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Pornim de la ideea că, întrucât este discurs public, toată arta este politică, 
adică participă la transformarea continuă a raporturilor de forțe din orga-
nizarea unei societăți. (...) Teatrul nostru politic este tipul de teatru care 
tratează subiecte de interes socio-politic și își asumă o perspectivă critică 
de filtrare a realității de zi cu zi. Este un teatru care își propune să ches-
tioneze, să provoace și să își asume poziții incomode – un teatru care 
încearcă să atace frontal problemele sociale și economice și să meargă 
în analiza profundă a cauzelor și dinamicilor acestora.

David Schwartz
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Proiectul Perifeeria – Platforma de Teatru Politic 2021-2022 propune fa-
cilitarea accesului la cultură și dezvoltarea capacității de (auto)reprez-
entare prin teatru pentru grupuri și categorii marginalizate din punct de 
vedere social, economic și cultural.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului 
RO-CULTURA. Proiectul s-a desfășurat în perioada mai 2021 - octom-
brie 2022. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 900.405,9 
lei (182.972,14 euro).

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein 
și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale 
în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 
cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spați-
ul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechten-
stein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și 
€1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Uni-
tatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidar-
ea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat 
cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.
Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro. 
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EVENIMENTUL DE LANSARE 
A PROIECTULUI PERIFEERIA

Pe 28 septembrie 2021 a avut loc la Centrul de Teatru Educațional Rep-
lika din București evenimentul oficial de lansare a proiectului Perifeeria 
– Platforma de Teatru Politic 2021-2022: o discuție împreună cu echipa 
proiectului despre spectacolele din cadrul Stagiunii și despre teatrul in-
dependent și asumat politic, în timpul pandemiei.

Evenimentul de lansare a cuprins realizarea unei prezentări pentru pro-
movarea metodelor prezentate în cadrul atelierelor de Viewpoints și 
compoziție susținute online, în lunile iulie și august 2021, prin interme-
diul partenerului de proiect din Norvegia, compania Morten Bruun. Ate-
lierele s-au adresat actrițelor și actorilor implicați în proiect, care au par-
ticipat ulterior, pe decursul desfășurării proiectului, și la documentarea 
și realizarea a trei producții noi de teatru: Rafina (regia Irina Gâdiuță), 
Amortals (regia Bogdan Georgescu), ACROBAȚII – 7 zile din viața unor 
profesori de țară (regia David Schwartz).

Totodată, în acest cadru a avut loc și lansarea oficială a website-ului 
bilingv al proiectului: artapolitica.ro/platforma2021, unde se regăsesc și 
se pot prelua materiale documentare din cadrul atelierelor sus-mențion-
ate și unde, până la finalul proiectului, s-au publicat noutăți și informații 
relevante pentru audiența sa.



STAGIUNEA DE TOAMNa 2021

Stagiunea de Teatru Politic 2021-2022 cu spectacole live în premieră 

Stagiunea de Teatru Politic 2021-2022 a început în septembrie 2021 la 
Centrul de Teatru Educațional Replika din București. Intrarea la spect-
acole a fost liberă și s-a realizat doar pe bază de rezervare online. Un 
număr total de 232 persoane au participat ca public spectator.

Stagiunea de Teatru Politic s-a desfășurat anual în București, începând 
din 2013, sub diverse formate și în diferite spații (Platforma, Teatrul LUNI 
de la Green Hours, Centrul Replika, MACAZ Teatru Coop.) sau, în 2020, 
în contextul restricțiilor cauzate de pandemia Covid-19, într-un format 
digital de teatru filmat, în tradiția teatrului TV.

Cu un portofoliu de peste douăzeci de producții de teatru, care adresează 
și explorează dimensiuni socio-politice, în cadrul Stagiunii de Toamnă 
2021 s-au jucat, post-pandemie, primele trei spectacole live: Capete înfi-
erbântate 2020, Matern și Lucrător universal. Două dintre cele trei spec-
tacole – Matern și Capete înfierbântate 2020 –, realizate pe parcursul 
anului 2020, s-au jucat în premieră pe scenă, cu spectatori, fiind difuzate 
anterior doar online. 

Programul: 

Capete înfierbântate 2020 
Centrul Replika București: 22, 23, 24 septembrie 2021

Matern 
Centrul Replika București: 27, 28 septembrie 2021

Lucrător universal 
Centrul Replika București: 30 septembrie, 01 octombrie 2021



STAGIUNEA DIGITALA DE TEATRU POLITIC 2021

Șase zile de spectacole gratuite online

Stagiunea Digitală de Teatru Politic 2021 a oferit publicului larg șase 
zile gratuite de spectacole de teatru politic. În perioada 6-11 noiembrie 
202, două spectacole din portofoliul Stagiunii de Teatru Politic – Capete 
înfierbântate 2020 și Matern – au rulat, în versiune digitală pe canalul 
de YouTube al Stagiunii de Teatru Politic, după un program stabilit. Un 
număr total de 465 de vizitatori unici au urmărit cele două spectacole în 
perioada menționată.

Programul:

Capete înfierbântate 2020 
 6-8 noiembrie 2021

Matern
 9-11 noiembrie 2021



STAGIUNEA DIGITALA DE PRIMaVARa 2022

Primăvara teatrului asumat politic

Stagiunea Digitală de Primăvară 2022 s-a deschis cu 18 zile de specta-
cole online de teatru politic. Mai mult decât plăcerea de a oferi publicului 
conținut cultural de calitate, suntem conștiente că societatea contem-
porană are nevoie de un teatru asumat politic – un teatru care docu-
mentează și investighează vremurile tulburi – vremurile grele pe care le 
traversăm și care ne oferă noi optici asupra lumii în care trăim.

Din 10 martie până pe 28 martie 2022 s-au difuzat online, pe canalul de 
YouTube al Stagiunii de Teatru Politic, șase dintre cele mai apreciate 
spectacole din portofoliul acesteia. Fiecare spectacol a rulat, în versi-
une digitală, timp de trei zile, fără întrerupere, conform programului de 
mai jos.  S-au contorizat un total de 2132 de vizionări online ale specta-
colelor, în perioada menționată.

Programul: 

subPământ 
10-13 martie 2022

‘90 
13-16 martie 2022

The Protocols 
16-19 martie 2022 

Capete înfierbântate 2020 
19-22 martie 2022

Matern 
22-25 martie 2022

Lucrător universal 
25-28 martie 2022



STAGIUNEA DE PRIMaVARa 2022

Teatru politic fără restricții

Între 2 și 15 mai 2022, la Centrul de Teatru Educațional Replika și Sala 
Rapsodia din București, a avut loc Stagiunea de Primăvară 2022 – 7 
spectacole de teatru politic fără restricții. Programul s-a deschis cu 
spectacolul aniversar subPământ – Valea Jiului după 1989: 10 ani de la 
premiera sa din 2012 la București, și s-a încheiat pe 15 mai cu premiera 
la București a spectacolului Amortals, un spectacol despre adolescenți, 
despre trăirile, visele, speranțele vârstei și provocările pe care un oraș 
mic, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, le poate oferi.

Intrarea a fost liberă la toate reprezentațiile, doar pe bază de rezervare, 
conform programului de mai jos. Un număr total de 894 persoane au 
participat ca public spectator.

Programul: 

subPământ 
Centrul Replika București: 02 mai 2022

‘90 
Centrul Replika București: 04, 05 mai 2022

Matern 
Centrul Replika București: 08, 09 mai 2022

Lucrător universal
Sala Rapsodia București: 12 mai 2022

Amortals
Centrul Replika București: 15 mai 2022



STAGIUNEA DE TOAMNa 2022

O toamnă cu miză politică

Între 19 septembrie și 17 octombrie 2022, a avut loc la București, Sta-
giunea de Toamnă 2022. S-au jucat, la Centrul de Teatru Educațional 
Replika, șapte reprezentații ale spectacolelor din portofoliul Stagiunii de 
Teatru Politic: Rafina, Amortals și TABU, precum și două reprezentații 
din producția nouă ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară, 
în regia lui David Schwartz. Patru reprezentații ale spectacolului-perfor-
mance Originea lumii, în regia Irinei Gâdiuță, s-au jucat la Galeria 26. Un 
număr total de 602 persoane au participat ca public spectator.

Programul: 

Rafina 
Centrul Replika București: 19 septembrie 2022

Amortals 
Centrul Replika București: 20, 21 septembrie 2022

ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară
Centrul Replika București: 22, 23 septembrie 2022

TABU 
Centrul Replika București: 6, 7 octombrie 2022

Originea lumii 
Galeria 26 București: 10, 17 octombrie 2022



STAGIUNEA DIGITALa DE TOAMNa 2022

Stagiunea Digitală de Teatru Politic 2022 s-a desfășurat online între 25 
și 28 octombrie 2022. Pe pagina noastră de YouTube ați putut urmări 7 
spectacole gratuite de teatru cu implicații socio-politice – un teatru care 
documentează și investighează vremurile care le traversăm și care ne 
oferă noi optici asupra istoriei și prezentului. Pe parcursul celor 72 de 
ore, spectacolele au rulat, în versiune digitală, după un program presta-
bilit pe care îl puteți vizualiza mai jos. S-a contorizat un total de 636 
de vizionări online ale spectacolelor, în perioada menționată. La finalul 
reprezentațiilor, vineri, 28 octombrie, ora 20.00, a avut loc online, redat 
prin livestreaming pe pagina de Facebook a Stagiunii de Teatru Politic, 
evenimentul de închidere a proiectului Perifeeria – Stagiunea de Teat-
ru Politic 2021-2022, la care a participat o parte din echipa artistică a 
proiectului: Irina Gâdiuță, Eva Todică, Ioana Manciu și Sabina Lazăr.

Programul: 

Lucrător universal – 25-26 octombrie 2022

subPământ – 25-28 octombrie 2022

The Protocols – 25-28 octombrie 2022

Amortals – 25-28 octombrie 2022 

‘90 – 26-28 octombrie 2022

Capete înfierbântate 2020 – 27-28 octombrie 2022

ACROBAȚII – 25/28 octombrie 2022



SPECTACOLELE



CAPETE ÎNFIERBÂNTATE 2020

Spectacolul Capete înfierbântate 2020 a deschis Stagiunea de Teatru 
Politic 2021-2022. La 10 ani de la explorarea performativă a evenimen-
telor din 13-15 iunie 1990, propusă în spectacolul Capete înfierbântate 
realizat în 2010, Capete înfierbântate 2020 investighează sistemul de 
sănătate din România, din perspectiva relației public-privat, cu accent 
pe actuala criză sanitară provocată de SARS-CoV-2. 

Spectacolul analizează cauzele vulnerabilizării sistemului medical, de-
mantelarea serviciilor publice și efectele distrugerii statului social, peri-
colele reducerii cheltuielilor și privatizării în sănătate. Capete înfierbân-
tate 2020 este un spectacol despre consecințele dureroase ale unor 
politici publice care privilegiază, inclusiv în domeniul sănătății, profitul și 
logica eficientizării cu orice preț în defavoarea interesului public și med-
icinei sociale. 

Echipa spectacolului – text: Mihaela Michailov & David Schwartz; cu: 
Alexandru Potocean, Oana Rusu, Teodora Retegan, Maria Sgârcitu; sce-
nografia: Irina Gâdiuță; muzica: Teodora Retegan & Maria Sgârcitu; miș-
carea scenică: Mihai Mihalcea; colaboratoare documentare: Dora Con-
stantinovici; regia: David Schwartz; fotografii: Raluca Țurcanașu.

Echipa de filmare – Imagine: Dragoș Hanciu; operatori cameră: Dragoş 
Hanciu, Paul Chirilă, Alexandru Radu; sunet: Flora Pop; montaj: Alexan-
dra Gulea, Alexandru Radu; regie filmare: Alexandru Radu.



MATERN 

Matern este un spectacol de explorare cu mijloace performative a trans-
formărilor la care este supus corpul și psihicul persoanelor care devin 
mame. Sarcina, nașterea, alăptarea sunt etape fundamentale ale mater-
nității, care presupun transformări radicale, riscuri și provocări semnifi-
cative pentru psihicul și corpul acestora. Maternitatea este considerată 
o etapă dezirabilă în viața femeilor, ceea ce face ca aspectele mai dificile 
cu care se confruntă multe dintre ele pe durata maternității să rămână 
un tabu în societate, cu un potențial impact negativ asupra imaginii de 
sine sau bunăstării emoționale și psihologice. Spectacolul Matern se 
concentrează pe conflictul dintre idealizarea condiției de mamă și presi-
unile, angoasele, greutățile concrete (emoționale și economice) cu care 
acestea se confruntă.

Echipa spectacolului – concept și scenariu: Alice Monica Marinescu; cu: 
Oana Rusu și Alice Monica Marinescu; mișcare scenică: Carmen Coțo-
fană; scenografie: Irina Gâdiuță; muzica și versurile: Maria Sgârcitu și 
Teodora Retegan; afiș: Lucia Mărneanu; fotografii: Raluca Țurcanașu.

Echipa de filmare – imagine: Dragoș Hanciu; operatori cameră: Dragoş 
Hanciu, Paul Chirilă, Alexandru Radu; sunet: Flora Pop; montaj: Alexan-
dra Gulea, Alexandru Radu; regie filmare: Alexandru Radu.



LUCRĂTOR UNIVERSAL

Câte activități diferite poți face la locul de muncă? Cum e să alergi de la casă în de-
pozit, de la numărat bani la cărat paleți și de la schimbat prețurile la raft la spălat pe 
jos în magazin? Cum o scoți la capăt între presiunile de la manager și insultele din 
partea clienților? Ce faci când deși tocmai ai primit o mărire de salariu, n-ai bani nici să 
plătești toate datoriile? Cum reacționezi când compania sabotează sindicatul? Cum îți 
poți proteja drepturile și negocia condiții de muncă mai bune? 

Lucrător universal povestește experiențele, istoriile personale și relațiile de muncă 
a patru lucrători și lucrătoare din Mon Ami, un supermarket fictiv din București. În 
România, peste 800 de mii de persoane sunt salariate în comerț, domeniul cu cel mai 
mare număr de lucrători din țară. Dintre acestea, 83 de mii lucrează în companii mul-
tinaționale. 

Realizat în parteneriat cu Federația Sindicatelor din Comerț și bazat pe cercetare ex-
tinsă, spectacolul vorbește, într-un cadru ficțional, despre problemele, presiunile și 
provocările cu care se confruntă angajații și sindicatele din comerț în context local. 

Echipa spectacolului – cu: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Pot-
ocean, Andrei Șerban; scenografia: Irina Gâdiuță; muzica și versurile: Maria Sgârcitu; 
coregrafia: Carmen Coțofană; identitatea vizuală: Cătălin Rulea; regia și scenariul: Da-
vid Schwartz; documentare: Veronica Lazăr, Alice Monica Marinescu, Rodica Novac, 
Katia Pascariu, Alexandru Potocean, David Schwartz, Andrei Șerban, Andra Tarara. 

Echipa de filmare – imagine: Dragoș Hanciu; operatori cameră: Paul Chirilă, Dragoş 
Hanciu, Jaro Minne, Alexandru Radu; sunet: Flora Pop; mixaj sunet: Mara Mărăcines-
cu; producție, regie, montaj și colorizare: Alexandru Radu.

Parteneri – Federația Sindicatelor din Comerț, Friedrich Ebert Stiftung, Confederația 
Națională Sindicală Cartel Alfa, Asociația Conect.

UNIVERSAL



SUBPĂMÂNT

subPământ. Valea Jiului după 1989 își propune să documenteze situația 
economică, viața și munca minerilor în post-socialism. subPământ este 
un proiect de reconstrucție performativă a poveștilor-document, care 
fundamentează istoria comunităților din Valea Jiului, aflate la limita din-
tre supraviețuire, migrație, dispariție și posibilă reconstrucție. Specta-
colul își propune revalorizarea poveștilor, a problemelor și culturii unor 
categorii sociale afectate decisiv de procesele violente ale tranziției 
românești. 

Spectacol care a făcut școală politică cel puțin pentru colectivul artis-
tic care l-a realizat. Spectacol care, deși vechi și el de zece ani, rămâne 
în continuare actual în contextul discuțiilor despre costurile umane ale 
trecerii la energia „verde” dar și despre dependența energetică de Rusia. 
— David Schwartz

Echipa spectacolului – concept: Mihaela Michailov și David Schwartz; 
cu: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei 
Șerban; scenografia: Adrian Cristea; muzica: Bogdan Burlăcianu; docu-
mentare foto-video: Vlad Petri; fotografii spectacol: Raluca Țurcanașu.

Echipa de filmare – imagine: Dragoș Hanciu; operatori cameră: Paul 
Chirilă, Dragoş Hanciu, Jaro Minne, Alexandru Radu; sunet: Flora Pop; 
mixaj sunet: Mara Mărăcinescu; producție, regie, montaj și colorizare: 
Alexandru Radu.



‘90

Cinci actrițe și actori preocupați de teatru politic și istorie recentă, îm-
preună cu regizorul David Schwartz, își propun să investigheze și să 
reevalueze perioada post-socialistă, pornind de la amintiri personale și 
istorii de familie. Spectacolul ‘90 este rezultatul unui demers de remem-
orare și teatralizare a multiplelor experiențe și întâmplări de familie, pen-
dulând între implicare emoțională și distanțare critică. 

Prin intermediul a cinci povești de familie, urmărim reconfigurarea rad-
icală a societății românești – de la rescrierea în cheie anticomunistă a 
biografiilor elitei intelectuale și academice, la privatizarea locuințelor; de 
la mirajul aventurilor antreprenoriale, la degradarea vieții muncitorilor și 
angajaților la stat. 

Echipa spectacolului – de/ cu: Alexandru Fifea, Alice Monica Marinescu, 
Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Șerban; scenografia: Irina 
Gâdiuță; coregrafia: Paul Dunca; regia și dramaturgia: David Schwartz. 
Fotografii: Raluca Țurcanașu.

Echipa de filmare – Imagine: Dragoș Hanciu; operatori cameră: Paul 
Chirilă, Dragoş Hanciu, Jaro Minne, Alexandru Radu; sunet: Flora Pop; 
mixaj sunet: Mara Mărăcinescu; montaj: Alexandra Gulea și Alexandru 
Radu; producție, regie și colorizare: Alexandru Radu.



THE PROTOCOLS

The Protocols – queer active art performance este despre o pandemie 
care durează de 40 de ani. O comunitate minoritară, decimată. O vreme 
în care nimeni nu ia nicio măsură, pentru mult prea mult timp. O stigmă 
aruncată asupra persoanelor pozitive, insuportabilă. 

Echipa spectacolului – performeri: Paula Dunker, Raj-Alexandru Udrea; 
scenografie: Irina Gâdiuță; muzică: Alex Bălă; coregrafie: Tania Cucorea-
nu.

Echipa de filmare – video, imagine și montaj: Andrei Ioniță.



TABU

Care sunt condițiile de muncă într-un domeniu considerat ilegal și, de 
aceea, complet nereglementat? Cum se negociază prețurile, concurența 
și relațiile cu clienții? Există vreo metodă de protecție a muncii sau vreo 
plasă socială? Cum ajung și cum aleg diverse persoane să practice sex 
comercial? Și cum le influențează munca relațiile cu partenerii, relațiile 
cu copiii și viața de zi cu zi? 

Spectacolul ficționalizează, pornind de la o documentare aplicată, po-
vestea lui Nicol și a Gianinei, două femei din București care practică 
sexul comercial stradal. Spectacolul își propune să nuanțeze, comple-
teze și contrazică percepții uzuale despre „prostituție” și să transmită 
fragmente din viețile personale, atât din familie, cât și de la muncă, ale 
celor două eroine principale. 

Echipa spectacolului – Paul Dunca/ Paula Dunker, Alexandru Fifea, Al-
ice Monica Marinescu, Ruxandra Maniu, Zita Moldovan, Cristina Oprea, 
Alexandru Potocean, David Schwartz, Marian Ursan, Iulia Vaida 

O producție realizată în parteneriat cu Asociația CARUSEL. 



ORIGINEA LUMII

Perspective -  structuri feministe în cultura contemporană românească. 
Feminismul – această „controversă” contemporană despre care mulți 
exprimă păreri, idei, sugestii și viziuni – un substantiv neutru în limba 
română. Care sunt condițiile prin care acest teritoriu „neutru” să nu mai 
fie chestionabil? Originea lumii este un spectacol/performance expe-
riențial care, prin concept și structură, interoghează posibile răspunsuri 
ale acestor întrebări. O experiență colectivă asupra unui proces intim, 
personal, vulnerabil, eliberat de presiunea validării.

Echipa proiectului – Maria Balabaș, Dana Bunescu, Paul Dunca/ Paula 
Dunker, Irina Gâdiuță, Bogdan Georgescu, Carmen Lopăzan, Elena Mar-
cu, Katia Pascariu, Octavian Andrei Rusu, Raluca Stratulat. 

Performance-ul are la bază „O cameră doar a ei” de Virginia Woolf, tra-
dusă la Editura Black Button Books.



ATELIERE
APELUL DESCHIS FACEM LOC!

Platforma de Teatru Politic 2021-2022 s-a lansat în mai 2021 cu un apel 
deschis pentru absolvenți din ultimii trei ani ai facultăților de actorie, 
regie și scenografie. Apelul FACEM LOC! s-a adresat absolvenților inte-
resați de teatrul implicat social-politic, cu disponibilitatea de a participa 
la realizarea a trei noi producții teatrale în perioada 2021-2022 și partici-
parea la două ateliere online gratuite. S-au înscris 82 de persoane, dintre 
care au fost selectate: Anamaria Feraru, Irina Artenii, Eva Todică, Sabina 
Lazăr, Tavi Voina, Cabiria Morgenstern, Bogdan Balla, Cătălina Oance, 
Ioana Florentina Manciu.



ATELIERELE VIEWPOINTS ȘI COMPOZIȚIE

Cele două ateliere formate dintr-o serie de prelegeri și discuții au avut 
loc online, între 5-9 iulie și 23-27 august. 

Viewpoints este o tehnică de compoziție și o metodă de antrenament 
pentru actori care dezvoltă relația cu corpul și spațiul, controlul asupra 
mișcării și gestului, prezența în scenă și capacitatea de reacție, dezvol-
tată în anii 1970 de artista de teatru și dans Mary Overlie.

Viewpoints este o metodă de lucru pentru actori și artiști de teatru care 
dezvoltă relația fiecăreia/ fiecăruia cu ceilalți și cu lumea înconjurătoare. 
Accentul este pus pe conștientizare, prezență și interacțiunea cu ceilalți 
din spațiul de joc (și pe spațiul de joc în sine). Mai degrabă decât o se-
rie de exerciții fixe sau posturi corporale, metoda Viewpoints constă în 
trezirea unei conștiințe a calităților specifice prezenței în timp și spațiu 
și răspunderea la acestea, de obicei cu ajutorul improvizației.

Metoda Viewpoints este în principiu o experiență foarte fizică și prac-
tică pentru actori și exercițiile ar trebui organizate sub forma unui atelier 
într-un spațiu fizic adecvat. Din cauza restricțiilor cauzate de pandemia 
Covid-19, însă, organizatorii au fost nevoiți să realizeze atelierele în me-
diul online. Astfel, forma de lucru s-a schimbat dintr-un atelier fizic într-o 
serie de prelegeri și discuții online coordonate de Per Bogstad Gullik-
sen, actor profesionist desemnat de partenerul de proiect din Norvegia, 
compania Morten Bruun. Au participat: Anamaria Feraru, Irina Artenii, 
Eva Todică, Sabina Lazăr, Tavi Voina, Cabiria Morgenstern, Bogdan Bal-
la, Cătălina Oance, Ioana Florentina Manciu, Alice Monica Marinescu, 
Katia Pascariu și Carmen Lopăzan.

Pentru cele și cei interesați, o resursă bine documentată despre metodele 
prezentate în cadrul atelierelor poate fi accesată gratuit în limba engleză și 
descărcată de pe pagina „Atelier” a website-ului proiectului: artapolitica.ro/
platforma2021/Compendium.pdf. 



ATELIERUL DE ARTĂ ACTIVĂ LA TURNU-MĂGURELE

Împreună cu partenerul local Asociația Urbanium din Turnu-Măgurele, 
am organizat în perioada 7-11 februarie 2022, în Sala de Festivități a 
Colegiului Național „Unirea” din Turnu-Măgurele, Atelierul de Artă Ac-
tivă facilitat de regizorul și dramaturgul Bogdan Georgescu, împreună 
cu trainerii Alice Monica Marinescu, Irina Gâdiuță și Bogdan Balla.

Elevii participanții s-au familiarizat cu tehnici de teatru comunitar și 
documentar, au dat interviuri echipei artistice a proiectului privind re-
alitățile adolescenților din Turnu-Măgurele și au participat la jocuri de 
improvizație pornind de la situații reale identificate în poveștile docu-
mentate.

Atelierul a făcut parte din etapa de documentare premergătoare pre-
mierei celui de-al doilea spectacol din seria de trei producții teatrale noi 
din cadrul proiectului: spectacolul Amortals, în regia lui Bogdan Georges-
cu, jucat în premieră în primăvara lui 2022, la Turnu-Măgurele și Craiova.

La final, celor aproape o sută de participanți li s-a oferit câte o diplomă 
de participare în cadrul proiectului Perifeeria – Stagiunea de Teatru Pol-
itic 2021-2022.



ATELIERE DE ARTĂ ACTIVĂ LA ZALĂU 

Între 23 și 27 mai 2022, la Zalău, a avut loc o serie de Ateliere de Artă 
Activă, facilitate de echipa spectacolului Rafina: Irina Gâdiuță, Maria Bal-
abaș, Ioana Manciu, Irina Artenii și Cătălina Oance. Participanții și par-
ticipantele, peste o sută de persoane, au fost elevi și eleve a cinci licee 
din oraș – Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Liceul Tehnologic 
„Voievod Gelu”, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Liceul de Artă „Ioan 
Sima” și Colegiul Național Silvania. 

În timpul atelierelor elevii și elevele s-au familiarizat cu tehnici de teatru 
comunitar și documentar și au dat interviuri echipei artistice a proiectu-
lui privind realitățile adolescenților din orașul Zalău. Proiectul s-a orga-
nizat cu sprijinul partenerului local Muzeul Județean de Istorie și Artă 
Zalău, prin contribuția activă a Anei Tudoran. 



ATELIER DE TEATRU PARTICIPATIV LA BÂRLAD

Atelierul de Teatru Participativ, realizat între 26 și 31 mai 2022, la Bâr-
lad, a fost dedicat cadrelor didactice din mediul rural din județul Vaslui. 
Realizat în parteneriat cu Asociația Constantin Hamangiu din Bârlad, 
partener local de proiect, este parte din etapa de cercetare pentru AC-
ROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară, cea de-a treia producție 
teatrală nouă din proiectul Perifeeria, care a avut premiera pe 8 septem-
brie 2022, la Teatrul Evreiesc de Stat din București. 

Spectacolul discută condițiile și problemele sistemului de învățământ 
în mediul rural, așa numitul analfabetism funcțional, ce se poate schim-
ba la nivel individual sau comunitar și care sunt problemele structurale 
care necesită răspunsuri sistemice în România din zilele noastre. 

Echipă documentare: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, 
Katia Pascariu, David Schwartz, Eva Todică, Tavi Voina. 



PRODUCTII NOI 
PREMIERA RAFINA LA BUCUREȘTI, ZALĂU ȘI CLUJ-NAPOCA
Prima producție nouă de teatru din cadrul proiectului

Rafina a fost prima producție teatrală nouă din cadrul proiectului Perifee-
ria. Spectacolul în regia Irinei Gâdiuță s-a jucat în premieră la București, 
la Centrul Național al Dansului, pe 24 și 25 octombrie 2021. S-au jucat 
în total trei reprezentații și au participat 81 de persoane ca public spec-
tator.

În primăvara lui 2022, spectacolul s-a jucat și la Zalău și Cluj-Napoca. 
La Zalău, reprezentațiile au avut loc pe 29 și 30 mai 2022, în Sala de 
Tehnologii Noi Clio High Tech, de la Muzeul Județean de Istorie și Artă 
Zalău, partenerul local din cadrul proiectului. La Cluj-Napoca, spectaco-
lul s-a jucat în premieră pe 31 mai 2022, la REACTOR de Creație și Ex-
periment. Intrarea a fost liberă, realizându-se doar pe bază de rezervare, 
în limita locurilor disponibile. În total, 133 de persoane au participat ca 
public spectator la Zalău și Cluj-Napoca.

Reprezentațiile au fost precedate de o conferință de presă locală, iar 
la finalul spectacolelor a avut loc evenimentul de prezentare – o dis-
cuție-dezbatere cu echipa artistică a proiectului și cu publicul spectator, 
în care s-au adresat etapele proiectului, obiectivele rezidențelor de cer-
cetare, documentare și ale celei de creație și relevanța la nivel local și 
național a proiectului Perifeeria. Discuția a fost redată prin livestream-
ing pe pagina de Facebook ale Stagiunii de Teatru Politic. 

RAFINA



PRODUCTII NOI 
PREMIERA RAFINA LA BUCUREȘTI, ZALĂU ȘI CLUJ-NAPOCA
Prima producție nouă de teatru din cadrul proiectului

Alături de The Protocols și Amortals (regia Bogdan Georgescu), Rafina 
este parte a Trilogiei Sensibile. 
Tema de cercetare și documentare a spectacolului este incluziunea la 
nivelul orașelor mici din România a persoanelor non-tipice, cu cerințe 
educaționale speciale și tulburări din spectrul autist. 

Rafina investighează, în teritoriu poetic, principiul neuronormativității, pe 
care se întemeiază convingerea că neurodivergența/ neurodiversitatea 
este o abatere de la normă, o anomalie, și pe care se fundamentează 
un întreg set de practici socio-culturale care marginalizează, diagnos-
tichează, instituționalizează mințile neconforme. Rafina redă, în șapte 
acte, peisaje socio-afective unde se manifestă insidios sentimentul 
rușinii, al neîncrederii și suspiciunii, unde se consolidează stigma, opre-
siunea, izolarea, și unde istoria personală se intersectează cu istoria 
recentă. 

Echipa spectacolului – cu: Irina Artenii, Maria Balabaș, Alexa Dragu, Car-
men Lopăzan, Cătălina Oance; regie: Irina Gâdiuță; text: Bogdan Georges-
cu; scenografie: Andreea Grigore; muzică: Maria Balabaș, Teo Retegan; 
mișcare scenică: Carmen Coțofană; asistență documentare: Patricia 
Marina Toma; artist vizual: Viorel Petric; asistență regie: Ioana Manciu.

RAFINA



PREMIERA AMORTALS LA TURNU-MĂGURELE, CRAIOVA ȘI BUCUREȘTI
A doua producție nouă de teatru din cadrul proiectului

Amortals, un proiect de artă activă queer de Bogdan Georgescu, a avut 
premiera în Sala de Festivități a Colegiului Național „Unirea” din Tur-
nu-Măgurele, pe 8 și 9 aprilie 2022, iar pe 10 aprilie s-a jucat în Sala 
I.D. Sîrbu a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova. La Bucureș-
ti, Amortals s-a jucat în premieră pe 15 mai 2022, la Centrul de Teatru 
Educațional Replika. Un număr total de 227 de persoane au participat 
ca public spectator la reprezentațiile în premieră de la Turnu-Măgurele, 
Craiova și București.

Spectacolul și etapele sale premergătoare au fost realizate în colabora-
re cu Asociația Urbanium din Turnu-Măgurele, partener local al proiect-
ului. Tema de cercetare a producției este cum crești ca persoană queer 
într-un oraș în care s-ar putea să fii una dintre puținele persoane queer 
și unde toată lumea cunoaște pe toată lumea. 

Dacă ai avea posibilitatea să trăiești pentru totdeauna, cum ar arăta o zi 
obișnuită din viața ta eternă? Cum ar arăta lumea? Cine-ai fi tu? Amor-
tals explorează insinuările din prezent ale unei disto/uto-pii atât de de-
zirabile/înfricoșătoare, pentru care adolescenții se confruntă și se-ant-
renează. În fiecare zi. Azi.

Echipa spectacolului – Sabina Lazăr, Alice Monica Marinescu, Cabiria 
Morgenstern, Bogdan Balla, Alex Bălă, Paul Dunca, Irina Gâdiuță, Andra 
Tarara.



PREMIERA ACROBAȚII 
7 ZILE DIN VIAȚA UNOR PROFESORI DE ȚARĂ LA BUCUREȘTI
A treia producție nouă de teatru din cadrul proiectului

Realizat în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat din București și Aso-
ciația Constantin Hamangiu din Bârlad, spectacolul ACROBAȚII – 7 zile 
din viața unor profesori de țară, a treia producție teatrală nouă din cad-
rul proiectului Perifeeria, s-a jucat în premieră pe 8 și 9 septembrie 2022 
la Teatrul Evreiesc de Stat din București. S-au jucat trei reprezentații și 
au participat în total 225 de persoane ca public spectator.

Cum se desfășoară viața și munca unui cadru didactic din mediul rural? 
Care sunt aspirațiile profesorilor și unde se întâlnesc cu necesitățile ele-
vilor? Care este raportul între problemele sistemului de învățământ și 
problemele structurale ale societății în ansamblu? ACROBAȚII – 7 zile 
din viața unor profesori de țară spune povestea a cinci profesori și pro-
fesoare la o școală gimnazială dintr-o comună fictivă din România. Cinci 
cadre didactice dedicate, care vor să schimbe lumea de la catedră. Prin 
intermediul experiențelor acestora, pe parcursul unui an școlar, se con-
struiește radiografia unei comunități, cu toate tensiunile și contradicțiile 
specifice procesului de învățământ în mediul rural din România anului 
2022. 

Spectacolul, deși ficțional, se bazează pe o cercetare riguroasă, des-
fășurată pe parcursul unui an, realizată de echipa artistică, prin inter-
mediul unor interviuri, ateliere de teatru participativ și discuții informale 
cu diverși actanți din sistemul de învățământ – cadre didactice, elevi, 
directori, inspectori, lideri de sindicat ș.a.. 



PREMIERA ACROBAȚII 
7 ZILE DIN VIAȚA UNOR PROFESORI DE ȚARĂ LA BUCUREȘTI
A treia producție nouă de teatru din cadrul proiectului

Cu: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Katia Pascariu, Tavi 
Voina; scenografia: Irina Gâdiuță; muzica și versurile: Paul-Ovidiu Coso-
vanu; mișcarea scenică: Paul Dunca / Paula Dunker; asistență regie și 
producție: Eva Todică; scenariul și regia: David Schwartz; documentare: 
David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Katia Pascariu, David 
Schwartz, Eva Todică, Tavi Voina. Grafică: Cătălin Rulea.

Echipa spectacolului – cu: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mi-
hai, Katia Pascariu, Tavi Voina; scenariu & regie: David Schwartz; sce-
nografie: Irina Gâdiuță; muzică: Paul Ovidiu Cosovanu; mișcarea sce-
nică: Paul Dunca/ Paula Dunker; asistență regie și producție: Eva Todică.



COLOFON
ECHIPA DE MANAGEMENT

Irina Gâdiuță – Coordonator artistic
David Schwartz – Coordonator artistic, consultant management proiect
Bogdan Georgescu – Coordonator artistic
Adina Marincea – Manager de proiect
Lavinia Ionescu – Manager comunicare, informare și promovare
Ioana Manciu – Manager producție spectacol nou 1 (Rafina)
Bogdan Balla – Manager producție spectacol nou 2 (Amortals)
Eva Todică – Manager producție spectacol nou 3 (ACROBAȚII – 7 zile 
din viața unor profesori de țară)
Berecki Beata-Hajnalka – Asistent producție 
Roxana Șerban – Asistent Manager de proiect
Victor Vozian – Asistent contabilitate
Vlad Ionescu – Asistent PR
Cristian Dan Grecu – Asistent
Compania Morten Bruun & Per Bogstad Gulliksen – Trainer

Proiectul Perifeeria – Platforma de Teatru Politic 2021-2022 
a fost implementat de către Asociația O2G



MULȚUMIRI

(TABU) Carmen, Genoveva, Petre, Profa, Septimiu, Vasilina, Viorica;

(ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară) Gabi Albu, Simona 
Bîrsan, Cristian Caravană, Ioana Călin, Irina Cârnu, Dora Constantinovici, 
Elena David, Ioana Diaconu, Cristina Ene, Andrei Huiban, Aurelia Huiban, 
Veronica Mihaela Huiban, Diana Istrate, Irina-Elena Istrate, Alexandru 
Lupu, Silvia Manciu, Alice Monica Marinescu, Mircea Marinescu, Ivona 
Măgdăliniș, Mihaela Michailov, Maia Morgenstern, Edith Negulici, Irina 
Munteanu, Elisabeta Pobereznic, Alexandru Potocean, Francisca Purice, 
Sorin Răducanu, Costi Rogozanu, Octavian Rusu, Nicoleta Scurtu, Diana 
Sîrbu, Coca Stanciu, Loredana Stegaru, Speranța Ștefănescu, Anda Ște-
fanică, Andra Tarara, Mihaela Tătaru, Andreea Titire; George Zamfir;

(Amortals) partenerul local Asociația Urbanium Turnu-Măgurele, prin 
facilitatoarea comunitară Anamaria Pălăduș; doamna directoare Ni-
coleta Marinescu și elevii și elevele Colegiului Național „Unirea” din 
Turnu-Măgurele, Alberto, Spiri; Mona Brandt, Andreea Uvegheș, Vlad 
Drăgulescu;

(Spectacolul Rafina) partenerul local Muzeul Județean de Artă și Istorie 
Zalău, prin muzeograf Ana Tudoran, Liceul cu Program Sportiv „Avram 
Iancu”, Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”, Liceul Tehnologic „Mihai Vite-
azul”, Liceul de Artă „Ioan Sima” și Colegiul Național Silvania;

(Originea lumii) Galeria 26, prin Octavian Andrei Rusu (Ota), Editura Black 
Button Books;



Morten Bruun Norvegia

parteneri locali: Asociația Constantin Hamangiu din Bârlad, Muzeul Ju-
dețean de Istorie și Artă Zalău, Asociația Urbanium din Turnu-Măgurele

teatre: Centrul de Teatru Educațional Replika din București, Centrul 
Național al Dansului din București, Teatrul Evreiesc de Stat din 
București, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, REACTOR de 
Creație și Experiment din Cluj-Napoca

parteneri media: Baricada, CUTRA, Scena9



Facebook – @stagiuneadeteatrupolitic

Instagram – @stagiuneadeteatrupolitic

YouTube – Platforma de Teatru Politic 

Website – artapolitica.ro/platforma2021

E-mail – teatrupolitic@gmail.com 



PERIFEERIA 
PLATFORMA 
DE TEATRU 
POLITIC 2021-2022
Multumim.


