporal. Toate evenimentele configurate 
prin puncte de univers din regiunea I sunt ulterioare 
evenimentului O (momentul lor t > 0), de aceea 
această regiune se numeste viitor absolut. 

∑ II (QOP) – reunește linii de univers corespun-
zătoare punctelor materiale cu v < c dar t < 0. Intervalul 
de univers între evenimentul O și evenimentele din 
regiunea II este pozitiv (∆s2 ˃ 0), cauzalitatea se 
păstrează dar toate evenimentele reprezentate prin 
puncte din regiunea II sunt anterioare evenimentului O. 
Regiunea II se numeste trecut absolut. Atunci, dacă 
evenimentul O reprezintă prezentul, el este determinat 
cauzal de evenimentele din regiunea II și impulsio-
nează cauzal evenimentele din regiunea I. 

∑ III și IV (MOQ și NOP) înglobează evenimente 
cu v > c, adică ∆s2 < 0: intervalul de univers între 
evenimentele din III sau IV și evenimentul O este 
spațial. Evenimentul O nu poate determina cauzal 
nici un eveniment din III sau IV deoarece între O și 
un punct din regiunile din III sau IV interacția ar 
trebui să aibă loc cu v>c. Se spune ca zonele III și 
IV cuprind evenimente absolut îndepartate. Liniile 
de univers care reprezintă deci evoluții adevărate se 
găsesc în interiorul conului luminos. 

4. PUNCTE DE CONVERGENŢĂ 
(CONCLUZII) 

Teatrul postdramatic nu îşi propune transmiterea 
directă de semnale în strânsă legătură cu textul dramei, 
ci, prin regenerarea unor semne spaţiale, vizuale şi 
sonore conduce spectatorul către materializarea 
unui efect rezonant. Teatrul postdramatic, conceptual, 
devine acel teatru de dincolo de dramă, el nu se mai 
concentrează asupra textului dramatic. Oamenii de 
teatru au fost tot mai preocupaţi de găsirea unor 
soluţii pentru scoaterea teatrului din impasul în care 
a ajuns. Acest fapt s-a petrecut mai ales începând cu 
secolul al XX lea. Studiul lui Hans-Thies Lehmann, 
care se sprijină pe teoretizarea dramei moderne 
efectuate de către Peter Szondi, avansează poziţia 
spectatorului în teatrul de azi într-un punct central, 
un punct de focusare a reflecţiei asupra performanţei 
şi teatrului. 

Poziție similară cu cea a observatorului din univer-
sul Minkowski. Spectacolul de teatru din secolul XXI 
îşi caută şi își construieşte propria logică. 

Lehmann cataloghează spaţiul dramatic ca pe 
unul median, un spaţiu care aşază faţă în faţă două 
lumi. Una a dramei, care o oglineşte pe cealaltă, 

lumea observatorilor. Oglindirea aceasta, iluzorie 
sau ideo- logică, nu poate avea loc decât în măsura 
în care cele două lumi sunt identice cu ele însele. 

 

 
 

Fig. 5 
 

Spectatorul observator face în această situaţie o 
remarcă, o apreciere, o constatare. El se conectează 
emoțional la poveștile conului luminos al trecutului 
și consumă din planul hipersuprafeței timpului pre-
zent desfășurarea spațio-temporală a evenimentelor 
trecute, întrezărind clarificări sau acțiuni viitoare. 
„Eu zic că acest limbaj concret, destinat simţurilor şi 
independent de cuvânt, trebuie să satisfacă mai întâi 
simţurile, că există o poezie pentru simţuri aşa cum 
există una pentru limbaj, şi că acest limbaj fizic şi 
concret la care fac aluzie nu este cu adevărat teatral 
decât în măsura în care gândurile exprimate de el 
scapă limbajului articulat.”1 Element regulator obser-
vării devine aici distanţa. Confortul masei omogene de 
observatori este realizat doar atunci când se găseşte 
soluţia optimă. Tocmai această distanţă se transformă 
într-un pericol al teatrului de structură dramatică, 
care se protejează atât faţă de spaţiul imens cât şi 
faţă de spaţiul foarte intim. 

Atunci când distanţa dintre actori şi spectatori 
este sub-dimensionată ea constrânge la interferarea 
proxi-mităţilor fizice şi fiziologice, luând naştere 
astfel, un spaţiu de încordare dinamică centripetă, în 
care reprezentaţia teatrală devine locul geometric al 
energiilor trăite împreună, spre deosebire de intenţia 
declarată de a fi acela al semnelor transmise. 

Celălalt pericol al teatrului este spaţiul foarte mare 
şi acţiunea centrifugală pe care o exercită acesta. 
Echivalent al lumii reduse la scară, teatrul ce se 
defăşoară la o astfel de proporţie, translatează în teatru 
ales. Un teatru care se compune pentru spectatorul 
observator din imaginile selectate din multitudinea 
                                                 

1  Antonin Artaud, Teatrul şi dublul său, traducere de 
Voichiţa Sasu şi Diana Tihu-Suciu, Cluj-Napoca, Editura 
Echinox, 1997, p. 32 
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acţiunilor propuse şi care se desfăşoară într-un spaţiu 
imens. Consecințele observării diferă funcție de 
pozițiile observatorilor față punctul material corespun-
zător timpului prezent, al momentului desfășurării 
acțiunii scenelor. Spaţiul nu este acceptat aici ca unul 
scenic, ci ca o meta-unitate a cărui compus este 
inseparabil şi alcătuit din lumea actorilor şi cea a 
spectatorilor. Desigur se poate parcurge şi invers acest 
drum. Viaţa cotidienă se desfășoară într-un spaţiu 
sistematizat care oricând poate fi golit de funcţia sa 
iniţială, instituindu-se ca spaţiu spectacular. De aici şi 
pană la spaţiul metonimic nu mai este decât un pas. 
Spaţiul unde, graniţa dintre trăirea reală şi cea fictivă se 
anulează, unde spaţiul teatral îşi pierde sensurile 
motaforice. El devine, prin real, un spaţiu prelungit. 
Această răsturnare de sensuri conduce la noi demarcaţii 
între teatrul dramatic şi cel postdramatic. 

Spaţiul teatral postdramatic nu este în ultimă 
instanţă, o ameninţare pentru text, ci o redefinire a 
acestuia. El se poate recompune prin respectarea 
normelor universului Minkowski. Referitor la mesajul 
spaţiului teatral postdramatic, experienţele au dus la 
două posibile concluzii de natură practică şi teoretică: 
energizarea spaţiului prin împrumuturi din alte domenii 
artistice (muzică, arte plastice, media) şi descenta-
lizarea raportului dintre scenă şi sală, implicând o 
mutaţie în percepţia spectatorului. 

 

Imaginile şi senzaţiile înlocuiesc povestea, firul 
narativ al teatrului. În teatru, chiar şi mentalităţile cele 

mai profunde s-au metamorfozat devenind consistente 
prin transformările formelor estetice, iar postdrama-
ticul continuă această cale. În secolul al XX-lea şi 
acum în secolul al XXI lea cele care impulsionează 
şi fixează natura postdramatică a discursului sunt 
trăsăturile novatoare prin care obsesiile de natură 
filosofică insinuate într-un context dramatic, ajung 
să capete viaţă. 
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