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Rezumat
Teatrul documentar: 

fenomen al avangardei scenice universale la intersecţia dintre secole 

În articol autoarea realizează un tur de orizont asupra apariţiei şi evoluţiei teatrului documentar, determină 
caracteristicile, tehnicile şi etapele de elaborare a piesei documentare, focalizându-şi atenţia asupra tehnicii „Ver-
batim”, utilizată pe scară largă în dramaturgia socială. Teatrul documentar este un gen ce utilizează reprezentaţiile 
teatrale ale forţelor sociale, bazate pe materiale documentare preexistente (ziare, rapoarte guvernamentale, inter-
viuri etc.) ca sursă pentru scenariu. 

Sunt elucidate esteticile şi principiile „Teatr.doc.” din Moscova – proiect experimental al teatrului de avan-
gardă, ce provoacă şi şochează publicul prin spectacolele bazate pe istorii adevărate ale unor oameni concreţi, 
explorând partea brutală şi absurdă a realităţii; sunt descrise spectacolele documentare de referinţă ale teatrelor 
independente din România, produse de tinerii regizori care îmbină în creaţii documentarul cu ficţiunea – Mihaela 
Sîrbu, Gianina Cărbunariu, Mihaela Michailov şi David Schwartz; sunt analizate metodele de lucru asupra reali-
zării textelor şi spectacolelor cu caracter documentar utilizate de dramaturgii şi regizorii din Republica Moldova 
– Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu, Luminiţa Ţâcu. 

Cuvinte-cheie: Verbatim, teatru documentar, interviu, tehnicile scrierii dramatice, teatru independent.

Summary 
Documentary theatre: 

phenomenon of the scenic universal avant-garde at the crossroads of centuries

In the article, the author undertakes a horizon tour on the emergence and evolution of documentary theatre, 
determines the characteristics, techniques and stages of elaboration of the documentary, focusing her attention on 
the “Verbatim” technique widely used in social drama. The documentary theatre is a genre that uses the theatrical 
performances of the social forces, based on pre-existing documentary materials (newspapers, government reports, 
interviews, etc.) as a source for the script.

The aesthetics and the principles of „Teatr.doc.” from Moscow are elucidated. This is an experimental project 
of the avant-garde theatre, which provokes and shocks the audience with performances based on true stories 
of concrete people, exploring the brutal and absurd side of reality. Documentary reference performances of the 
independent theatres from Romania are described, which are produced by young directors – Mihaela Sîrbu, 
Gianina Cărbunariu, Mihaela Michailov and David Schwartz, who combine in their creations the documentary 
and fiction. The working methods on implementing texts and performances with documentary character used 
by playwrights and directors from the Republic of Moldova – Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu and Luminita 
Ţâcu – are analysed.

Key words: Verbatim, documentary theatre, interview, dramatic writing techniques, independent theatre.

Teatrul documentar: fenomen al avangardei scenice 
universale la intersecţia dintre secole 

Mariana STARCIUC

În epoca mass-mediei vizuale, artiştii con-
temporani au înţeles necesitatea revitalizării tea-
trului, propunând publicului noi modalităţi de 
construcţie a dramaturgiei scenei. 

Unul dintre fenomenele importante în peisa-
jul teatral autohton este apariţia teatrelor indepen-
dente, concepute ca manifest împotriva teatrelor 

mari, activând în spaţii mici, valorificând texte 
contemporane sau aducând personaje reale în sce-
nă, prin intermediul tehnicii „Verbatim”. Spectaco-
lele practicienilor, ce se înscriu în peisajul teatral 
al ultimelor decenii, contravin formelor teatrale 
tradiţionale. Artiştii independenţi testează noi 
idei, noi formule şi metode artistice, spectacolele 
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acestora stabilesc o comunicare directă/ interacti-
vă cu spectatorii. Dacă am realiza o retrospectivă 
a producţiilor teatrale autohtone recunoscute pe 
plan internaţional, am constata că spectacolele 
documentare, produse în cadrul teatrelor inde-
pendente Spălătorie (2010), Fosbook (2012), Eta-
jul 5 (2014) ş.a. au cea mai mare priză la public, 
acţionează asupra spectatorului, îl ţin în suspans, 
îl obligă să gândească, să ia atitudine, îl provoa-
că, îl insultă uneori, determinându-l să părăsească 
sala dacă spectacolul i se pare insuportabil, fiindcă 
teatrul trebuie să provoace, să schimbe lucrurile 
din societate şi mentalitatea umană. Creatorii tea-
trului documentar abordează probleme actuale cu 
care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi: violenţa 
în familie, traficul de fiinţe umane, discriminarea, 
sistemul de învăţământ deficitar, corupţia care cu-
prinde toate structurile şi nivelurile societăţii , mi-
graţia moldovenilor etc.

Teatrul documentar utilizează reprezentaţii-
le teatrale ale forţelor sociale, bazate pe materiale 
documentare preexistente (ziare, rapoarte guver-
namentale, interviuri etc.) ca sursă pentru scena-
riu, stă la intersecţia dintre artă şi politică şi poate 
fi văzut ca un catalizator al schimbării sociale. În 
acest tip de teatru se obişnuieşte ca fiecare actor să-
şi asume mai multe roluri, iar scenariul să fie scris 
ca teatru Verbatim (mot-a-mot) sau ca scenariul să 
utilizeze interviurile exacte preluate de la oameni.

Teatrului documentar, de obicei, îi lipseşte 
scenografia tipică, iar actorii schimbă hainele şi 
utilizează limbajul corpului pentru a portretiza o 
multitudine de caractere pe scenă. Evenimentele 
nu sunt jucate de actori, ci sunt expuse din punctul 
de vedere al persoanei intervievate. Teatrul docu-
mentar nu intenţionează să aibă muzică de fundal, 
permiţându-i audienţei să se focalizeze pe cuvinte-
le spuse de către intervievaţi. La fel, niciun interviu 
sau nouă, sursă nu are pondere mai mare sau mai 
dramatică una decât cealaltă. Actorii se asigură că 
ceea ce ştiu este obiectiv şi ca audienţa să-şi dez-
volte punctul de vedere personal.

Teatrul documentar a existat ca gen de când 
a apărut însuşi teatrul. Attilio Favorini, profesor 
al artelor scenice la Universitatea din Pittsburgh, 
datează primul impuls dramatic documentar încă 
din anul 492 î.Hr., când dramaturgul antic grec, 
Phrynicus, a scris prima sa piesă de teatru Cap-
turarea lui Miletus despre războiul persan. El face 
o traiectorie a genului prin piesele Europei medi-
evale, Anglia Elizabetană şi tragediile istorice ale 
lui Shakespeare, dramele patriotice revoluţionare 

franceze, britanice şi „Ziarele vii”1 americane din 
1930 şi piesele germane despre Holocaust.

În forma sa modernă, teatrul documentar îi 
are ca veterani pe doi renumiţi dramaturgi şi regi-
zori germani – Bertolt Brecht şi Erwin Piscator –, 
concentrându-se pe problemele conflictelor soci-
ale, tensiunile dintre păturile sociale şi structurile 
guvernamentale. Iniţial derivat din Teatrul Epic al 
lui Brecht, Piscator îşi dezvoltă propriul „Ziar viu” 
în anii 1930.

Teatrul documentar contemporan include ar-
tişti ca Anna Deavere Smith, Sarah Jones, Nilaja 
Sun, Brooke Haycock şi trupele de teatru ameri-
cane „Culture Clash” şi „Tectonic Theater Project”. 
Mulţi dintre aceşti artişti creează aşa-numitul tea-
tru mot-a-mot, utilizând exact cuvintele persoa-
nelor intervievate de către dramaturg.

Fenomenul teatrului documentar ia amploare 
în Marea Britanie, pe la mijlocul secolului trecut, 
la iniţiativa unui grup de dramaturgi britanici, 
care au promovat necesitatea prezentării realităţii 
şi a timpurilor curente din altă perspectivă. Textele 
lor au schimbat radical cursul istoriei dramaturgi-
ei din secolul al XX-lea.

În noiembrie 1998, Moises Kaufman şi mem-
brii „Proiectului de Teatru Tectonic” au plecat la 
Laramie, Wyoming, şi au început să intervieveze 
cetăţenii despre cazul din octombrie 1998, când 
Matthew Shepard, un student homosexual, care 
studia la universitatea din Wyoming, a fost răpit 
şi omorât. Kaufman şi compania sa au petrecut 
mai mult de un an, făcând drumuri spre Laramie 
şi înapoi, realizând peste 200 de interviuri. Aceste 
interviuri au fost asamblate în proiectul „Laramie”. 
Piesa de teatru este o colecţie de interviuri luate de 
la persoanele implicate direct în acest eveniment 
dramatic şi controversat. Interviurile sunt mai 
apoi prezentate într-o formă în care personajele 
vorbesc direct cu audienţa. Proiectul „Laramie” 
conţine câţiva actori care interpretează câteva ro-
luri. Chiar şi dramaturgii, actorii şi intervievaţii au 
devenit personaje ale piesei. Gândurile şi părerile 
lor au devenit parte din scenariu, iar în producţia 
originală actorii s-au jucat pe ei înşişi.

Un bun exemplu de la începutul anilor ’90 
au fost mono-spectacolele Annei Deavere Smith, 
actriţă şi profesoară americană, care a făcut inter-
viuri cu zeci de participanţi ai revoltelor rasiale 
din New York şi Los Angeles şi le-a interpretat cu 
schimbări de intonaţie. Piesa de teatru Scântei în 
oglindă constă dintr-o serie de monologuri rupte 
din interviurile luate de Smith de la politicieni, 
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scriitori şi lideri religioşi în adiţie la cetăţenii din 
Crown Heights şi mulţi alţi participanţi la răscoa-
lă. Smith interpretează cele 29 de monologuri din 
interviurile a 26 de indivizi, explorând metodele 
de rupere a barierelor dintre grupuri. După vizio-
narea spectacolelor, spectatorii-adversari se împă-
cau unii cu ceilalţi.

Un alt spectacol reprezentativ de la sfârşitul 
anilor ’90 a fost Monoloagele vaginului de Eve Ens-
ler, în care, din interviurile femeilor care vorbesc 
despre sexualitatea lor, s-a dedus revolta autoarei 
împotriva nedreptăţii bazată pe discriminare faţă 
de femeile contemporane. Spectacolul a generat 
apariţia unei mişcări feministe V – Day. Mai mult, 
V – Day, stabilită în aceeaşi zi cu Valentine Day, 
este Ziua împotriva violenţei asupra femeii. Textul, 
format din monoloage de formule diferite, este pus 
în scenă în decupaje diverse şi a devenit o instituţie 
– e un caz unic în istoria teatrului, când un text ge-
nerează un proiect social şi se instituţionalizează.

Creatorii tratau „Verbatim”-ul într-un mod 
surprinzător. În 1987, la Royal Court Theatre din 
Anglia, Clark Churchill şi Max Stafford-Clark au 
realizat controversatul musical Banii serioşi, care 
s-a mutat curând şi cu succes pe Broadway. Pie-
sa – un mister sau o farsă – reflectă fondurile şi 
realegerile parlamentului teatcher-ist. Vorbirea, 
discursurile brokerilor şi ale managerilor răsună 
exact ca versurile unei piese medievale: acesta este 
un interviu specific tehnicii „Verbatim”, în care 
dramaturgul a auzit şi a simţit energia tinerei lumi 
medievale şi dimensiunea poetică a sa, ascunsă 
într-o frământare de limbă populară.

Spectacolul de laborator Body Language 
(1996), realizat de Stephen Daldry, prezintă un 
montaj tehnologic exact al monoloagelor bărbaţi-
lor londonezii albi, cu vârstele cuprinse între 20 şi 
40 de ani, care se dezbrăcau în pielea goală în faţa 
actorilor îmbrăcaţi şi povesteau pentru înregistrări 
detalii intime despre părţile corpului lor.

Începând cu anul 1989 şi până în prezent, 
Teatrul Royal Court din Londra, unul dintre cele 
mai cunoscute nume din lumea teatrului european 
datorită programelor de teatru inovator pe care le 
susţine, a iniţiat în tehnicile scrierii dramatice, cu 
precădere în cele ale teatrului documentar, tineri 
şi începători dramaturgi din peste 70 de ţări. Tea-
trul oferă programe rezidenţiale în cadrul cărora 
proaspeţii absolvenţi ai şcolilor teatrale din întrea-
ga lume au posibilitatea să colaboreze şi să lucreze 
cu dramaturgi, regizori, practicieni şi actori brita-
nici consacraţi.

Ca urmare a acestui program, în diverse ţări 
ale lumii au fost înfiinţate multe proiecte teatrale 
noi. Mulţi dramaturgi recunoscuţi la nivel interna-
ţional, care activează cu succes în ţările de origine, 
au început a scrie teatru în cadrul rezidenţelor la 
Royal Court, printre cei mai cunoscuţi îi menţi-
onăm pe Marius von Mayenburg (Germania); 
Anupama Chandrasekhar şi Abhishek Majum-
dar (India); Amir Reza Koohestani (Iran); Dalia 
Taha (Palestina); Anna Wakulik (Polonia); Olivier 
Choinière (Québec, Canada); Alina Nelega, Gia-
nina Cărbunariu (România); Natalia Vorozhbit 
(Ucraina).

La o primă vedere, teatrul documentar este 
foarte general. Foloseşte ca suport textual şi situ-
aţional materiale preexistente (interviuri, docu-
mente de arhivă, materiale de presă, dosare juri-
dice etc.), concentrându-se asupra unor condiţii 
sociale şi politice, iar aceste mize au, fundamental, 
prioritate asupra interpretării estetice a specta-
colului propriu-zis. Departe de a fi „antiartistic”, 
teatrul documentar şi-a inventat propriile coduri, 
aparţinând în acelaşi timp terenului „estetic” şi 
practicilor de intervenţie în sociopolitic.

Trebuie să menţionăm că teatrul documen-
tar şi „Verbatim”-ul sunt două concepte diferite. 
Teatrul documentar este un fenomen mult mai 
amplu şi mai complex şi foloseşte diverse tehnici, 
documentare directă (interviul) şi indirectă (ma-
teriale de presă, dosare penale, anchete, informaţii 
secundare etc.), inclusiv metafora artistică. Dacă 
la baza spectacolului este utilizat un caz real sau 
documentar, acesta este teatru documentar.

Marea majoritate a creatorilor de teatru din 
ultimele decenii abordează în creaţiile lor subiecte 
şi cazuri inspirate din realitate. Mulţi dintre aceştia 
afirmă că nu sunt adepţii „Verbatim”-ului, acesta 
fiind considerat drept tehnică seacă şi primitivă, 
care fotografiază bucăţi din realitate şi le transpu-
ne fidel în scenă, fără să le treacă prin prisma este-
ticului sau a artisticului. Este doar o nouă directivă 
în artă, şi nu o estetică sau un gen cu reguli stricte. 
Este o metodă tehnică în scopul creării a ceva nou, 
inedit, diferit de tehnicile cu care ne-am obişnuit 
să operăm în teatru.

„Verbatim” din latină înseamnă „cuvânt cu 
cuvânt”. Este o tehnică dramaturgică specifică, 
apariţia exactă a căreia nefiind fixată. Unii con-
sideră că a fost inventată de britanici, iar aceştia 
fac referinţe la experienţele Teatrului de Artă din 
Moscova (MHAT), când creatorii spectacolului 
Azilul de noapte mergeau în Piaţa Şmecherului şi 
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îi intervievau pe boschetarii care pe atunci se nu-
meau altfel.

Subscriem afirmaţiei teatrologului Iulia Popo-
vici precum că „Tehnica Verbatim (reproducerea 
fidelă a limbajului real al persoanelor-personaje, 
supus însă unei editări – în termeni teatrali, unui 
tratament dramaturgic) în teatrul documentar nu 
este altceva decât asta – o tehnică. Nu orice specta-
col – text documentar foloseşte metoda Verbatim 
– la fel cum nu orice produs teatral care foloseşte 
citatul fidel e teatru documentar”2. Piesele scrise 
conform tehnicii „Verbatim” diferă de dramatur-
gia în accepţiunea clasică a cuvântului.

În orice limbă, fie română, rusă, franceză, 
engleză etc., există două limbi: orală şi scrisă, li-
terară. Operele dramatice sunt scrise în limba li-
terară şi sunt supuse legităţilor gramaticale: con-
strucţia frazei, topica, ritmul etc. Vorbirea orală 
însă se produce după alte reguli. Diferenţa dintre 
limba scrisă şi cea vorbită este la fel de mare ca şi 
diferenţa dintre limba franceză şi cea engleză. În 
discursul vorbit sunt multe tăceri, pauze, lacune, 
anumite lucruri contextuale. De exemplu, eu ştiu 
că interlocutorul înţelege despre ce-i vorbesc, din 
acest considerent omit anumite detalii din poves-
tire care se subînţeleg.

Discursul oral conţine o mulţime de greşeli, 
corectări, ezitări, reveniri, care, de obicei, sunt 
aruncate, omise de autor atunci când îşi scrie tex-
tul. Aceste detalii sunt, de fapt, cele mai valoroase, 
deoarece redau starea psihologică şi caracterizea-
ză mentalitatea personajului, care este puternic 
criptată şi denaturată în vorbirea scrisă. Materia-
lul „Verbatim”-ului îl constituie interviul, însă nu 
cel jurnalistic, care extrage informaţii verbale de la 
persoane. Interviul în „Verbatim” scoate din per-
sonaj dispoziţia, starea psihologică, mentală, spiri-
tuală. Omul poate vorbi despre lucruri neesenţiale, 
însă din context vom înţelege dacă trăieşte sau nu 
o dramă. Cine şi ce este acel om, vom afla nu din 
confesiunile acestuia, ci din modul cum îşi îmbi-
nă tonalităţile (înalte şi joase), din tipurile de lexic 
utilizate. Conflictul lexical ne vorbeşte despre ceea 
ce gândeşte, despre contradicţiile şi trăirile lăun-
trice. Şi atunci, textul în sine nu este important. De 
aceea, răspunsurile persoanelor intervievate, care 
aparent ar trebui să fie asemănătoare, sunt total di-
ferite şi chiar diametral opuse.

Există o părere larg răspândită despre „Verba-
tim” precum că e o tehnică superficială: ai luat un 
reportofon, ai ieşit în mulţime, te-ai întors acasă, ai 
descifrat interviurile şi... atât... Piesa de teatru e fi-

nalizată. În realitate însă „Verbatim”-ul constă din 
foarte mult material care trebuieşte procesat, des-
cifrat, decodificat, structurat. Autorul nu poate să 
completeze ceva, poate doar să-l monteze. Poate 
arunca câte ceva, poate schimba locul fragmentelor.

În general, etapele de elaborare ale spectaco-
lului realizat în stil „Verbatim” sunt următoarele: 

•	 Grupul de creaţie alege o temă şi începe 
investigaţia prin intervievarea oamenilor reali, care 
au tangenţe directe sau indirecte cu problematicile 
abordate. Întrebările sunt foarte importante. Ele 
trebuiesc pregătite din timp, bine gândite, fiindcă 
tocmai întrebările sunt începutul viitoarei concep-
ţii a spectacolului. Actorii, echipaţi cu reportofoa-
ne înregistrează interviurile, iar la repetiţii prezin-
tă nu doar descifrările discuţiilor, ci şi caracteris-
ticile scenice ale personajelor. „Verbatim”-ul este 
o şcoală, deoarece dezvoltă abilităţile şi tehnicile 
actoriceşti. Actorul întâmpină greutăţi atunci când 
lucrează în acest sistem. E necesară posesia unei 
tehnici speciale, care nu se predă la facultate, ci se 
deprinde din experienţa lucrului cu „Verbatim”.

Baza pe care o avem şi pe care ne axăm este 
interviul. Intervievarea se face pe etape. Unele 
interviuri sunt realizate de dramaturg, altele – de 
către actori, iar dramaturgul le studiază mai târziu 
când îi sunt transmise de actori. În oricare dintre 
cazurile enumerate, începând cu pregătirea între-
bărilor şi până la transmiterea interviurilor actori-
lor, sarcina principală a creatorilor este înţelegerea 
profundă a mesajului intervievatului şi tratarea 
materialului înregistrat, la fel cum omul de ştiinţă 
tratează rezervaţia naturală.

La un seminar cu participanţii proiectului 
Teatrul documentar (15 aprilie 2000, Moscova), 
Stephen Daldry spunea: „La începuturi nu cunoşti 
nici subiectul, nici caracterele: ai doar o temă, pe 
care o studiezi. Trebuie să crezi că procesul te va 
conduce spre subiect, personaje, structură şi com-
poziţie dramatică. Dacă încerci să le identifici 
premeditat..., încetezi să asculţi şi să descoperi. 
Procesul muncii este destul de înfricoşător, pentru 
că începi de la zero şi s-ar putea să nu atingi rezul-
tatele scontate. Însă trebuie să ai încredere în tine. 
Să ai încredere în oamenii cu care lucrezi şi anume 
în cei care-ţi livrează informaţiile – persoanele in-
tervievate”3.

„Verbatim”-ul ortodox foloseşte interviul pur. 
Autorul nu introduce nici un cuvânt sau enunţ de 
la sine. Actorul îşi atribuie materialul documen-
tar, îşi însuşeşte viaţa personajului ca şi cum s-ar 
reincarna, prin acordarea interviului în numele 
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personajului, răspunzând la întrebările publicului 
din sală. Toate aceste tehnici, împrumutate sau in-
ventate, nu sunt suficiente, ci prezintă doar nişte 
instrumente în procesul realizării piesei şi al mon-
tării spectacolului teatral. Teatrul nu urmează cu 
stricteţe tehnicile Verbatim-ului, care este o tehni-
că relativ nouă cu o serie de variaţiuni şi opţiuni, 
cu o mulţime de perspective pentru o gamă largă 
de aplicaţii.

•	 După stabilirea temei şi colectarea ma-
terialului, dramaturgul scrie piesa pe baza „des-
cifrărilor” interviurilor, păstrând, pe cât posibil, 
specificul pronunţării, pauzele, intonaţiile etc. În 
timpul lucrului apare întrebarea cum să creezi 
dintr-un interviu o piesă. Complexitatea constă în 
faptul că autorul nu are dreptul să redacteze textele 
personajelor sale. El poate doar să compileze şi să 
reducă. Interviul conţine foarte rar dialoguri inte-
rioare, de aceea textul este creat doar prin colarea 
câtorva monoloage, pe care autorul le uneşte între 
ele, sau prin combinarea unor replici aparte din 
diferite interviuri.

•	 Apoi urmează lucrul asupra spectacolu-
lui.

Atunci când unii scriu şi nu văd lucrarea rea-
lizată scenic sau nu-şi imaginează cum s-ar mate-
rializa în scenă, o fac într-un mod neconstructiv, 
fără să înţeleagă lucrurile în ansamblu. Din acest 
motiv, multe piese sunt prezentate în forma spec-
tacolelor-lectură, iar publicul, în loc să asiste la un 
spectacol vizual, este nevoit să accepte postura de 
spectator - cititor.

În piesele gen „Verbatim”, dramele, subiec-
tele, personajele sunt transpuse sau transfigurate 
dintr-un spaţiu în altul, dintr-un spaţiu al vie-
ţii în spaţiul teatral, unde sunt expuse publicului 
spectator, pentru a fi discutate, apreciate, judeca-
te. Valabilitatea şi vitalitatea acestor istorii a fost 
testată de un anumit public şi, cu siguranţă, aceste 
drame ale existenţei umane vor interesa publicul 
teatral. Adevărul vieţii nu mai apare în întuneric, 
ci în orori, patologii grave, extremităţi existenţiale 
şi situaţii exasperante..., dar este scos la suprafaţă.

Atunci când am încercat să ne familiarizăm 
cu „Verbatim”-ul teatral englez, cu înregistrările 
cuvintelor omeneşti, cuvinte libere, am descoperit 
clasica investigaţie a lui Peter Weis cu montajul său 
realizat în baza stenogramelor proceselor de jude-
cată asupra naziştilor. Recursul la document, inte-
resul pentru social şi pentru deschiderea informa-
ţională, acceptarea, fără ezitare, a temelor şocante 
tabuizate – aceste calităţi ale teatrului documentar 

contemporan au luat naştere încă în trecut. Însă în 
„Verbatim” există o mică parte tehnică, care-l face 
inovator, inedit şi nemaiîntâlnit. De la ea provine 
cuvântul „Verbatim” – latinescul „cuvânt cu cu-
vânt”. Unicitatea documentarului pentru Verbatim 
nu este acţiunea sau fapta, ci cuvântul. Dramatur-
gul montează vorbirea, discursurile unor oameni, 
fără intervenţia redactării.

Piesa „Verbatim” e ca o alunecare pe undele 
radio. Noi auzim cum alternează frânturi de voci, 
care pronunţă cuvinte bizare şi logice, explicabile 
şi inexplicabile, cuvinte ameninţătoare şi liniştite, 
însă în fiecare voce regăsim credibilitatea şi adevă-
rul existenţei umane.

Dacă e să comparăm „Verbatim”-ul cu arta fo-
tografică (montajul, care oferă atâtea posibilităţi), 
vom descoperi doar imprimarea imaginii luate din 
viaţă. Putem nuanţa imaginea cu chimicale, putem 
compila cadrele realizând un colaj, însă nu vom 
modifica şi nu vom denatura imaginea imprima-
tă pe banda fotografică. Am ales imaginea odată 
pentru totdeauna atunci când am focalizat-o. În 
„Verbatim”, această alegere vine din interviu.

„Verbatim”-ul extrage istorii din viaţă, curioa-
se şi interesante, şi le transpune pe scena teatrală. 
Energia discuţiilor şi a conversaţiilor, schimbul de 
întrebări şi replici, precum şi incertitudinea pro-
dusului final provoacă creatorul. Este aproape uni-
ca utilizare a interviului când nu e permisă omite-
rea, tăierea anumitor detalii, fiindcă ar dăuna ve-
ridicităţii şi spontaneităţii reprezentaţiei teatrale.

În Rusia, până la primele seminare despre 
„Verbatim” susţinute de Royal Court Theatre, 
expresia „Teatru documentar” părea paradoxală. 
Cele mai frecvente enunţuri ale celor care au stu-
diat tehnica „Verbatim” au fost: „A făcut-o Stanis-
lavski, când a mers cu actorii distribuiţi în Azilul 
de noapte la Piaţa Şmecherului”, „a făcut-o Lev 
Dodin, când a trăit împreună cu actorii din Fraţi 
şi surori la ţară”. Care este noutatea acestei tehnici?

În martie 2002, un grup de dramaturgi au 
fondat un proiect colectiv, independent, necomer-
cial, nonguvernamental într-o o mică odaie de pe 
strada Bazinele Patriarhului, închiriată pe banii 
SOROS-ului: Teatr.Doc.

Spectacolele prezentate în cadrul acestei plat-
forme, bazate pe istorii adevărate ale unor oameni 
concreţi, nu explorează latura poetică, sensibilă a 
realităţii, ci partea ei brutală, absurdă. De obicei, 
după reprezentaţii, spectatorii acestui teatru ies fie 
revoltaţi, fie încântaţi, dar nicidecum indiferenţi. 
Or, spectacolele  descoperă adevărul vieţii.
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Astăzi Teatr.doc. este o platformă provocati-
vă şi şocantă, unul dintre cele mai impresionante 
proiecte experimentale ale teatrului de avangardă, 
spectacolele căruia amintesc de titlurile articole-
lor din „presa galbenă”: Multă hăleală – spectacol 
despre partea necunoscută sau „din culisele” pro-
ducerii talk show-urilor televizate; Crimele pasiu-
nii – despre viaţa femeilor ucigaşe din închisorile 
cu regim sever de detenţie; Războiul moldovenilor 
pentru cutia de carton – o istorie criminală des-
pre condiţia existenţială a moldovenilor, dar şi a 
altor minorităţi din ţările CSI, care muncesc ilegal 
în Moscova; Cântecele popoarelor Moscovei – schi-
ţe din viaţa boschetarilor din Moscova; Treazul 
PR-1 – descoperă tainele politico-tehnologilor şi 
PR-managerilor. Aceste spectacole au fost create 
în baza întâlnirilor echipei de creaţie cu oamenii 
care au trăit istorii extravagante. Tehnica care se 
foloseşte la expunerea scenică a acestor poveşti 
este „Verbatim”-ul, procedeu artistic ce reflectă 
profund aspecte ale existenţei umane.

În multe proiecte participă nu doar studenţii 
şi absolvenţii facultăţilor teatrale, dar şi drama-
turgi recunoscuţi, cum ar fi Elena Gremina, Mi-
hail Ugarov, Olga Mihailova, Elena Isaeva ş.a.

Trebuie de menţionat că proiectul Teatr.doc. 
nu se limitează doar la piesele documentare. Con-
ducătorul proiectului, Elena Gremina, stabileşte 
următorul criteriu de selectare a textelor: „Suntem 
interesaţi de dramaturgia nouă. Prioritare sunt pie-
sele cu o poziţie socială activă”4. Astfel, Teatr.doc. 
este o organizaţie care şi-a stabilit şi urmează anu-
mite principii. Grupurile de creaţie care colabo-
rează cu teatrul sunt obligate să ţină cont de aceste 
principii în pregătirea spectacolelor sau acţiunilor 
unitare.

Şi în România teatrele independente, alter-
native sau undeground, ce-şi desfăşoară activita-
tea în spaţii mici, netradiţionale, independente de 
politici culturale, au reuşit să-şi impună noile vi-
ziuni, să pună bazele noii mişcări în dramaturgia 
contemporană, aducând astfel metode diferite de 
interpretare şi un stil de comunicare nou, cu un 
public mai restrâns, dar mai liber şi deschis spre 
noutate. Geneza dramaturgiei realului în spaţiul 
românesc e pusă adeseori pe seama influenţei bri-
tanice, pornind de la faptul că mulţi dintre artiş-
tii preocupaţi de documentar au beneficiat, la un 
moment dat, de o rezidenţă la Royal Court Thea-
tre din Londra.

În noiembrie 1996, Mihaela Sîrbu înregistrea-
ză juridic fundaţia Teatru fără frontiere. Proiectele 

sale au pornit în direcţii diferite. A montat drama-
turgie clasică şi contemporană, în spaţii diferite 
(berării, hanuri, parcuri, grădini, baruri).

Unul dintre spectacolele bazate pe un text 
documentar este Diva, realizat de Mihaela Sîrbu 
şi Anca Grădinariu în anul 2001, la Centrul MAD. 
Subiectul textului pleacă de la articole de ziar, in-
spirat din cărţi şi descrie problemele, frustrările şi 
confruntările femeilor în societatea contempora-
nă „despre fetele rele şi ce înseamnă să fii o fată rea 
într-o societate în care oricum câştigi mai puţin de-
cât un bărbat; de ce trebuie să spui mereu da, de ce 
trebuie să te mulţumeşti cu firimituri, de ce trebuie 
să fii mereu drăguţă ca să nu fii luată de nebună. 
Articolul de la care pleca era din „Cosmopolitan”, 
despre greşelile pe care le fac femeile când încear-
că să agaţe un bărbat. Muzica era tot de „fete rele”, 
Marlene Dietrich etc.”5.

Teatrul documentar a fost unul dintre răs-
punsurile aduse de noua generaţie de artişti unei 
nevoi sociale şi profesionale de reinventare.

Gianina Cărbunariu este un tânăr şi promi-
ţător regizor român, unul dintre cei mai impor-
tanţi artişti independenţi din România. A realizat 
spectacole ce reflectă realitatea socială a României, 
spectacole cu care a cunoscut succese în ţară şi în 
străinătate. 

Este membru fondator al grupului dram.
Acum, înfiinţat în anul 2000, care are drept direcţii 
lucrul cu dramaturgul; dezvoltarea scenariului în 
timpul repetiţiilor; conectarea la realitate. 

A participat la diverse rezidenţe în străinăta-
te, printre care şi cele organizate de Royal Court 
Theatre din Londra. Procesul de lucru în realiza-
rea spectacolelor este bazat pe documentare, pe 
realizarea interviurilor cu diferite persoane, după 
care utilizează materialul obţinut în lucrul la im-
provizaţii cu actorii, scrie scenariul, în baza mate-
rialelor şi tehnicilor utilizate, când Verbatim, când 
ficţionalizate, când realist, când suprarealist, ca 
răspuns direct la absurdul situaţiilor întâlnite, iar 
produsul final este un spectacol de ficţiune. Me-
toda documentării este doar una dintre metodele 
pe care le utilizează Gianina Cărbunariu în crearea 
spectacolelor, iar interviurile şi situaţiile pe care le 
află în procesul documentării nu apar în spectacol 
în forma în care au fost aflate sau povestite. S-a ba-
zat pe cazuri reale, extrase din realitatea României 
în realizarea spectacolelor X mm din Y km, Stop 
the Tempo, mady-baby.edu/Kebab 2010, „20/20”, 
montat la Târgu Mureş, „Roşia Montană”, Tipogra-
fic Majuscul, Solitaritate.
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Un proiect românesc de reconstrucţie per-
formativă a poveştilor-document care fundamen-
tează istoria comunităţilor din Valea Jiului, aflate 
la limita dintre supravieţuire, migraţie, dispari-
ţie şi posibilă reconstrucţie, este Teatrul sub Pă-
mânt. Coordonat de Mihaela Michailov şi David 
Schwartz, proiectul îşi propune să observe şi să 
analizeze existenţa cotidiană a unor comunităţi 
afectate decisiv de schimbările politice şi sociale 
care au avut loc începând cu anii ’90, documen-
tând situaţia economică, viaţa şi munca minerilor 
în perioada postsocialistă.

În Republica Moldova teatrul documentar, 
care are drept scop să-şi şocheze şi să-şi zguduie 
spectatorii, a fost materializat de Nicoleta Esinen-
cu, Dumitru Crudu, Luminiţa Ţâcu ş.a.

Piesele autoarei Nicoleta Esinencu  Fuck.
Eu.Ro.Pa!, RHII Pozitiv, Radical md, Mame fără 
p...dă, Dromomania etc. sunt directe si existenţi-
ale, drame ce relevă probleme sociale, teribil de 
actuale şi incomode: sistemul de învăţământ, edu-
caţia sexuală, patriotismul ipocrit, şi nu sentiment 
şi multe altele, inspirate din cazuri reale, din bio-
grafic şi autobiografic: ,,Eu scriu teatru social, mă 
preocupă ceea ce se întâmplă astăzi, ar fi stupid 
să evit societatea cu personajele şi biografiile lor” 
(Interviu realizat de Mihail Vakulovski, Braşov – 
Stuttgart, martie 2005).

Dramaturgul Dumitru Crudu a scris o serie 
de piese documentare – Oameni ai nimănui, A 
şaptea Kafana (împreună cu Nicoleta Esinencu şi 
Mihai Fusu), Înainte şi după fugă –, în care reflectă 
problemele grave cu care se confruntă societatea. 
Consideră ilustrarea problemelor sociale actuale 
în scenă ca fiind o necesitate pentru artistul con-
temporan: „E tema cea mai actuală pe care o pot 
aborda ca dramaturg, vad în ea expresia cea mai 
radicala a realităţii în care trăim. A nu vorbi despre 
ea ar însemna să ignoram ceea ce se întâmplă as-
tăzi în Republica Moldova. Cheia pentru a înţele-
ge societatea noastră este radiografierea celor mai 
dramatice crize cu care se confruntă”6.

Piesa Oameni ai nimănui vorbeşte despre un 
fenomen social – migraţia ilegală a moldovenilor, a 
fost montată în premieră la Teatrul „Eugene Iones-
co” (2005) de către regizorul Vitalie Drucec. Pentru 
a scrie acest text, dramaturgul a adunat mărturii 
ale mai multor basarabeni plecaţi ilegal la muncă 
peste hotare, expunându-le într-o manieră artistică 
şi conferindu-le o veritabilă dimensiune tragică.

Piesa A şaptea Kafana abordează tema trafi-
cului de femei, iar spectacolul a fost construit pe 
baza unor interviuri cu fetele care au fost forţate să 
se prostitueze.

Spectacolul Înainte şi după fugă descrie isto-
ria a cinci personaje ajunse refugiate în Republica 
Moldova. Textul dramaturgului Dumitru Crudu a 
fost montat la Teatrul „Satiricus. Ion Luca Cara-
giale” din Chişinău, în decembrie 2014. Dumitru 
Crudu a făcut cunoscută tragedia existenţială a 
acestei categorii de persoane după o lungă infor-
mare şi documentare asupra temei date, dar şi a 
multiplelor întâlniri cu un grup de solicitanţi de 
azil şi refugiaţi în Moldova.

Regizoarea Luminiţa Ţâcu îşi montează pie-
sele în cadrul platformei independente Foosbook, 
care prezintă noi forme de teatru, utilizând me-
tode diferite, texte contemporane şi un stil de co-
municare nou. În acest spaţiu mic şi netradiţional, 
a fost materializat scenic textul colectiv Casa M, 
care vorbeşte despre viaţa femeilor care au suferit 
de pe urma violenţei în familie.

Spectacolul este bazat pe interviuri realizate 
cu persoane reale şi este scris în baza tehnicii „Ver-
batim”, intervievând personaje reale în localităţile 
rurale, cât şi la închisoarea de la Rusca. Interviu-
rile şi documentarea au fost realizate de întreaga 
echipă de creaţie. Spectacolul dezvăluie istoriile fe-
meilor din Republica Moldova care au supravieţuit 
diferitor tipuri de violenţă.

Pe parcursul ultimilor ani, teatrul faptelor ia 
amploare şi în Republica Moldova, scena autoh-
tonă a teatrului independent produce cu succes 
spectacole de gen cu tematici diverse. Cea mai 
recentă producţie teatrală bazată pe tehnica „Ver-
batim” a fost prezentată în zilele de 29 şi 30 iunie 
în cadrul Laboratorului Teatral Foosbook. Shakes-
peare pentru Ana, spectacol-document alcătuit în 
baza interviurilor luate de la deţinuţii şi colabora-
torii închisorilor pentru femei, pentru bărbaţi şi 
pentru minori.

În concluzie pot afirma cu certitudine că zona 
noastră geografică abundă de subiecte, istorii reale, 
personaje pitoreşti, impresionante, ieşite din co-
mun, care i-ar provoca şi i-ar inspira pe dramatur-
gii autohtoni. În societatea noastră atestăm o mulţi-
me de tematici dureroase neexplorate, care ar putea 
constitui materialul de investigaţie pentru creatorii 
de teatru, iar teatrul documentar este instrumenta-
riul indicat pentru a scoate în evidenţă problemele 
de orice ordin cu care ne confruntăm zilnic.
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