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TEATRUL ÎN PERIOADA PANDEMIEI: O DUBLĂ TRANSFORMARE
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COVID-19 şi noile protocoale de comunicare socială au trezit o discuţie aprinsă asupra esenţei teatrului. Pentru unii, 
prezenţa fi zică este partea indispensabilă a teatrului, precum şi ocuparea unui spaţiu comun. Pentru această categorie, 
adoptările teatrului la condiţiile pandemice (lecturile, spectacolele de arhivă plasate pe platforme online, dar şi spectacolele 
noi, elaborate cu gândul la rigorile de lockdown) sunt doar un exerciţiu nevoit, temporar, un punct de referinţă pe segmentul 
de revenire la normalitatea prezenţei fi zice. Pentru alţii, o astfel de atitudine pare să ignore răspunsurile inventive ale artiştilor 
de teatru care au demonstrat că prezenţa unei clădiri publice nu este o necesitate absolută pentru spectacol. Mulţi artişti au 
reuşit să creeze lucrări inovatoare online cu mult înainte de instaurarea pandemiei. Într-o lume dominată de COVID-19, unde 
spectacolele au fost forţate să migreze în spaţiul online pentru a supravieţui, teatrul live a găsit modalităţi creative de adaptare. 
Publicul s-a adaptat şi el.
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COVID-19 and the new social communication protocols sparked a heated discussion on the essence of the theater. For some 
people, the physical presence is an indispensible part of the theater, as well as having a common space for watching it. For this 
category, the adaptation of the theater to the pandemic conditions (readings, archive shows placed on online platforms, as well 
as new shows, accommodated to the lockdown circumstances) are just a necessary albeit a temporary exercise, a reference  point 
on the segment of returning to the  normality of physical presence. For others, such an attitude seems to ignore the inventive re-
sponses of theater artists who   have shown that a public building is not an absolute necessity for the show to go on. Many artists 
have managed to create innovative works online long before the pandemic. In a world dominated by COVID-19, where the shows 
have been forced to migrate to the online space to survive, the live theater has found creative ways to adapt. So did the audience.
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Introducere
Un plus care trebuie menţionat din capul locului: migrarea în spaţiul online a creat noi circum-

stanţe pentru democratizarea teatrului, o capacitate pe care o avea, cum s-a demonstrat, încă înaintea 
pandemiei. Deja în 2016, studiul „Înţelegerea impactului, producţiei și distribuţiei”, publicat de Con-
siliul de Arte al Angliei, a subliniat că streamingul producţiei teatrale atrage persoane mai tinere, mai 
puţin înstărite și mai diverse din punct de vedere etnic [1 p. 84]. Provocările însă nu sunt depășite, 
cuprinzând orice dilemă posibilă: de la studierea unui nou mediu și afl area modului de implicare a pu-
blicului, până la înţelegerea subiectelor, ce i-ar aduce pe oameni la un spectacol online. Ultimul punct 
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este o provocare deosebită, dacă se ia în calcul că un potenţial spectator în perioada pandemiei petrece 
în mediu 6 ore online zi de zi. În acest context, este esenţială o gândire din perspectiva publicului: ce 
tip de teatru ar putea să ofere o experienţă diferită, meritând alte câteva ore petrecute în faţa ecranului? 

Adaptarea teatrului la formatul digital
În aceste circumstanţe, teatrul ce s-a adaptat își trecea în palmares succese fără precedent în epoca 

pre-COVID.  De exemplu, vizionarea online a spectacolului One Man Two Guvnors de Richard Bean 
(National Th eatre Live) a atins cifra de peste două milioane de vizionări în mai puţin de o săptămâ-
nă. Spectacolul a constituit un epizod din seria National Th eatre At Home, lansată la începutul lunii 
aprilie a anului 2020 pentru a aduce producţiile Naţionalului pe ecranele fanilor din întreaga lume în 
perioada pandemiei de coronavirus [2]. Asemenea cifre ar depăși nu doar capacitatea de adăpostire a 
oricărui teatru, dar și fanteziile cele mai optimiste privind priza la public. 

Vorbind despre acest precedent, trebuie să menţionăm că National Th eatre în 2020 nu mai era 
un novice în explorarea capacităţilor digitalului. Platforma National Th eatre Live a fost lansată deja în 
2009, fi ind primul program destinat transmisiunilor teatrale live pe scară largă. Platforma se înscria 
în concepţia mai largă de Event Cinema: folosirea sălilor de cinema (de la multiplexe până la mici ci-
nematografe rurale) pentru a transmite spectacole live (premieră sau reluare), cu scopul de a asigura 
ca mai mulţi oameni să experimenteze și să fi e inspiraţi de artă. Pe lângă aceasta, alte forme de eveni-
mente live – de exemplu, interviuri cu regizori de fi lm, concerte pop, prezentări de expoziţii, vizitarea 
muzeelor etc. – sunt și ele transmise în cinematografe în formatul event cinema [3 p. 4].

Pandemia a infl uenţat o maximă solicitare a formatului live, diferenţa cantitativă fi ind uluitoare. 
Platforma National Th eatre Live a înregistrat, pe website-ul campaniei, circa 3,5 milioane de vizuali-
zări din momentul lansării până în noiembrie 2015. Deja citatul spectacol One Man Two Guvnors de 
Richard Bean a înregistrat 2,57 milioane de vizionări între 1.04.2020 – 6.04.2020.

Succesul platformei NT at Home a Teatrului Naţional din Britania a demonstrat că componenta de 
arhivă a teatrului online – spectacolele fi lmate – și-a asigurat un loc în industria generală a teatrului. 
NT at Home a fost unul dintre cele mai mari succese virtual teatrale din perioada lockdown-ului: s-au 
proiectat 17 producţii cu peste 15 milioane de vizualizări din peste 170 de ţări. A fost un autentic exer-
ciţiu de divertisment pentru mase la scară globală, aproape gratuit (cu opţiunea de a dona). Așa cum 
era de așteptat, donaţiile au fost prea modeste pentru a contribui de unele singure la supravieţuirea 
unei companii atât de mare precum Teatrul Naţional.

Însă lockdown-ul și producţiile digitale au reparat imaginea unei forme de artă adesea considera-
tă prea scumpă și elitistă. Cu atât mai simbolică a fost decizia companiei Disney de a cumpăra cu 75 
milioane de dolari spectacolul Hamilton: cel mai de succes musicle al generaţiei sale, montat în 2015, 
cu recenzenţi entuziasmaţi, cuprinzând și pe Președintele Obama. Un bilet la Richard Rodgers Th ea-
tre pentru Hamilton putea atinge exorbitant sumă de 10.000 dolari [4]. Cei de la Disney+ l-au făcut 
disponibil pentru stream la preţul unui abonament obișnuit. Potenţialul de democratizare al teatrului 
digital este în afara oricăror dezbateri. 

Problema constă în faptul că digitalizarea nu este un proces garantat și ieft in. O singură fi lmare a 
unui spectacol pentru platforma NT live costă între £300,000 și £500,000 [5]. Din moment ce donaţiile 
nu asigură sustenabilitatea efortului de digitalizare, nu este clar de unde vor proveni sursele primare 
din moment ce sursa primă a fi lmării – teatrul fi zic – este de multe ori paralizată de lockdown. 

Zoom-teatrul și formele sale
Soluţia pare să se fi  descoperit singură – producerea unui teatru digital „nativ”, original în cir-

cumstanţele, platformele și convenţiile lockdownului. În ultimul timp, lumea teatrală nu a dus lipsă 
de asemenea experienţe, în formatul teatrului apelurilor video dramatizate, înregistrate sau difuzate 
în direct pe Zoom, Google Meet, YouTube sau alte platforme. De cele mai multe ori, aceste producţii 
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au avut forma unor „capete vorbitoare”, conversaţii dramatizate pe Zoom, cu subiecte focusate pe re-
alităţile de zi cu zi ale vieţii pandemice. Problema multora dintre aceste zoom-spectacole este că, în 
efortul de documentare elocventă a anxietăţii pandemice, chiar și atunci când sunt jucate excepţional, 
nu încetează să fi e atât de mult un simulacru al vieţii reale, încât să minimizeze componenta de artă. 
Dar există excepţii importante. 

Cel puţin se cere remarcată o componentă socială, îmbrăcând uneori și forma activismului tea-
tral, mai ales în contextul mișcării #Black Lives Matter, de exemplu, Th e Protest de la teatrul Bush din 
Britania. Ultimul a comisionat șase piese de reacţie rapidă din partea autorilor de culoare îndată după 
incidentul cu uciderea lui George Floyd în SUA. Combinând teatrul politic cu tehnologia digitală în 
abordarea diverselor manifestări de rasism, acestea au fost plasate pe toate platformele de socializare 
ale lui Bush Th eatre, inclusiv YouTube. Un alt exemplu, 846 a lui Roy Williams, interpretat live în ul-
tima zi a Festivalului Internaţional Greenwich+Docklands, a constituit o colecţie de peste o duzină de 
piese audio scurte ale dramaturgilor britanici de culoare, cărora li s-a cerut să scrie ceva ca răspuns la 
moartea lui Floyd [6].

Alteori, chiar și componenta formei se dovedea de o calitate excepţională. Teatrul Liber din Bela-
rus a montat Școala pentru proști de Sașa Sokolov [7]. Înregistrarea a fost realizată folosind 15 dispo-
zitive de fi lmare, inclusiv smartphone-uri și drone echipate cu cameră. Mediul de proiectare a spec-
tacolului este Zoom, folosind tehnica de split screen, care, așa cum a fost concepută de regizorul Pavel 
Gorodniţki, întruchipează în mod clar personalitatea divizată a personajului principal al piesei, care 
suferă de tulburare disociativă de identitate. Totodată, tehnologia creează iluzia prezenţei simultane a 
diferitelor personaje, aparte sau în grupuri, în diferite apartamente și spaţii ale Moscovei postbelice. 
Personajele pot „traversa” hotarul, afl ându-se în camere diferite, își leagă unul altuia cravatele, schim-
bă cărţi și sticle, stau întinși împreună în pat și chiar dansează. Fotografi ile și alte fundaluri artifi ciale 
sunt folosite pentru a reprezenta faptul că personajul se afl ă pe stradă sau în natură. Nu se putea găsi 
o companie mai bună pentru a face faţă unei asemenea provocări teatrale decât Teatrul Liber din Be-
larus, care, fi ind interzis de guvern din motive politice și forţat să opereze în clandestinitate, a trecut 
demult pe platformele de videostreaming.

Din perspectiva interactivităţii, se poate aminti spectacolul I don’t want to see this, montat de 
proiectul rusesc Impresario în primăvara anului 2020 în baza proiectului original semnat de Lior Zal-
manson și Maya Magnat. Spectacolul este bazat pe prezentări confi denţiale de instruire pe Facebook 
care au fost divulgate către Th e Guardian în 2017. Astfel, publicul este invitat să ia parte la o sesiune 
de instruire interactivă în care fi ecare participant va juca rolul unui moderator de conţinut, făcând mii 
de decizii morale și uneori traumatizante în fi ecare zi, urmând liniile directoare stricte ale companiei. 
Pe parcursul trainingului, spectatorilor-participanţi li se cere să nu închidă camera video pentru ca 
fi ecare să poată observa emoţiile a sute de alţi „candidaţi” pentru postul de moderator [8].

Provocarea revenirii la „normalitate”
Un studio al Consiliului de Cercetare pentru Arte și Știinţe Umaniste din Anglia privind accesul 

digital la arte și cultură în timpul pandemiei a constatat că 126 din 224 de teatre și companii de teatru 
din Regatul Unit au avut cel puţin o producţie online în cele 18 luni, începând cu martie 2020 [9]. În 
sezonul teatral din toamna anului 2021, 60 de teatre au avut cel puţin o producţie online, pe când alte 
164 – nici una. Astfel, 56% din teatrele care au avut cel puţin o producţie online în primele 18 luni de 
după lockdown, nu aveau nici un spectacol online programat pentru toamna anului 2021. Concluzia 
ar fi  că cel puţin în Britania (de fapt, tendinţa este universală), după ridicarea restricţiilor, s-a produs o 
revenire la spectacolele în persoană aproape la fel de bruscă și drastică, precum a fost trecerea iniţială 
către digital.

Printre motivele pe care le invocă teatrele din perspectiva revenirii la formatul clasic al umplerii 
sălilor se evidenţiază următoarele: 
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• Personal limitat, cu timp și energie insufi cientă pentru a iniţia proiecte digitale.
• O tendinţă aproape mecanică de a reveni la munca tradiţională de umplere a locurilor în sală.

Altfel zis, o idee aproape universală, că este nevoie de un motiv întemeiat pentru a face un spectacol 
digital, însă nu trebuie oferit niciun motiv suplimentar pentru a face spectacole live.

• Chiar dacă „scepticismul digital” în sfera artelor este acum mult mai puţin răspândit decât
era acum doi ani, se atestă, totuși, ușor un sentiment greu de depășit că activitatea online este un plus 
opţional (dacă nu și o alternativă inferioară) activităţilor live.

• Lipsa de claritate cu privire la cum să interacţionezi cel mai bine cu publicul online și ce fel de
conţinut online este cel mai efi cient (de exemplu, difuzare în direct sau oferirea conţinutului la soli-
citare, sau ambele concomitent; dacă conţinutul live trebuie să fi e disponibil online sau dacă anumite 
producţii vor fi  accesibile doar în sală; folosirea doar a platformelor video de stream sau și a unor 
interactive precum Zoom sau Mozilla Hubs și așa mai departe).

• Cel mai frecvent motiv pentru care teatrele și companiile de teatru revin la prezenţa fi zică a
spectatorilor în săli este cel fi nanciar. Producţiile digitale deocamdată nu par să obţină profi t în mod 
garantat. În același timp, fi nanţarea pentru iniţierea acestora este fragmentară și neregulată. Produc-
ţiile digitale recente au fost, de obicei, fi nanţate printr-un amestec de fonduri de recuperare a culturii, 
fi nanţare de bază reprofi lată pe online și aplicaţii de succes la scheme individuale de fi nanţare. Ca 
urmare a absenţei unei fi nanţări stabile pentru dezvoltarea digitală, teatrele nu au adesea o motivaţie 
economică pentru a-și oferi producţia online și pentru a investi în consolidarea capacităţilor digitale. 
Desigur, unele companii mari, inclusiv National Th eatre, par să fi  dezvoltat modele durabile pentru 
teatrul digital. Acest lucru doar subliniază, că majoritatea teatrelor și companiilor de teatru care con-
tinuă activitatea digitală sunt entităţi mari, ceea ce oferă o dovadă suplimentară a decalajului digital 
între organizaţiile mari, bine dotate cu resurse, și cele mici și mijlocii.

De altă parte a ecranului, schimbarea mediului de existenţă a teatrului a necesitat o reconsidera-
re a ideilor de lungă durată despre ceea ce înseamnă a fi  membru al auditoriului de teatru: cum s-a 
schimbat accesul la teatru? Care este eticheta de urmat? Cum s-au schimbat ideile de spaţiu privat și 
intimitate? În spaţiul teatral clasic, eticheta prescria așteptări comportamentale adesea excluzive: tre-
buia să fi i liniștit, imobil și concentrat. Dacă nu, trebuia să pleci. În propria casă, astfel de reguli sunt 
eliminate. Spectatorul poate să mănânce, să bea, să vorbească la telefon sau să-și împărtășească impre-
siile sincron cu acţiunea desfășurată de artiști – prin instrumente ca tweeting-ul live, care este deja o 
practică încetăţenită în Occident. Modul în care membrii publicului se pot conecta între ei în absenţa 
unui spaţiu fi zic comun înseamnă că site-urile virtuale de conversaţie, cum ar fi  Twitter și secţiunea de 
comentarii pe YouTube, devin o parte vitală a teatrului online.

Concluzii 
• Adaptarea teatrului la condiţiile impuse de lockdown cuprinde diverse ipostaze, mergând de la

proiecţii digitale scumpe și tehnicizate ale spectacolelor deja existente până la piese de teatru de „răs-
puns rapid” realizate în formă de apeluri video dramatizate, drame sonore, piese de teatru interactive 
pe Zoom și one-man show-uri despre viaţa în izolare. 

• Problema comună a teatrului digital și a zoom-spectacolelor este că, în efortul de documenta-
re elocventă a anxietăţii pandemice, chiar și atunci când sunt jucate excepţional, multe dintre ele nu 
încetează să fi e atât de mult un simulacru al vieţii reale, încât să minimizeze componenta de artă. Dar 
există excepţii importante, de multe ori având valoarea adăugată a activismului politic sau a compo-
nentei educaţionale. 

• După ridicarea restricţiilor, s-a produs o revenire la spectacolele în persoană aproape la fel de
bruscă și drastică, precum a fost trecerea iniţială către digital.

• În condiţiile revenirii la spectacolele în persoană o provocare majoră este păstrarea și valorifi -
carea potenţialului „democratic” și interrasial al teatrului digital.
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