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„ATitudine pe strada TA!” 
 

Un ghid practic despre animaţia stradală şi modurile ei mai 
mult sau mai pu in cunoscute de a fi practicată! ţ

 
  
Arta nu ajunge la oameni, oamenii vin la ea. Tocmai de aceea 
ne bucurăm că ai luat în mână acest ghid, care nu întâmplător 
ţi-a atras atenţia. 

 
Încă de la început o să te informăm că ai în faţa ochilor primul ghid de acest gen creat în limba 
română. Ceea ce-l face special este că îşi propune, fără a fi exhaustiv, să facă o incursiune prin 
metodele de animaţie stradală şi să-ţi deschidă apetitul către ele, oferindu-ţi totodată o 
alternativă la care probabil nu te-ai gândit până acum – să practici animaţia stradală pentru a crea 
o schimbare în comunitatea ta! 
 
Ghidul s-a născut ca urmare a experienţei Asociaţiei A.R.T. Fusion şi a partenerilor săi, implicaţi în 
transmiterea unui mesaj pentru antidiscriminare în România prin campania „Eşti Spectator? Ia 
ARTitudine!”.  
 
Echipele care au lucrat folosind animaţia stradală au promovat toleranţa îndemânând oameni ca şi 
tine să ia „ATitudine pe strada TA!”, aşa cum şi ei au făcut-o pe strada lor, luându-te prin 
surprindere şi fascinându-te cu un spectacol colorat cum în mod sigur nu eşti obişnuit să vezi pe 
străzile româneşti. 
 
Mulţumim pe această cale finanţatorilor noştri,  
Administraţia Fondului Cultural Naţional, şi 
   
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Tineret în Acţiune 
 
precum şi partenerilor: 
 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
Fundaţia Noi Orizonturi prin Cluburile de Iniţiativă Comunitară I.M.P.A.C.T. (Iaşi, Constanţa, 
Timişoara, Slobozia şi Valea Jiului), 
C.R.E.A.T.I.V. - Bucureşti 
The Serious Road Trip – Timişoara, Cluj, 
Crispus – Sibiu 
O.N.C.R.- Cercetaşii României – Târgu Jiu, 
Aripi în Europa – Fălticeni, Suceava, 
A.D.S.I.S. Tineri– Iaşi, 
A.R.C.S. – Drobeta Turnu Severin. 
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Toate aceste organizaţii şi cluburi de iniţiativă s-au implicat alături de A.R.T. Fusion în campania 
de promovare de „ATitudine pe strada TA”, au învăţat să practice animaţia stradală şi au desfăşurat 
spectacole în Bucureşti precum şi în comunităţile lor pe tot parcursul  campaniei. Peste 200 de 
voluntari din 12 oraşe din România au transmis mesajul toleranţei către peste 1800 de tineri, 
folosind animaţia stradală.  
 
Eşti curios să afli CUM au procedat şi mai întâi de toate, CE ESTE animaţia stradală? 
 

Atunci citeşte mai departe! 
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Introducere GHID 
 

  
ANIMAŢIE STRADALĂ....hm….ce îţi trece prin minte când vezi aceste cuvinte ? 
Probabil te gândeşti că este ceva care se întâmplă pe stradă după cum şi numele îi 
spune şi care ar trebui să te anime....foarte general şi foarte simplu NUMAI că 
doar atât este insuficient, incomplet şi fără farmec. 
 

Tu eşti diferit de persoana care a citit aceste rânduri înaintea ta iar eu nu ştiu foarte multe despre 
tine aşa cum nu am ştiut despre persoana dinaintea ta DAR ştiu că în mod sigur  

acest GHID ţi se adresează!!! 
De ce? Simplu 

 
Tu MERIŢI să ştii mai multe despre acest domeniu fascinant al animaţiei stradale! 
 
Tu ai POTENŢIALUL să devii un animator de stradă (în cazul în care nu eşti deja unul)! 
 
Când TU vei dori vei ORGANIZA un eveniment de animaţie stradală! 
 
Tu vei aduce O SCHIMBARE în societate prin intermediul acestui domeniu energic. 
 
Iar TU eşti persoana care NU INTAMPLĂTOR şi-a aplecat privirea în acest document îndrăzneţ! 
 
Chiar dacă ai luat sau nu parte vreodată la un spectacol de animaţie stradală, chiar dacă ai produs 
ceva animaţie pe ceva străzi, chiar dacă ai impresia că ştii câteva ceva.....totuşi TU eşti O persoană 
care TREBUIE să citească acest ghid pentru că acesta include în mod sigur ceva de care TU ai 
NEVOIE, ceva NOU şi STIMULATOR, provocator şi după cum spuneam   

acest GHID ţi se adresează  ŢIE!!!! 
 

 
Ia-ţi ceaşca de cafea sau ceai după preferinţă, elimină orice element disturbator 
din jurul tău, o prăjiturică ajută şi asigură-te că stai confortabil ...pentru că 
urmează să petreci un timp de calitate şi merită atenţia necesară. 
 
Ne vedem pe următoarea pagină!!! 

 
 
 
       Eu, 

  Ghidul tău în animaţia stradală  
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Definiţia animaţiei stradale 
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Tentativă de a defini 
 
  

Noi îi zicem ANIMAŢIE STRADALĂ,  însă i se mai spune şi: 
 

busking  
teatru în situ 
artă stradală 

entertaiments 
spectacol de stradă 

spectacol în aer liber 
cultură sau comunicaţie urbană 
forme noi de exprimare artistică 

spectacol în spaţiu public sau deschis 
 

 
….atâtea denumiri, însă cert este că animaţia stradală ajunge în locurile în care orice altă formă de 
artă nu reuşeşte : creează acţiune pe asfalt, pe nisip sau pe iarbă, magie într-o parcare, spectacol 
în mijlocul oraşului, şi multe altele. 
Te urmăreşte pe tine şi pe cei ca tine şi te surprinde în locurile în care nu te-ai aştepta. 
De obicei este ceva provocativ, ciudato-interesant, energetic, copleşitor sau combinaţie din toate 
astea. 
 

Este un termen general, recunoaştem, însă are câteva caracteristici: 
 include forme diferite de exprimare artistică incluzând teatru, 

muzică, circ, clovnerie, dans, carnaval, pirotehnică, şi multe, multe 
altele,  

 
 se desfăşoară într-un spaţiu deschis, public, în aer liber şi este 

accesibil tuturor precum şi oricărui număr de persoane; 
 

 oferă şansa celor din jur să asiste atâta timp cât doresc din 
momentul în care doresc; 

 
 
 
 

Cel mai important aspect, chiar fundamental este contactul cu publicul! Trecătorul, privitorul, 
spectatorul joacă rolul cel mai important! Întregul spectacol se bazează pe el şi se orientează în 

jurul acestuia, iar de multe ori acesta nu rămâne doar un  privitor. 
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Acest tip de artă are un avantaj foarte valoros: este foarte sincer în 
reacţiile celui căruia i se adresează: NU ÎI PLACE, NU STĂ. Contactul cu 
publicul stimulează creativitatea artistului pentru a veni cu ceva nou, 
pentru a improviza sau pentru a identifica ce anume îl face pe trecător să 
rămână şi să vizioneze. Niciodată două spectacole nu vor fi la fel! 
 
 
 

 

Este clar şi trebuie subliniat, animatorii stradali ALEG strada ca şi spaţiu de 
desfăşurare a abilitaţilor pe care le deţin, pentru că vor să ajungă în mod real la public, să aducă o 
schimbare în viaţa cotidiană, caută şi oferă noi experienţe. 
 
 

REPEDE!! 
 

Spune pe o scală de la 1 la 10 cât de clar îţi este ceea ce 
înseamnă ANIMAŢIA STRADALĂ? 
 
 
 

Bifează aici   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Deşi ne-am dori, nu poate fi 10... 

…de aceea îţi sugerez delicat să continui! 
 
 

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară: 

 Ce schimbări crezi că ar aduce animaţia stradală în oraşul 
în care locuieşti 

 
 Dar pe strada ta 

 
 

 Cine crezi că are nevoie de animaţie stradală 
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Obiectivele animaţiei stradale 

 
 

 
Bine, bine ….dar DE CE animaţie stradală? 
De ce acest domeniu există, de ce atâţia oameni investesc timp, energie şi 
creativitate pentru a crea ceva care să te surprindă plăcut şi care să te 
atingă într-un mod memorabil şi deosebit?  
 
Ei bine dragul meu cutezător în ale animaţiei stradale, nu poate fi doar un 
răspuns pentru că animaţia stradală este ceva atât complex şi divers iar 
motivele pentru care există sunt de asemenea. 

 
Dacă un potenţial răspuns trece prin mintea ta …în mod sigur face parte din categoria extrem de 

generoasă care răspunde la întrebarea „De ce animaţie stradală?”. 
 
Împărţite pe categorii, răspunsurile ar putea arata aşa: 
 
Motive care îi stimulează pe unii din organizatori (care pot fi chiar artiştii): 

 produce o schimbare în cotidian, în rutina oamenilor, oraşului 
 aduce cultura la oameni sau la cei care nu au acces 
 schimbă imaginea oraşului 
 este o tradiţie a locului, oraşului, ţării 
 promovează noi forme de creaţie, artă 
 transmite un mesaj, „educă” oameni cu privire la un subiect anume 
 produce conştientizare publică pe anumite subiecte 
 răspunde la anumite cerinţe de ordin politic  
 este o formă de advocacy sau media 
 „zguduie” societatea, provoacă, şochează pentru a demonstra ceva 
 pentru a sărbători 
 face parte dintr-un eveniment mai amplu, ca diversitate 
 atrage noi oameni, turişti 
 banii 

 
Motive inspirate de aspecte ce ţin de grupul căruia se adresează: 

 oferă distracţie ,face oameni să râdă, să se bine dispună 
 adună oameni la loc, creează coeziune socială, dezindividualizare 
 învaţă ceva nou, primeşte un mesaj într-un mod non-formal 
 este deschis la experiment 
 vrea să se implice, să participe, chiar să creeze 
 au nevoie de o noua formă de artă, şi în noi spaţii  
 solicită metode noi în abordare pe orice direcţie sau subiect (social, politic, cultural) 
 nu au acces la anumite forme de artă 



Obiectivele animaţiei stradale 
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Unele din motivele „personale” ale artistului:  
 e liber, se exprimă liber 
 se dezvoltă personal 
 faimă, pentru a fi în centrul atenţiei 
 distracţie 
 pentru a fi diferit 
 transmite un mesaj 
 împărtăşeşte anumite abilitaţi, cunoştinţe  
 pentru a-şi testa limitele 
 învaţă ceva nou 
 îşi face prieteni, face parte dintr-un anumit grup 
 îşi practică profesia 
 creează 
 bani 
 călătoreşte 

 
Te-ai gândit ce alte motive ar putea fi? 
Lista rămâne în mod evident deschisă …. 
 
Obiectivele animaţiei stradale sunt diverse, vaste şi în mod evident răspund la nevoile societăţii, 
ale oamenilor în general, ale artiştilor, ale culturi sau chiar ale strategiilor politice.  
Faptul că animaţia stradală a fost şi este folosită pentru a transmite un anumit mesaj social, în 
cadrul anumitor proiecte sau campanii adresate către grupuri în nevoie, sau cu scop care vizează 
schimbarea unor atitudini şi decizii face acest domeniu un instrument care merită explorat şi 
valorizat adecvat. 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 

 Care ar fi motivele pentru care ai vrea să faci animaţie stradală 
în oraşul tău 

 
 Care poate fi durata impactului animaţiei stradale 



Metodele animaţiei stradale 
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Metode de animaţie stradală 
 
 

 
Ce este animaţia stradală?  

De ce există? 
  
Două întrebări care şi-au primit câte o porţioară de răspuns, sperăm 
pe gustul consumatorului, în paginile anterioare.   
 
O nouă întrebare îşi căută răspunsul acum; deşi îi vom acorda un 
răspuns extrem de generos, probabil tot nu îţi vom umple creieraşul 
însetat de cunoaştere.  Noi nu putem decât să îţi asiguram o porţie 
uriaşă! 
 

Întrebarea minune este CUM? 
 
CUM se face animaţie stradală? 
 
Exact! 
A venit timpul să explorăm ce se face concret, cum se face, care sunt paşii întregului proces, 
reacţiile celor care participă, care sunt aspectele pozitive şi negative, precum şi să dăm nişte 
exemple practice.   
 
Şi nu doar atât! 
Vei primi informaţii despre cum poţi practica chiar tu însuţi o anumită metodă, de ce (şi de cine) ai 
nevoie, ce paşi trebuie să urmezi pentru ca în final tu să poţi anima străzile dorite prin metoda 
dorită. 

 
 
Unele dintre metode, datorită complexităţii mişcărilor fizice solicitate, nu 
vor putea fi explicate în detaliu în acest ghid practic. Trebuie să ştii, 
cititorule, că fiecăreia dintre aceste metode îi sunt dedicate cărţi 
nenumărate sau surse extrem de bogate. Aşa că nu-ţi fie teamă, ce nu îţi 
vom explica noi în câteva rânduri, te vom ruga să citeşti sau să vizionezi. 
Îţi vom face atâtea trimiteri către surse încât să îţi poţi face o pregătire 
completă sau aproape completă în direcţia care te interesează.  

 
Noi îţi servim aperitivul! Curios? 
 
 
 
 



Metodele animaţiei stradale 
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Ordinea în care vom începe să aprofundam fiecare metodă este „inspirată” de  
frecvenţa cu care s-a constatat statistic că sunt practicate artele stradale în 
Europa  (*Streets artists in Europe, European Commission, Policy Department 
Structural and Cohesion Policies, March 2007)  
 

 
 
Vom aborda în această incursiune 10 categorii de animaţie stradală, iar unele categorii au şi mai 
mult de 6 metode incluse, ceea ce înseamnă că la sfârşitul parcurgerii tuturora vei avea o gamă 
destul de consistentă din care să alegi pentru a aprofunda, pregăti şi practica în mod real. 
 
 
Pregăteşte-te să devii animator stradal! 
 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 De ce ai nevoie pentru a începe să practici animaţie stradală 

 
 

 Cunoşti persoane care ar putea fi interesate să înceapă alături de 
tine 
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Teatru de stradă 
Despre teatru non-stradal 

„Î: De câţi spectatori de teatru e nevoie să schimbi un bec?  
R:Trei, unul să facă treaba, un copil care să plângă  

ş

 

t

i un altul să zică: Uite dragă, schimbă becul!”  
 
 

Stradă. Teatru de stradă…unul din cele mai complexe şi variate domenii. 
Se poate adresa tuturor vârstelor, pe orice subiect şi utilizând nenumărate 
accesorii care să confere atât semnificaţii aparte precum şi o imagine deosebită 
(măşti, umbre, păpuşi, decoraţii, costume, etc.). 
 
Când vorbim de teatru de stradă NU includem aspectele care ţin de aria de circ: 
clovnerie, jonglerii, acrobaţii etc. ci ne referim strict la acţiuni care au o 
poveste, acţiune, mesaj incorporat, indiferent de tipul de teatru. 

Se zice că este cea mai întâlnită formă de animaţie de stradală! (vezi: *Streets artists in Europe, 
European Commission, Policy Depar ment Structural and Cohesion Policies, March 2007 ) 

Fi sincer, tu ai luat vreodată parte la un spectacol de teatru stradal? Şi ce părere ai? 
 
O privire în procesul milenar 
Este cea mai frecventă dar şi cea mai veche formă de artă în spaţiul public. 
De fapt teatrul s-a născut pe stradă, şi foarte mult timp s-a desfăşurat numai în spaţii deschise, 
accesibile tuturor, şi acest aspect poate fi uşor verificat prin analiza teatrului în evul mediu sau în 
Grecia antică. Poveştile, legende de tot felul erau accesibile tuturor pentru a oferi distracţie, 
anumite cunoştinţe sau erau parte din cultura de la acea vreme în anumite locuri. 
Ulterior, aproximativ 500 de ani în urmă, cerinţele au crescut în nevoile teatrului, şi avantajele 
teatrului în spaţiu închis special dedicat teatrului să fie explorate. Din acel moment teatrul (clasic, 
pentru copii, cu măşti, de păpuşi, religios, etc.) şi-a făcut rădăcini puternice în spatiile din ce în ce 
mai avansate şi sofisticate ale “clădirilor” teatrale. În acest fel un control mai mare asupra accesului 
la spectacol a crescut,  precum şi complexitatea pieselor iar aspectele tehnice ce ţin de lumină, 
sunete au urcat teatrul pe o treaptă superioară. 
 
DAR….o anumită parte a teatrului nu a putut să plece din stradă 

- parte din anumite evenimente tradiţionale, festivaluri 
- ca mesaj şi răspândire a unor religii  
- în carnavale şi târguri. 

O mare perioada de timp TEATRUL a fost asociat exclusiv cu CLĂDIREA de 
TEATRU, iar evenimentele din stradă reprezentau doar acţiuni solitare şi 
sărace care nu reprezentau teatru pentru majoritate.  
În secolul 20, specificul societăţii a făcut ca STRADA să cheme teatrul către 
EA!!! Atât artiştii cât şi publicul au început să simtă o nevoie de AER, şi încet 
încet au început să fie implementate spectacole complexe şi diverse în stradă. 
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Experienţa IN DOOR  
a teatrului a ajutat enorm la calitatea spectacolelor stradale, la modul de construcţie şi de 
reprezentare, precum şi la accesul către public. 
 
În timp, în mod evident şi experienţa OUT DOOR a contribuit la creşterea calităţii. Prin practică şi 
exersarea la diferite niveluri a fost posibilă analiza şi identificarea de  soluţii pentru orice aspect 
negativ: vizual, auditiv, legat de spaţiu, etc. 
 

Experimental 
În mod cert teatrul de stradă merge mai departe de aspectele formale, 
clasice şi distante pe care teatrul clasic „in” le manifestă. Teatru de 
stradă permite experimente de tot tipul, inovaţie şi creativitate. 
Mai mult decât atât, începând cu a doua jumătate a secolului 20, teatrul 
a devenit o metodă de transmitere a unui mesaj social sau politic, de 
influenţare a diferitelor comunităţi pentru a lua o anumită atitudine sau 
decizie. Au apărut termenii ca teatru social sau politic, oameni care au 
lucrat intens la implementarea acestor tipuri de teatru, care au crezut 
intens în puterea teatrului pentru schimbare socială, au scris cărţi, au 
multiplicat experienţa adunată, iar detalii despre cum se construiesc şi 
implementează sunt accesibile tuturor. 

 
 
Caracteristici GENERALE  ale teatrului de stradă: 
Teatru de stradă abordează oamenii în mod direct şi deschis. 
 
De ce mai multe ori publicul unui astfel de spectacol nu este pregătit să 
participe la o piesă de teatru, este luat prin surprindere şi în mod 
spontan ia parte la o bucată de teatru şi decide dacă va rămâne mai 
multe minute sau nu. Aceşti oameni se aflau pe strada respectivă din alte 
motive care îi pot influenţa să rămână sau nu.  
 
De aceea, creatorii unei piese pentru spaţiul stradal i-au în considerare 
limitarea în timp. Cele mai multe piese nu au o durată foarte mare; 
acţiunea este mai concentrată şi nu se pierde în detalii sau prea multe 
înţelesuri; în general, nu sunt folosite accesorii extrem de complicate 
pentru a asigura mobilitatea echipei de teatru; important într-o piesă de 
stradă este corpul uman, vocea, care fără ajutor tehnic, poate să ajungă 
la 4000 de oameni. 
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Ce anume influenţează teatrul de stradă? 
 

 spaţiul şi timpul; asp te cec oncrete care sunt vitale în crearea unei piese; în ce locaţie poate 
fi implementată, la ce moment al zilei, al săptămânii, cât timp să 
dureze astfel încât să ajungă la câţi mai mulţi oameni; (de ex: în faţa 
unei fabrici, la intrarea în metrou, sau în piaţa centrală, trebuie aflat 
care este ora de vârf, şi dacă este dorită ora de vârf pentru 
desfăşurarea activităţilor, etc. ) 

 
 

 dinamica grupurilor mari ; oameni vin şi pleacă; curiozitatea 
îi cheamă pentru primul minut şi apoi ei pot dispărea la fel de 
repede precum au venit; interesul poate scădea dacă vizibilitatea 
nu e mare sau calitatea sunetului e slabă,  iar aceste aspecte 
trebuie luate în considerare şi organizate; spa iul trebuie să fie de 
aşa natură încât să permită oamenilor să stea oricum îşi doresc. În 
stradă poţi pierde foarte uşor publicul; trebuie să fie ceva 
interesant în orice moment care să îi motiveze să rămână până la 
final. În acelaşi timp, oamenii sunt deschişi şi îşi exprimă emoţiile 
foarte uşor şi tare; ei pot fi impulsivi, emoţionali şi sensibili la 
diferiţi stimuli care fac contrast cu mediul obişnuit.  

ţ

 
 Codurile, regulile locului; orice loc, în orice oraş, are o anumită semnificaţie cu care 

oamenii locului îl asociază şi care le influenţează comportamentul. 
Teatrul de stradă oferă alte funcţionalităţi acelui loc şi asta 
reprezintă o provocare atât artiştilor cât si publicului; (de exemplu: 
spaţiul din jurul unei biserici va oferi un mediu diferit faţă de un parc 
dedicat tinerilor) 

 
 

 Schimbarea permanentă – niciodată o piesă nu va fi la fel cu 
alta ; publicul va fi mereu diferit, iar o piesă bună va trebui să îşi 
trimită mesajul indiferent de schimbările permanente în mediu şi în 
public, indiferent de factorii perturbatori (de ex: zgomotul din stradă, 
comportamentul anumitor persoane din public, ploaia etc.). Abili ăţile
de improviza ie sunt de bază pentru un spectacol stradal. 

t  
ţ
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Tipuri de teatru de stradă 
 

Fără a folosi un criteriu specific de clasificare, în acest ghid vom face următoarea separare: 
 clasic; 
 teatru cu măşti, comedia dell’arte, mimă/pantomimă; 
 teatru cu umbre; 
 teatru experimental (social, politic, de propagandă); 

 
 

Pe lângă acestea vom aborda teatrul de păpuşi şi teatrul muzical,  în alte categorii (păpuşi şi 
muzică-dans) şi nu subsumate teatrului de stradă, din motive pe care le vom expune la momentul 

respectiv . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eşti pregătit să faci primii paşi în direcţia TEATRULUI DE STRADĂ? 
Eşti pregătit să devii un actor stradal? 

 
Nici nu trebuie să dai un răspuns acum, pentru că doar după cei vei finaliza întreg capitolul vei în 
măsură să îţi dai seama cât de mult ţi se potriveşte această metodă. 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 

 Trebuie să fi un actor profesionist pentru a face teatru de stradă 
 

 Cât de dispus eşti tu să faci teatru de stradă 
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Teatru de stradă 
- Teatru clasic - 

 
 
Teatru clasic pe stradă?! Ce înseamnă asta? 
Ce înseamnă „clasic”? 
 
Teatru clasic este cel la care ai luat parte categoric, pentru că în mod sigur:  

- ai fost într-o clădire de teatru şi ai urmărit o piesă, SAU 
- în şcoala ta au fost reprezentate anumite piese, SAU 
- ai văzut la televizor o piesă de teatru, SAU 
- ai studiat la scoală despre asta . 

 
Caragiale sau Shakespeare îţi spun ceva? DA, ei fac parte din creatorii teatrului clasic, cu subiecte 
dramatice sau de comedie, cu detalii specifice legate de ambient, decoraţiuni, sunete, lumini, 
haine, desfăşurare etc.  
Când citeşti o astfel de piesă poţi să vizualizezi clar toată desfăşurarea, paşii, chiar şi felul în care 
arată personajele. Când urmăreşti o astfel de piesă, este ca şi cum iei parte la un film care rulează 
în faţa ochilor tăi, deşi nu şti ce se întâmplă în spatele scenei. 
Clasic, pentru că în timp, asta a definit teatrul: piese complexe, tragice, de comedie sau satiră, 
care ascund în spate o groază de muncă pentru jocul actorilor, decoraţii şi accesorii, lumini şi 
sunete, relaţia cu spaţiul, şi mult mai puţin relaţia cu spectatorul. 
În general, teatrul  clasic  este separat de public, impune o distanţă şi nu îl implică până în 

momentul final când îşi cere ovaţiile. 
Echipa de teatru include mulţi oameni şi are nevoie de foarte mult 
timp pentru a realiza o piesă. 
Începând cu Grecia sau Roma antică (Sofocle, Euripide în Grecia sau 
Plautus în Roma), Evul mediu, perioada renascentistă (generaţia 
Shakespeare),  până în prezent la teatru absurd, postmodern 
(Stanislavski, Breht, Becket etc), au fost scrise piese, au fost jucate, 
criticate, rejucate, modificate, însă caracteristicile de mai sus rămân 
aceleaşi. 
 

 
 
Pentru copii sau pentru adulţi teatrul clasic a incorporat o multitudine de subiecte şi tipuri: 

 poveşti pentru copii; 
 legende, mituri pentru copii şi adulţi; 
 poveşti de dragoste sau de familie; 
 învăţături religioase; 
 drame, tragedii inspirate din realitate sau ficţiune; 
 comedie pe subiecte abstracte sau concrete; 
 satiră la adresa moravurilor societăţii. 
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În funcţie de specificul locului, timpului (vorbim de mai mult de 2000 ani, imaginează-ţi !!!) şi al 
oamenilor, subiectele au variat (de la subiecte externe, neutre, până la 
subiecte cu aspect personal, psihologic sau chiar politic); modul de 
expunere a fost şi el extrem de divers (de la o recuzită cu foarte multe 
accesorii, până la experimente în care şi nuditatea a jucat un rol); accesul 
publicului a fost când foarte restrictiv (au existat perioade în care numai 
elita putea participa), când liber (în zilele noastre, toţi oamenii au 
posibilitatea să ia parte la piese cu intrare liberă), etc. 

 
 
În caz că te întrebi care e legătura dintre această mică istorie a teatrului clasic şi animaţia stradală, 

afli acum! 
 

 
TEATRUL CLASIC SE (POATE) FACE ŞI PE STRADĂ!!! 

În mod organizat, cu spaţiu amenajat adecvat şi cu piese 
complexe dar adaptate pentru stradă, inclusiv cu ceva 
asistenţă tehnică.  Arată aproape la fel ca în clădirea de teatru 
însă se întâmplă pe stradă, în spaţiu deschis, public. 
 
Nu este ceva foarte spontan şi care să te surprindă prin 
apariţie, pentru că fiind un teatru de aşa natură necesită 
pregătire, chiar o promovare adecvată şi câteodată chiar şi 
limitare a accesului publicului care poate fi făcută pe bază financiară. 
 
În Europa le veţi întâlnii în timpul veri, primăvară târzie sau toamnă timpurie, parte din anumite 
evenimente mai ample (festivaluri de artă sau teatru, etc.), sau ca eveniment teatral în stradă, 
independent,  pentru a duce arta mai aproape de oameni. 
 
Cele mai frecvente reprezentaţii sunt cele adresate copiilor - poveşti de toate tipurile, care pot fi 
implementate în parcuri de copii, în faţa şcolilor, în supermarketuri. 
 
 
Care sunt reacţiile celor care participă? 

 deschidere către eveniment,  
 

 curiozitate, dorinţă de participare, 
 

 surprindere, nu se aşteaptă să vadă o piesă clasică pe stradă, 
 

 câteodată dezamăgiţi de timpul ridicat al unei piese. 
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Puncte tari ale teatrului clasic în stradă 

+ oferă un spectacol amplu, sofisticat, complex;  

19   Animaţie stradal

+ cei care se implică au pregătire specializată în actorie, regie, scenografie, 
tehnică; 

+ iese din sfera clasică şi formală a teatrului şi merge în mijlocul oamenilor; 
deschide ap+ etitul pentru cultura copiilor, sau îl reactivează pe cel al 

+ nservarea pieselor şi autorilor clasici, atât pentru copii cât şi 

+ zat de trupe celebre este uşor de organizat, promovat şi 

 
 
uncte slabe 

ă distanţa formală şi oficială a teatrului clasic  faţă 

- i solicită acces pe bază financiară; 
lt de 

- a începutul piesei poate 

- ental se păstrează la un nivel 

- itatea piesei poate fi o provocare în mediul stradal 

-  influenţaţi de 

 

Vrei să faci teatru clasic în stradă? 
Nu este un proces simplu, însă posibil!  

ătire în 

adulţilor; 
ajută la co
pentru adulţi; 
dacă este reali
adună un public numeros. 

P
- păstreaz

de public; 
de multe or

- timpul unei piese rămâne în continuare ridicat (mai mu
o oră) pentru un public de stradă;  
numai publicul care participă de l
beneficia de piesă ca atare; 
aspectul inovativ şi experim
scăzut; 
complex
iar piesa poate să nu fie percepută adecvat; 
copii nu îi pot acorda atenţie totală fiind
mediul în care sunt; pot fi distraşi de elemente exterioare (în 
cazul pieselor pentru copii). 

 
 
 

 acolo unde este motivaţie nu există im
În cazul teatrului clasic, nu poţi începe singur decât dacă eşti deja o persoană care are preg
domeniul teatrului.  
 
 
 
 
 
 
 



Metodele animaţiei stradale – Teatru de stradă – Teatru clasic 
 
 

20   Animaţie stradală – ghid practic  
 

ar dacă nu? 
 

 apelează o trupă de teatru independentă din oraşul tău (o poţi 

 

D

găsi pe internet, la cluburile de tineret, sau chiar în şcoala sau 
facultatea ta) 

 participă la un curs de actorie, regie, scenariu, etc., 

 

construieşte-ţi abilităţile necesare şi fă-ţi contacte pentru o 
echipă de teatru în stradă; 

 
 abordează o trupă sau echipă de teatru de care ai auzit că 

 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 

practică teatru pe stradă şi exprimaţi dorinţele - de cele mai 
multe ori vei fi orientat în direcţia adecvată. 

 
 
 
 
 

 
 Cât de mult poate schimba atitudinea faţă de teatru a publicului general 

 
o creştere numerică a spectacolelor stradale 

 
 Care ar fi succesul unei piese de teatru clasic realizat în mediul rural 
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Teatru cu măşti 
Măşti uriaşe, Comeddia dell’arte, Pantomimă, Statui vii 

 
Imaginează- i că mergi pe o stradă, îndreptându-te către un supermarket. Vrei ă cumperi ni te îngheţată i 

ni te suc pentru tine şi prietenii tăi. E ti destul de aproape de locaţia magazinului şi mintea ta zboară nicăieri 
i niciunde...aşa cum se întâmplă de obicei când faci cumpă ături. Intri în magazin, cauţi firesc ceea ce îţi 

place, te duci la ghi eu, plăteşti bănu ii...nimic neobi nuit până aici. Te pregăte ti să ieşi din magazin când 
dintr-o dată vezi în depărtare o imagine ciudată, de fapt mai multe, însă una iţi atrage aten ia foarte puternic, 
iţi dă a a o senzaţie stranie şi un pic de teamă; este total neobişnuită; plus de asta face un zgomot anormal şi 

se îndreaptă cu o viteză mare spre tine.....extrem de mare......eşti sigur ă vrei să stai pe loc  

ţ s ş ş
ş ş
ş r

ş ţ ş ş
ţ

ş
c ?

 
Ai asistat la o întâlnire surprinzătoare dintre un posibil TU şi un posibil actor mascat extrem de 
provocator! Ar fi bine să parcurgi următoarele rânduri, iţi pot schimba viaţa şi vei putea în viitor să 
răspunzi rapid la întrebarea adresată mai sus. Multă baftă! 

 
Teatrul cu măşti sugerează, prin însăşi denumirea-i, cu ce anume 
se ocupă.  
Teatrul cu măşti foloseşte măşti, evident, dar nu putem să ne 
oprim aici; de ce se ocupă cu măşti, ce fel de măşti, ce fel de 
spectacole, pentru cine, ce mesaj, ce reacţii....?? 
Ehe, dacă reuşim să răspundem la toate aceste nedumeri probabil 
că întrebarea:  
ce este teatru cu măşti?  să primească un răspuns care începe aşa – 

Păi, stai să vezi că … DEPINDE! 
 
Ce e cu Masca? 
Încă din epoca de piatră oamenii s-au folosit de măşti pentru a ilustra anumite spirite sau duhuri a 
căror existenţă era venerată sau pur şi simplu considerată că ar avea o influenţă asupra 
evenimentelor societăţii. Era folosită în diferite ceremonii, religioase, de înmormântare, de iniţiere 
a tinerilor, de fertilitate sau de vindecare, şi nu numai. 
În timp, masca a fost folosită în carnavale, pentru distracţie, pentru schimbare sau sofisticare, iar 
ulterior a devenit parte din lumea teatrului. 
 
MASCA în sine a întâlnit variaţii în ceea ce priveşte imaginea 
sau simbolistica din spate, de la simplistele feţe false, până 
la piese extrem de complexe, cu părţi mobile sau feţe 
ascunse. MASCA cuprinde o categorie extrem de numeroasă 
de posibilităţi de reprezentare. Materiale utilizate de 
asemenea sunt foarte diverse: lemn, metal, diverse fibre, 
lut, piatră, scoici, piele, pene, hârtie, textile, vegetale, etc. 
În general elementele morfologice ale măştii sunt inspirate 
din trăsăturile umane sau  animale indiferent de simbolul 
reprezentat iar o mască poate reprezenta aspecte din 
realitate sau doar o abstractizare. 
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În teatru a jucat un rol important pentru că a putut să confere spectacolului valenţe noi, prin 
multitudinea de personaje, implicit situaţii, caractere care oferă 
bogăţie. 
Se folosesc tot felul de mărimi de măşti, de la cele care acoperă 
doar ochii, obrajii până la măşti uriaşe care exagerează o anumită 
caracteristică sau care se pot impune uşor în mulţime; 
În piesele cu subiect religios prin intermediul măştilor au putut fi 
reprezentate personaje ca îngeri, demoni, dumnezeu, duhuri, zei, 
etc.   
Totodată, prin măşti pot fi exagerate anumite expresii sau emoţii 
iar acest aspect să ofere mai multă tărie anumitor situaţii şi 
mesajului implicit. Masca înlesneşte înţelegerea piesei, pentru că 
poate scoate la iveală într-un mod extrem de clar atât o stare 
sufletească, o vârstă sau condiţie socială.  
 

Prin intermediul măştilor pot fi create subiecte 
 de comedie, 
 fantezii pentru copii cu inspiraţie din basme si legende, 
 tragedii şi drame, 
 psihologice, 
 absurd. 

Unele din formele exprimate mai sus pot fi practicate pe stradă cu aceiaşi procedură ca şi teatrul 
clasic (despre care nu ar trebui să uiţi, am discutat în capitolul anterior). 

 
Tipurile de teatru care se folosesc într-un fel aparte de folosirea măştilor, care se practică 
şi se pot practica cu uşurinţă pe stradă, şi care vor fi detaliate ulterior sunt următoarele: 
 

 teatrul cu măşti uriaşe – nu e chiar o formă aparte de teatru, însă, 
ca animaţie stradală e foarte eficientă;  

 comeddia dell’arte - teatru de provenienţă italiană foloseşte 
măştile pentru a exprima o comedie aparte şi care în timp a 
căpătat extrem de multă popularitate; 

 mimă, pantomimă - se folosesc de ascunderea feţei, însă într-un 
mod simplist, prin aplicarea unei vopsea albă pe întreaga faţă 
care accentuează anumite expresii şi care a devenit totodată şi 
simbolul acestui tip de teatru şi artist; 

 statui vii -  poate fi doar o persoană sau un grup de persoane, 
care prin felul în care sunt costumate şi pictate, prin accesoriile 
pe care le poartă precum şi prin poziţia nemişcată pe care o au, 
seamănă cu nişte statui reale; 

 cea pe care o vei inventa tu! 
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Teatrul cu măşti uriaşe 
 
O piesă de teatru care se 

nta atât personaje reale cât şi fictive, în funcţie de 

a atât copiilor cât şi adulţilor, în funcţie din nou de 

asca poate fi reprezentată în felul următor: 

foloseşte de măşti uriaşe, în primul rând impresionează prin apariţie, 
pentru că măştile uriaşe pot fi văzute de la mare depărtare. 
Măştile pot repreze
scopul piesei. 
Se poate adres
subiectul abordat în piesă.  

 
 
M

 poate fi întreg corpul unui personaj care îl acoperă pe actor în totalitate, 
 poate fi jumătate de corp care implicit îl va acoperi pe actor pe jumătate sau chiar în 

totalitate, 
 ar bustul unui personaj. 

ă un exemplu dintr-o piesă stradală a trupei Masca din Bucureşti  
 

 
 

 mod s  cu un sistem 

 plus, siguranţa şi stabilitatea măştii este şi trebuie verificată adecvat. 

 mod necesar atenţia publicului va trebui concentrată asupra măştii în sine şi nu asupra actorului 

poate fi do
 
Iat

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În igur masca va fi susţinută de către actor, iar aceasta trebuie să fie prevăzută
sau spaţiu care să îi ofere vizibilitate actorului iar în cazul în care nu este acoperit în totalitate va 
purta costume care să se armonizeze cu masca purtată.  
 
În
 
În
de sub şi de aceea el nu ar trebui să aibă nimic care să fie mai interesant decât masca. 
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Totodată actorul are destul de multă mobilitate şi prin urmare se poate deplasa şi realiza 
spectacole prin interacţiune cu publicul de o anumită natură.  
Spectacolul nu este unul mut, iar actorul are un sistem bine pus la punct pentru a se face auzit din 
interiorul măştii.  
 
Cel mai frecvent se realizează ca spectacol de comedie! 
 
 
Care sunt reacţiile celor care participă? 

 surprindere, şoc,  
 

 impresionaţi, dar şi interesaţi, 
 

 adulţii câteodată nu i-au în serios subiectul expus, nu îi acordă credit   
 

 copii se pot speria, 
 

 în mod sigur memorabil prin neobişnuinţa apariţie. 
 

 
 
Puncte tari ale teatrului cu măşti uriaşe în stradă 

+ este vizibil de la mare depărtare şi poate fi accesibil unui număr mare 
de oameni, 

 
+ este impresionant; captează atenţia foarte uşor, 

 
+ poate aborda subiecte din sfera fanteziei, abstracte, 

 
+ prin exagerarea şi accentuarea oferită de măşti se pot reliefa caractere 

puternice şi memorabile, 
 

+ din perspectiva actorului, acesta lucrează numai cu vocea ca mesaj 
actoricesc (nu şi cu limbajul non-verbal). 
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Puncte slabe 

- resurse (timp şi materiale) destul de ridicate pentru 
construcţie şi amenajare a spaţiului de desfăşurare, 

- un efort fizic mai ridicat pentru actor care poate fi 
epuizat rapid, 

- măştile nu au o mobilitate expresivă ridicată , 
- sunt impersonale, 
- în funcţie de tipul măştii, pot fi periculoase şi 

susceptibile la accidente pentru public. 
 

Hey! Cât de atractiv ţi se pare să fii sub bustul uriaş al unui dragon fioros şi să pretinzi că scoţi 
flăcări pe nas?  Ce zici? 

 
Vrei să faci teatru cu măşti uriaşe? 
Este un domeniu interesant şi dacă te atrage iată câţiva paşi sugestivi însă fii sigur că este un 
drum destul de lunguţ şi singur singurel este cam dificil, ar trebui să fii 
persoane care au lucrat, cu ceva experienţă: 

ghidat sau să lucrezi cu 

 trupele de actorie, independente sau de stat au câteodată 
prevăzute astfel de activităţi sau chiar ateliere pe această temă; în 
primul rând ar trebui să mergi la facultatea de teat  pentru că 
există o secţie dedicată şi te pot ghida adecvat;  

 ru

 caută o trupă care realizează astfel de spectacole în oraşul tău 
(sau în ţară) – pe net, în cadrul unor festivaluri, pe străzi; 

 caută informa ii (poţi găsi câteva şi la secţiunea de resurse) 
despre diferiţi artişti sau trupe care realizează astfel de 
evenimente (în România sau în afara ţării); pentru a învăţa mai 
multe din experienţa lor şi poate şi ceva teorie din spate plus 
pentru eventuale contacte. 

ţ

 construie te o mască simp ă (există cărţi şi site-uri care te pot 
ajuta în construcţie) şi acordă-ţi ceva timp de practică solitară – 
în felul ăsta poţi să afli şi dacă vrei cu adevărat să faci asta; 

ş l

 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Este mai important pentru public un personaj uriaş dar fără 

dinamică expresivă, sau o fiinţă vie care are posibilitatea unui 
limbaj non-verbal imens dar nu are o postură de proporţii?  De ce? 

 
 Ce fel de oameni atrage mai des teatrul cu măşti uriaşe 
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Commedia dell'arte 
 
Cred că nu este ţi se pare o denumire nouă, însă în nici un caz clară mai ales dacă nu faci parte din 
domeniul teatrului. Pas cu pas acum in următoarele pagini Commedia dell'arte te cheamă…nu de 
alta ci ca să te lămurească. 
 
Ce este commedia dell’arte? 
Este un tip de teatru de comedie care s-a dezvoltat în secolele 16 şi 17 în 
centrul Italiei, care era caracterizat de utilizarea unui text improvizat, bazat 
doar pe anumite indicaţii din scenariul stabilit anterior (ceea ce la vremea 
respectivă reprezenta o inovaţie). Atunci, actorii acestui tip de teatru aveau 
numeroase abilitaţi: acrobaţi, dansatori, muzicieni, oratori, şi care posedau 
o bună cunoaştere a naturii umane, a politicii şi moravurilor societăţii. 
 
Schema generală a scenariului este simplă: doi tineri îndrăgostiţi, un bătrân dat în mintea copiilor, 
îndrăgostit la rându-i de iubita fiului, un bătrân cumsecade şi cu capul pe umeri, perechea de slugi 
isteţe şi viclene, cinstite sau mai puţin cinstite, îndrăgostiţi şi ei, sprijinindu-i pe cei doi tineri, 
peripeţii, neînţelegeri, ciomăgeli, travestiuri, şi totul se termina cu bine, conform legilor fireşti ale 
naturii: tinerii se căsătoresc, bătrânii rămân singuri cu treburile lor, slugile îşi slujesc mai departe 
stăpânii, căsătorindu-se şi ele - pe această schemă generală putându-se broda la nesfârşit 
variaţiuni...  
 
Fiecare personaj este creat pe o singură idee – de unde şi denumirea de personaj mască, fapt 

rezultat din aceea că actorii foloseau măşti. Dar dincolo de 
existenţa reală a măştii, exista construcţia psihologică a 
personajului, cu o singura direcţie de dezvoltare: Pulcinella - 
trândav, pungaş, mâncău; Brighella - intrigant, deştept, viclean, 
răutăcios; Arlecchino - pierde-vară, naiv, vesel, mereu flămând, 
Zanni - viclean, isteţ, năstruşnic sau prostovan, caraghios, greoi şi 
lacom, alte personaje fiind Scappino, Mezzettino, Truffaldino, 
Coviello, Beltramino, Flautino, Colombina, Franceschina, Tartaglia, 
Pantalone, Doctorul, Magnifico, Capitano şi îndrăgostiţii (Isabella, 
Angelica, Ardelia, Flaminia, Lucinda, alături de Contio, Fabrizio, 
Florio,Lelio).  

 
 
Este o oglindă a publicului, o sinteză a spiritului larg popular, un fenomen singular în istoria 
teatrului.  
Dar în ciuda schematismului reprezentaţiile erau spectaculoase, nu atât prin dinamismul intrigii - 
uneori de domeniul absurdului- ci în special prin aspectul  intelectual şi tehnica jocului actoricesc. 
 



Metodele animaţiei stradale – Teatru de stradă – Teatru cu măşti 
 
 

27Animaţie stradală – ghid practic  

Actorii commediei dell’arte, în ciuda unor scenarii lipsite de logica strictă, ştiau întotdeauna cum 
să improvizeze, cum să se adreseze tuturor, şi nu numai intelectului cât şi auzului şi văzului, adică 
perceperii imediate, ca divertisment. Jongleri şi mimi extraordinari, dansatori şi acrobaţi de 
excepţie, actorii îşi stăpâneau sufletul şi trupul, vocea, scoţând la iveală minuni, alături de mişcare, 
muzică şi voce, costumele alcătuind simbolurile atât de grăitoare ale artei lor. 
 
Un fel de primă formă oficială de animaţie stradală! 
Trupele de commedia dell’arte performau în pieţe centrale, pe 
diferite străzii populate, pe scene pe care le cărau cu căruţa şi pe 
care le construiau un pic înalte pentru a permite accesul vizual 
unui număr cât mai mare de oameni. 
Şi astăzi se joaca şi prinde foarte bine pe străzile societăţii 
moderne, poate că scena nu mai este adusă de căruţă însă efectul 
în rândul oamenilor este în continuare puternic. 
 
Şi încă ceva....Acest tip de teatru a provocat prin limbajul sexual şi comedia fizică, prin „atacarea” 
ironico-amuzantă a celor mai respectate valori ale societăţii, prin stilul exagerat şi caracterele 
profunde. Reacţiile pozitive cat si negative au fost nenumărate; Un aspect interesant şi demn de 
menţionat ar fi faptul că Molierre, unul din creatorii acestui tip de teatru a fost înmormântat 
noaptea şi în secret, pentru a nu i se vandaliza cosciugul în timpul marşului funerar. 
 
Cred că este destul de evident de ce acest tip de teatru a căpătat o mare popularitate şi a rezistat 
în timp şi se bucură de un mare succes şi în prezent. Este practicat destul de des în Europa, nu 
atât de frecvent în România, unde nu sunt uşor de întâlnit pe străzi. 
  
Care sunt reacţiile celor care participă? 

 intrigaţi de abordare, 
 uimiţi şi poate şocaţi, 

 
 provocaţi personal de anumite topicuri, 

 
 curioşi, 

 
 cu răbdarea pusă la încercare, 

 
 „e ca o piesa de istorie” şi oameni se pot implica de dragul lui 

Arlecchino de exemplu, 
 

 pentru copii reprezintă ceva amuzant şi care ii atrage deşi nu vor 
înţelege foarte mult , 

 un anumit tip de public (greu de definit) îl va iubi. 
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Puncte tari ale commediei dell’arte în stradă 
 

+ spontaneitatea, improvizaţia,  
 

+ adaptarea într-o anumită măsură la public, 
 

+ provocator 
 

+ foarte dinamic, atrage public cu uşurinţă. 
 
 
 

Puncte slabe  
- izul istoric, nu este reprezentativ al societăţii actuale, 

prezente, 
 
- trebuie multă pregătire pentru a fi un actor de acest tip , 

 
- masca impune o oarecare distanţă faţă de public 

 
- spectrul subiectelor abordate este relativ limitat. 

 
 
Daca vrei să faci commedia dell’arte 

 este musai să lucrezi împreună cu un grup de 
oameni care sunt specializaţi în acest tip de teatru: 
facultate de teatru, master pe specialitate, trupa de 
teatru independentă, prieteni, 

 
 poţi să cite ti mai multe pe acest subiect dar fără 

punctul de mai sus nu poţi deveni un actor de 
commedia dell’arte. 

ş

 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Mai ţii minte când l-ai văzut prima oara pe Arlecchino? Ce părere ţi-a 

lăsat? 
 

 Ce poate aduce commedia dell’arte în ziua de azi unui public tânăr? 
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Mimă si pantomimă 
 

ţ

Am putea pune chiar semnul întrebării, mimă sau pantomimă? 
Este confuzant şi nici ei, cei mai specialişti decât noi nu prea fac 
o distincţie clară; putem considera că se utilizează având aceeaşi 
semnificaţie. 
În mod sigur în prezent aproape întotdeauna atunci când se 
vorbeşte de actorul care practică se va menţiona MIM şi nu 
PANTOMIM.  
Ambele cuvinte au origini în limba greacă şi sunt inspirate din 
acţiuni din teatru antic. MIM se trage din a imita. PANTO-MIMĂ 
se poate desparte ca a îi imita pe to i (panto fiind toţi) şi la 
vremea respectivă era un personaj mascat, Pantomimos (evident) 
care performa într-un solo, copiind şi imitând pe cei din jur 
adăugând elemente de dans.  
 

 
Cel mai simplu de a defini acest domeniu, este acea artă teatrală care se foloseşte exclusiv de 
limbajul non-verbal, utilizând mişcarea anumitor părţi ale corpului şi  expresiile faciale (muzica şi 
ambientul spectacolului poate contribui la crearea şi transmiterea mesajului). Lucrând în special cu 
partea emoţională, senzitivă, acest tip de teatru poate transmite mesaje emoţionale foarte 
puternice. 
 
În general un mim poartă o mască albă care îi acoperă faţa, masca poate fi o 
vopsea de faţă, sau cremă specială, pentru că nu este ceva rigid, ci care se 
lipeşte pe toate formele feţei şi care contribuie la  

 atragerea atenţiei asupra personajului (mai ales dacă personajul era 
îmbrăcat în negru, dar nu în mod necesar) 

 evidenţierea anumitor expresii faciale  
 hrănirea simbolului unui mim (caracterul cu faţa cea albă). 

 
Se pare că arta pantomimei moderne se trage chiar din Commedia dell’arte unde fiecare poveste 
se baza pe un caracter fix (iubit, tată, slugă, pierde-vară, prostănac, etc.) şi aceasta este şi ideea 
pantomimei şi multe din aceste roluri sau caractere se regăsesc şi în spectacolele de pantomimă.  
Ideea acestei arte este asociată cu abilitatea de a transpune şi exprima o întreagă poveste, acţiune, 
drama sau comedie dincolo de barierele limbajului. Acest aspect a contribuit enorm la mobilitatea 
artiştilor care puteau călătorii şi realiza spectacole indiferent dacă vorbeau sau nu limba ţării 
respective.   
 
Un spectacol de pantomimă poate fi realizat solo sau ca grup în funcţie de natura spectacolului şi 
scopul trupei. Pentru o echipă de pantomimă este extrem de necesar ca aceasta să fie bine sudată, 
să existe sincronizare şi repetiţie aprofundată pentru că cele mai banale greşeli în coordonarea şi 
comunicarea membrilor pot compromite întreaga semnificaţie a spectacolului. 
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Fiind un domeniu în care cuvintele lipsesc, este mult loc pentru interpretări, ceea ce înseamnă că 
publicul poate acorda sensuri diferite în funcţie de felul în care ei au receptat emoţional tot 
spectacolul. Acest lucru poate reprezenta chiar un aspect extrem de pozitiv, pentru că lasă loc 
spectatorului să îşi extragă mesajul pe care îl simte. 
 
Ei au făcut-o în stil mare! 

- rege al pantomimei este considerat francezul Marcel Marceau, născut în 
1923 si plecat din această lume în 2007 şi care a urcat arta pantomimei pe o 
scală superioară, care a introdus valoare de geniu spectacolelor oferite, care 
a căpătat celebritate acordând totodată popularitate acestui gen. Inspiraţia 
lui majoră au fost actorii de film mut printre care faimosul Chaplin.  

te invit să scormoneşti şi să afli mai multe despre acest artist care reprezintă încă un 
reper puternic. 

- un exemplu autohton şi modern este chiar Dan Puric, care este cel mai bun 
al României şi care are o faimă internaţională bogată pentru diferite 
spectacole de mimă. Pe Dan Puric îl puteţi întâlni şi la diferite dezbateri cu 
tineri sau pentru tineri în care se implică în analiza diferitelor aspecte ale 
societăţii prezente. 

 
Pantomima se face pe stradă???  
În ziua de azi o întâlnim în special în clădirile teatrale (sofisticat, complex, nivel ridicat de 
profesionalism) însă la vremea ei de glorie era un spectacol al străzii. 
Acum în stradă au rămas artiştii solo, sau duete, debutanţi sau iubitori ai spectacolului în stradă. 
 
Posibilităţi de expunere 

- de comedie, pentru 
copii în special 

- drame pe subiecte 
legate de psihologia 
umană 

- poveşti de iubire  
- basme, poveşti 

celebre 
Mai există câteva posibilităţi aparte de utilizare a tehni ii pantomimii dar care nu ia forma unui 
spectacol de teatru şi care se aplică cu succes în stradă. 

c

- mimul care stresează trecătorii; care poate purta un costum interesant şi atrăgător, care va 
interacţiona cu oamenii pe stradă atât în scopul de a-l atrage către un eventual spectacol 
mai mare cât şi pentru a oferi momente amuzante celor care deja îl urmăresc; acest tip de 
artişti de cele mai multe ori vizează o contribuţie financiară pentru ceea ce prestează; sunt 
necesare bune abilitaţi de improvizaţie şi flexibilitate în special datorită reacţiilor 
neaşteptate ale trecătorilor; 

- mimul care invită şi implică persoane din public şi care fac parte din spectacol fără a avea 
habar ce vor face; mimul îi poate atribui un rol sau nişte gesturi în jurul cărora el va 
construi o acţiune – scopul este hilar pentru cei care asistă ca public 

- „ascuns” în spectacole de clovnerie; artistul este mai degrabă un clovn, şi are un spectacol 
care îl reprezintă în calitate de clovn, însă include elemente din sfera pantomimei pentru a-
şi crea momentul care vizează predominant declanşarea de bună dispoziţie şi râsete şi nu 
există o acţiune bine elaborată; 
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Reacţii posibile în rândul celor care participă 
 nedumerire, neînţelegere mai ales în rândul neavizaţilor  
 ca şi spectacol de comedie îşi atinge scopul 
 enervare, poate chiar agresivitate în anumite cazuri în care trecătorii sau 

publicul este implicat fără voia lui 
 pot încerca să comunice cu artistul şi să insiste să îl facă să vorbească 
 atinşi în plan emoţional de spectacole profunde 
 ca orice noutate în rutina stradală îi poate bine-dispune şi relaxa 

 
Puncte tari ale pantomimei în stradă 

+ simplu şi complicat în acelaşi timp 
+ lucrează pe partea emoţională, non-verbală crescând receptivitatea 

publicului la aspecte din sfera aceasta 
+ este simplu de implementat, ca scenă, costume, decoraţii, accesorii, 

oameni implicaţi 
+ este eficient în comedie sau reflecţie personală 
+ copiii sunt atraşi de faţa cea albă sau aspectul de clovn 

 
Puncte slabe 

- oferă acces limitat, numai celor care au un spectru vizual apropiat, 
clar 

- mulţi artişti mimi  denaturează semnificaţia artei pantomimice 
transformându-o în clovnerie 

- dificil pentru artiştii neexperimentaţi să îşi păstreze postura dorită 
prin personaj la provocările publicului 

 
Ce părere ai despre acest domeniu? Vrei să fi un pantomim? 
Dacă vrei să realizezi spectacole de artă teatrală va trebui să apelezi la o trupă specializată, 
sugestiile sunt aceleaşi ca şi pentru Commedia Dell’arte. Dacă vrei să utilizezi elemente de 
pantomimă pentru diferite spectacole stradale câţiva paşi putem sugera  

 trebuie să iei parte la un curs de actorie, de dans sau pur şi simplu dedicat lucrului cu 
corpul tău; acest aspect e necesar, un mim are o relaţie aparte cu propriul corp, relaxare, 
bună cunoaştere a fiecărui muşchi şi flexibilitate, mobilitate crescută etc. 

 există unele trupe de teatru (independente sau nu) care realizează ateliere de lucru pe 
teatru gestual, mimă sau pantomimă, sau chiar clovnerie;  

 urmăreşte spectacole mimilor din ţară sau din toată lumea (în mod real sau video acasă sau 
pe internet), şi surprinde secretele lor; poţi să furi câteva elemente pe care le poţi 
implementa singur în diferite ocazii 

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Ce poate schimba pantomima în viaţa psihologică sau reală a publicului 
 

 Ce tip de mesaj poate fi transmis în mod eficient prin pantomimă 
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Statui vii 
Living statues este cunoscut în lumea internaţională. 

Este posibil, dacă ai călătorit prin ceva capitale vestice sau 
central europene să le fi remarcat (indiferent dacă ai realizat 
sau nu că acele statui deosebite erau de fapt VII) 
 
Statuile vii reprezintă o combinaţie de abilitaţi de mim şi 
teatru imagine. Artistul statuie vie  va purta un costum 
amplu, o coloristică pe tot corpul care să îi confere imaginea 
de statuie, şi va avea o postură care va fi fixă, imobilă precum 
şi cu o expresivitate adecvată; imaginea pe care o sugerează 
poate transmite multiple semnificaţii, situaţia imaginară în 
care acel personaj se poate afla, povestea din spate, există 
mult loc de analiză şi reflecţie. 
 
Un astfel de artist poate să stea nemişcat poate chiar şi 
câteva ore , şi pentru a ajunge la o asemenea performanţă se 
antrenează extrem de mult timp. Trebuie să îşi dezvolte o 
rezistenţă atât psihică cât şi fizică pentru a face faţă multor 
acţiuni din partea publicului care va dori să îl provoace. 
Există statui vii  care impresionează extrem de mult prin 
realismul personajului expus şi care de multe ori provoacă 
imaginaţia trecătorilor: este adevărată sau nu? Oare cum 
poate să facă asta? Nu respiră? Nu se mişcă? Trecătorii 
petrecând destul de mult timp pentru a analiza şi înţelege 
exact ce se întâmplă în faţa ochilor lui. 
 

Deşi statuile vii  pot fi folosite în scopuri mai profunde prin imaginea şi reflecţia la imaginea 
expusă de cele mai multe ori ele sunt folosite pentru a impresiona şi surprinde prin abilitatea 
ieşită din comun a artistului şi pentru a convinge trecătorii prin asta să contribuie financiar – de 
obicei în cutia/pălăria din faţa statuii.  

- O parte din aceste statui vii  îşi vor schimba poziţia şi vor amorţii  în poziţia cea nouă de 
fiecare dată când un trecător va lăsa bani în pălărie; această schimbare se va păstra până 
când un alt trecător va pune ceva bănuţi; schimbarea poate fi ceva amuzant, interesant, 
provocator la adresa directă a persoane care a dat bani pentru a-l face să se simtă bine şi 
poate să mai dea o dată ca să vadă următoarea reacţie; 

(ca şi o lege nescrisă, dacă faci poză cu o astfel de statuie posibil el se va mi ca dar oricum se 
a teaptă contribuţie financiară) 

 ş
ş

- Există diferite evenimente care se folosesc de statuile vii  pentru recepţia participanţilor 
sau pentru a fi poziţionat în diferite puncte cheie şi care au rol pe lângă cel de 
impresionare de o ghidare mai deosebită către anumite locaţii (de exemplu pot exprima 
imaginea unui caracter care se află în fugă disperată către un anumit loc, sau care arată ca 
şi cum te cheamă cu el , etc.….sunt extrem de multe posibilităţi) 
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Reacţii posibile în rândul celor care participă 
 surprinderea este maximă legată de abilitatea neobişnuită 
 nedumerire, confuzie 
 dorinţa de provocare a artistului ( discuţii cu artistul, diferite gesturi, 

chiar atingere, poate chiar bruscare) 
 li se va părea atât de interesant încât vor vrea să facă poze 

nenumărate; este una din artele cele mai expuse la dorinţa 
fotografică a oamenilor 

 unele persoane (îl) vor judeca că stă toată ziua, nemişcat – ce fel de 
viaţă este asta 

 bine-dispunerea temporară este asigurată 
 
 
 
 
Puncte tari ale statuilor vii 

+ au un efect imediat asupra oamenilor, impresionant 
 
+ atrage, cheamă oamenii  

 
+ instigă la reflecţie pe baza imaginilor expuse 

 
+ animă prin mister 

 
+ provocator (atât pentru trecători cât şi pentru artist) 

 
 
 
Puncte slabe 

- necesită un antrenament îndelungat (pentru postura fizică şi 
rezistenţa psihologică) 

- munca detaliată pentru reliefarea cât mai reală şi în funcţie de 
personajul ales accesoriile, şi culoarea vopselei pot fi greu de procurat 

- atrage în special indivizi, grupuri mici - şi lucrează pe o relaţie unul-
la-unul  

- poate fi ignorat, chiar neobservat 
- nu este foarte dinamic (atât pentru trecători cât şi pentru artist) 
- este un artist expus influenţelor negative ale trecătorilor 
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Cât de atractiv ţi se pare să fii o STATUIE VIE?   Vrei să fii? 
În primul rând ar trebui să te gândeşti care este motivul pentru care vrei să fii o statuie, care este 
scopul tău personal? Este în principal o muncă auto-didactică, atât efort cât vrei sa investeşti 
atâtea rezultate vei avea. 

 cel mai important aspect pe care ar trebui să îl practici şi să iţi faci 
un program de antrenament este rezistenţa fizică pentru a sta în 
poziţie nemişcată o perioadă lungă; poţi începe cu timp limită care 
să crească zilnic până ajungi la o perioadă de timp pe care o 
consideri satisfăcătoare 

 să te gândeşti ce fel de personaj ai vrea să fii, ce fel de haine ai 
nevoie şi toate detaliile pentru a construi o statuie realistă! 
Consultarea unei persoane care are deja experienţa poate fi de 
ajutor; există şi site-uri pe internet cu practicanţi, reţele şi sfaturi 
pentru alcătuirea costumaţiei 

 să te pregăteşti pentru provocările publicului este musai; una este 
să stai nemişcat în faţa oglinzii 2 ore şi alta într-o piaţă publică 
unde cei mai mulţi oameni vor vrea să te facă să râzi sau să te 
mişti; o modalitate de a practica p ovocarea este prin intermediul 
familiei, prietenilor care pot deveni primi tăi beneficiari şi care îţi 
pot da feed-back legat de efectul spectacolului  

r

 interacţiunea cu publicul; ce faci, când şi cum te mişti, ce poziţie poţi alege , toate acestea 
pot fi testate pe primul tău grup de public (familia şi prietenii) însă pentru o obiectivitate 
mărită a rezultatelor tale ar trebui să mergi efectiv pe stradă şi să îţi testezi publicul; poţi 
alege să mergi într-o zonă care este nu atât de populată sau care nu este expusă la prea 
multe posibile provocări negative 

 participarea la un atelier de mimă sau pantomimă, teatru gestual sau teatru imagine îţi 
poate oferi abilitaţi care te vor ajuta;  

 în rest practică, practică, practică şi aşa vei ajunge o statuie expresivă şi de succes 
 
O altă sursă de motivaţie pentru acest tip de artă este existenţa chiar a unor concursuri pentru 
statui vii??? Cine rezistă mai mult fără să mişte? Cu premii sau faimă care pot fi 
relevante,motivante. 

Aşadar iţi urăm nemişcare maximă!!! (dar cu pulsul încă sesizabil) 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Cum ar putea o statuie vie (sau un grup de statui vii) să te facă sa 

reflectezi la probleme gen: foamete, secetă, poluare, sănătate, 
cooperare? 

 
 Ar putea o statuie vie să reflecte unele din problemele tale interioare, 

personale? 
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Teatru de stradă 
- teatru cu umbre -  

 
 
Tărâmul umbrelor... 
... deja devenim misterioşi pare-se! 
 
Dacă nu ai văzut niciodată un spectacol de teatru cu umbre există şansa ca 
explicaţiile primite în continuare să nu fie extrem de clare; de la bun început eşti 
prevenit că este posibil ca la sfârşitul capitolului să vrei să iţi clarifici anumite 
aspecte (şi vei avea şi resurse de unde să faci asta, aşa că nu e loc de stres). 
Dacă ai luat parte la un asemenea spectacol, informaţiile următoare te vizează 
oricum şi pe tine. 
 
Teatru cu umbre este câteodată pus în categoria Teatru cu Păpuşi. ÎNSĂ în acest 

ghid NU.  
Teatru cu umbre este o formă de teatru şi care implică utilizarea unor obiecte bidimensionale, iar 
păpuşile ar trebui să fie cel puţin tridimensionale (cel puţin căci evoluţia în toate sferele ne 
depăşeşte câteodată) 
Prin urmare, capitolul Teatru cu Păpuşi  îşi are locul său, după câteva zeci de pagini din acest 
moment. 
 
Revenind la teatru cu umbre, să o luam sistematic. 
I se zice „cu umbre” deoarece ceea ce spectatorul urmăreşte şi vede efectiv în timpul spectacolului 
sunt nişte UMBRE. 
 
Există un ecran, o pânză albă de cele mai multe ori, care desparte publicul de actorii din spate.  
Obiecte din scena sunt construite din carton sau un material 
mai solid şi destul de flexibil, uşor de tăiat şi mânuit. Aceste 
obiecte reprezintă persoane, animale, obiecte reale, monştrii 
sau orice alt personaj pe care acţiunea expusa îl cere. Ele 
sunt bidimensionale, după cum ziceam mai sus, şi au 
prevăzut în spatele lor, ataşat (lipit)  un mâner, un baston s
un băţ, care este perpendicular pe suprafaţa formei 
respective şi care poate fi mânuit de către artist. 

au 

Bastonul va fi orizontal, personajul din carton vertical şi lipit 
de pânza care este întinsă la maxim. 
În acelaşi timp, din spatele pânzei este proiectată o lumină în 
direcţia ei (aceeaşi cu direcţia publicului). 
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Te-ai prins cum stă treaba?  
Ca urmare a combinaţiei de lumină, pânză şi forţă cu care se împinge modelul respectiv pe pânză, 
vor rezulta contururi ale personajelor ca nişte umbre care se pot deplasa (prin deplasarea implicită 
a mânuitorului ei), şi care pot sugera anumite mişcări (se pot face variaţii cu mâini sau picioare 
mobile, fiecare din părţile mobile cerând în mod necesar baston pentru mânuire),  
Vocea este ori a celui care mânuieşte, ori a unei alte persoane din echipa din culise. 
Ei, reuşeşti să vizualizezi cum vine treaba asta cu umbre? 
 
Este o formă de teatru care îşi are originea în lumea orientală, mai mistică de felul ei, sau mai 
specific, în China Antică. La fel ca şi alte forme de arta, teatrul cu umbre s-a răspândit prin toată 
lumea, inclusiv în Europa.  
Este interesant faptul că această formă de teatru a pornit din dorinţa supuşilor unui mare împărat 
chinez, Wu of Han, de a aduce la viaţa una din concubinele lui care murise recent. Supuşii au creat 
o imagine foarte aproape de realitate a aceleiaşi femei şi i-au dat împăratului impresia că ea se 
plimbă prin cameră, printr-un sistem de umbre asemănător cu cel descris mai sus.  
 

În Orient povestitorii erau extrem de apreciaţi, iar cererea pentru a introduce 
elemente noi în povestiri era mare, astfel că în timp, pe lângă abilitatea de 
expresie verbală şi gestuală a unei poveşti, s-au adăugat aspecte legate de 
imagine. Una dintre modalităţile de îmbogăţire a poveştilor s-a realizat prin acest 
tip de teatru, cu umbre. 

Subiectele predominat expuse erau inspirate din: 
- poveşti, basme; 
- legende; 
- istorisiri religioase. 

 
De cele mai multe ori ele erau adresate populaţiei largi. La începuturi, ne-existând hârtie, toate 
miturile, legendele, învăţăturile se transmiteau pe cale orală, iar teatru cu umbre a avut un rol 
important  în această direcţie. 
Poate că această formă de artă nu este atât de populară în ziua de azi, însă cu siguranţă încă 
prinde la copii, pentru că este o metodă simplu de înţeles. 
Forma şi procedura destul de simplă a acestui tip de teatru, îi conferă un acces la publicul de toate 
vârstele, pentru ca se prezintă de o manieră interesantă care atrage atenţia, şi este simplu de 
receptat. Este ca şi cum ai asculta o poveste , însă ai parte şi de imaginea asociată cuvintelor, 
imagine care nu iţi oferă toate detaliile, ci doar un contur, o umbră¸invitându-te să completezi tu 
povestea. 
 
În prezent, teatru cu umbre încă cuprinde în spectacole chiar şi de scurtă durată (15-20 minute) 

- poveşti tradiţionale; 
- basme din popor;  
- legende; 
- istorisi de tip religios (Crăciun, Paste, Pildele lui Buddha etc.); 
- subiecte de familie. 

Există mister în acest tip de teatru, care nu-ţi oferă toate detaliile vizuale. 
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Este uşor de realizat în clădirile de teatru, pentru că sistemul de lumini poate fi 
folosit în foarte multe feluri astfel că la orice oră din zi poate fi creată senzaţia 
necesară. 
Pe stradă, acest tip de teatru care poate fi folosit evident, numai noaptea. 

Sunt necesare destule accesorii pentru amenajarea scenei, şi ascunderea artiştilor, ceva efort 
pentru echiparea locaţiei şi în plus, e necesară o sursă de lumină pentru reflectorul sau laterna cea 
uriaşă care va lumina ecranul. Mai îţi trebuie şi un sistem de organizare a aşezării participanţilor 
astfel încât să le asiguri vizibilitatea de care au nevoie.  
Dacă persoana care va vorbi nu este aceeaşi cu cel care mânuieşte caracterul, atunci este necesar 
un nivel mare de coordonare între membrii echipei, ca să nu fie defazată mişcarea de voce. VOCEA 
(sau vocile) trebuie să fie extrem de expresivă(e) şi carismatică(e), pentru că influenţează foarte 
mult întreg spectacolul. Ele întreţin relaţia directă cu publicul şi îl determină direct sau indirect să 
vină şi să rămână. 
 
Reacţiile celor care participă în stradă 

 copii vor fi interesaţi, chiar fascinaţi; 
 unii adulţi pot considera că este prea pueril pentru ei, ceva prea simplist; 
 alţii vor fi interesaţi să participe la un moment artistic aparte, indiferent de 

topicul expus; 
 familiile se bucură; 
 dacă dinamica poveştii este lentă oamenii nu vor sta. 

 
 
Punctele tari ale teatrului cu umbre în stradă 

+ o opţiune viabilă pentru evenimente doar pe timp de noapte; 
+ are un mod de expunere mistico-interesant; 
+ poveştile pot fi expuse extrem de eficient;  
+ copii sunt atraşi, prinde la subiecte de familie.  

 
Puncte slabe 

- solicită acces la o sursă de lumina; 
- implică destul de multe accesorii, atenţie şi timp pentru amenajarea locului; 
- nu este suficient de dinamic pentru unii membri ai societăţii actuale; 
- este destul de pretenţios legat de necesităţile de realizare şi reprezentare. 

 
Întrebarea : vrei să faci teatru cu umbre? se adresează numai celor care au văzut cel puţin un 
spectacol de teatru cu umbre. 
Astfel de spectacole sunt realizate nu doar de trupe de teatru, ci şi în diferite cluburi de tineret sau 
organizaţii. Spectacolele nu sunt însă atât de promovate ca cele din teatre, pentru ca nu se 
adresează unui pentru un public numeros (aşa că mult succes în identificarea unei piese de acest 
tip) 
Dacă vrei aşadar, poţi să apelezi la cei care au mai făcut asta şi să lucrezi cu ei, sau poţi să începi 
tu şi cu oamenii pe care vrei să îi incluzi în echipa ta. 
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Sugestii legate strict de construcţia unui astfel de spectacol:  
Poţi să iţi alegi o poveste pe care ai vrea să o expui şi să începi să lucrezi la 
ea. Evident, practica reprezintă cea mai sigură forma de a învăţa ceva. 
 mărimea, forma şi tipul de caracter : materialul folosit trebuie să fie mat; 

caută un carton destul de gros şi uşor de tăiat. Identifică personajul pe 
care vrei să îl expui prin diferite cărţi sau pe internet, sau desenează-l chiar tu, dacă te pricepi. 
Transpune-l pe cartonul cu pricina şi apoi taie cu foarfecele; atenţie la urmele care le lasă 
foarfecele, finisarea trebuie să fie perfectă pentru că numai CONTURUL este cel vizualizat de 
public. Tu decizi cât de mare să fie, în aşa fel încât să fie armonizat la dimensiunile celorlalte 
personaje şi la scenă per ansamblu. Poţi face personajele chiar în mărime naturală, iar asta va 
creşte realismul expunerii. Trebuie să decizi dacă vrei ca personajul tău să aibă parţi mobile - 
mâinile, capul etc, pentru că atunci va trebui să le desparţi de corp şi să le reataşezi printr-un 
sistem gen ac/ capsa sau altceva care fixează dar lasă mobilitate; (nu uita să iei în seamă şi 
experienţa pe care o în a mânui mai multe beţe la acelaşi personaj); 

 caută ceva beţe în funcţie de distanţa pe care vrei să o laşi faţă de ecran, greutatea formei de 
carton şi posibilitatea de lipire a băţului de carton; nu există o reţetă simplu de explicat pentru 
a lipi băţul de formă; depinde de mulţi factori; ia-o încercare şi eroare;  

 trebuie să faci rost de ECRAN; fundalul întregii poveşti foarte important; este nevoie de o pânză 
care să lase lumina să treacă prin ea, care să fie albă, şi opacă ,numai atât cât să ascundă 
artiştii din spate; o pânză de bumbac, un cearşaf ar fi bune, ÎNSĂ trebuie luată în considerare 
mărimea materialului solicitată de piesă; materialul va trebui întins şi fixat foarte bine pentru a 
fi apoi uşor de „presat” pe el forma de carton.  

 trebuie gândită piesa ca şi succesiune pe ecran; câţi oameni sunt necesari? Cum procedezi 
pentru a scoate personajele de pe scenă? nu poţi să dezlipeşti forma de pe ecran - căci 
persoanele nu apar şi dispar, şi dacă ele merg pe scenă (fiind în permanenţă lipite de pânză), 
trebuie să existe o linie de demarcaţie care face distincţia imaginară între pământ şi cer (de 
exemplu).  Cum faci în momentul în care se intersectează personajele în drumul lor pe scenă?  
Practic, trebuie să iei în considerare toate elementele de management eficient al piesei; totodată 
trebuie să te gândeşti la crearea impresiei de distanţă, prin crearea de forme de diferite mărimi; 
deşi formele tale sunt bidimensionale, ele se vor comporta ca şi cum sunt tridimensionale şi noi 
vedem doar umbra unui personaj 3D; înţelegi ce zic? 

 Lumina: trebuie să iei în considerare intensitatea, culoarea, densitatea, unghiul în care bate; 
toate aceste aspecte trebuie testate efectiv în raport cu tipul de piesă pe care ai ales-o. 

 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Ce subiect al unei piese de teatru cu umbre ar putea să atragă în egală 

măsură persoane de toate vârstele 
 

 Ai vrea să o iei pe un drum nou, să începi să faci piese de teatru cu 
umbre pe subiecte de interes social 
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Teatru de stradă 
- teatru experimental - 

 
 
Ultima bucăţică alocată teatrului de stradă este poate şi cea mai colorată, intensă şi provocatoare: 
este cea a teatrului care experimentează! 
 
Această secţiune este dedicată exclusiv celor care se simt mai activişti, mai interesaţi de 
problemele societăţii, care ar vrea să facă ceva şi poate nu ştiu cum. 

 
Teatrul experimental se referă la o gamă largă de concepte noi, ideologii 
care ies din sfera clasică a teatrului ca şi convenţii şi norme teatrale. Este 
un termen care a apărut în secolul XX, în special în ţările vestice. 
Teatrul experimental aduce în discuţie aspecte pe care teatrul clasic nu le 
lua în considerare până în acel moment, cum ar fi implicarea publicului în 
piesă, teatru de propagandă, teatru de atitudine, teatrul invizibil, teatru 
social sau politic. 
 

Se pare că din acel moment teatrul a devenit o metodă de intervenţie şi schimbare socială, o 
unealtă care poate fi folosită în egală măsură de non-actori în orice fel de spaţiu public; o metodă 
care nu are nevoie de scenarişti sau de regizori, şi care se bazează pe principii noi: se adresează 
unei nevoi a comunităţii, echipa dezvoltă scenariul pe baza realităţii din comunitatea căreia i se 
adresează, etc. 
 
Conceptul de “teatru experimental” este un termen general şi include printre altele: 

 teatru de propagandă; 
 teatrul social; 
 teatru politic; 
 nu , nu exista şi teatru economic dacă crezi că asta urmează. 

 
Dacă am considera teatrul de propagandă acea formă de teatru care încearcă să îşi persuadeze 
publicul legat de un anumit punct de vedere, o decizie sau o atitudine pe care el o poate adopta, 
atunci atât teatrul social cât şi teatrul politic reprezintă parte din teatrul de propagandă. 
 

Teatru 
politic 

Teatru 
social Teatru 

de 
propagandă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodele animaţiei stradale – Teatru de stradă – Teatru experimental 
 
 

40Animaţie stradală – ghid practic  

Teatrul social 
 

Este un termen care s-a născut după ce un tip foarte tare din Brazilia, Augusto Boal, a avut 
inspiraţia maximă să creeze un nou stil de teatru.  
De fapt, NU asta a fost intenţia lui. El a ajuns aici dorindu-şi să facă auzite vocile oamenilor 
opresaţi, să le ofere sprijin şi suport, să îi facă mai puternici şi să îi determine să ia atitudine 
pentru soluţionarea propriilor probleme.  
    

teatru imagine    teatru legislativ,  
 
teatru forum    teatru invizibil 
 
…acestea sunt câteva din tipurile de teatru pe care el le-a creat. De fapt, nu el le-a creat, el a 
experimentat şi oamenii cu care a lucrat, beneficiarii muncii lui, au creat. 
Asta se întâmpla prin anii ’60 - ’70, ca în momentul de faţă teatru social să se practice în peste 
100 de ţări. Dacă nu ar fi fost eficient în ceea ce face, nu s-ar fi răspândit în aşa de repede in 
atâtea locuri. 
Deşi actor şi regizor, Augusto Boal a creat şi insistat pe ideea de teatru al non-actorilor.  
Teatrul social aduce soluţii la probleme pe care oamenii le au în viaţa de zi cu zi, precum: 

 
 
discriminare,  abuz,  violenţă,  apatie,  corupţie, 
 
lipsa de abilităţi de comunicare,  aspecte de sănătate,  
 
droguri,  degradarea mediului,  acces la informaţii,  etc. 
 
 
 
 

  
 
Poate te întrebi cum poate teatrul să aducă soluţii la problemele expuse 
mai sus? 
 
 

 
Să luăm spre exemplificare Teatru Forum 
Teat ul Forum e te o formă de repetiţie în grup pentru realitate.  r s
Teatrul Forum este o formă de teatru interactiv, care porneşte de la o situaţie de 
opresiune în rezolvarea căreia încearcă să implice publicul spectator.  
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Se ilustrează o situaţie de acest gen in care protagonistul nu 
ştie cum să facă faţă şi prin urmare, are parte de un sfârşit 
tragic. Spect-actorii (căci aşa sunt numiţi aceia din public care 
devin din spectatori actori pe scenă), sunt apoi invitaţi să 
înlocuiască protagonistul sau alte personaje şi să exprime 
jucând, nu rămânând pe scaun, soluţiile posibile pentru 
rezolvarea situaţiei. Spect-actorii pot opri desfăşurarea piesei 
în orice moment, propunând soluţii de rezolvare pe care sunt 
apoi invitaţi să le joace chiar ei pe scenă. Actorii trebuie, în 
consecinţă, să răspundă atitudinii spect-actorilor, improvizând 
reacţii la atitudinea lor. Pe scenă se creează treptat o nouă 
realitate a personajelor. Este ceva ce oamenii înţeleg. Spect-
actorii văd, gândesc, simt, participă, corectează, re-creează.  
Teatru Forum permite analiza sinceră a modului în care pot fi 
folosite în viaţa reală sugestiile primite. Toţi spect-actorii au 

dreptul de a interveni expunându-şi părerile, ideile, strategiile menite să producă schimbarea 
spre bine. Soluţiile trebuie să ţină de capacitatea discriminatului de a se apăra sau de capacitatea 
persoanelor din jur de a reacţiona pentru a-l proteja.  
Una dintre regulile “de fier” ale Teatrului Forum este de a interzice înlocuirea elementului opresor 
pentru a concentra atenţia asupra ideii că schimbarea poate, şi trebuie să pornească în primul rând 
de la noi înşine! 
Soluţiile propuse şi aplicate pe scenă sunt discutate şi analizate cu spect-actorii, pentru a înţelege 
cât de realiste sunt şi cum ar putea fi aplicate în viaţa de zi cu zi.  
 
Fii sigur că este normal să nu înţelegi total cum vine procesul de mai sus, dacă nu ai luat parte la o 
astfel de piesă; şi totodată fii sigur că 26 de rânduri nu o să reuşească să iţi răspundă tuturor 
întrebărilor. Aceste 26 de rânduri concentrează sute de pagini şi experienţe practice. 
ÎNSĂ, dacă ai prins ideea de bază, asta este cel mai important.  
 
Teatru forum se poate întâmpla în orice spaţiu unde oameni se adună. O astfel de piesă este 
gândită pentru nevoia unui anumit grup de oameni. Aceştia se vor regăsi în personajele expuse pe 
scenă, iar situaţia este de asemenea inspirată din probleme cu care ei se confruntă.  
 
Ca şi durată, o piesă are 10-15 minute. Se joacă prima dată piesa (în 
întregime) după care jokerul, cel care mediază tot procesul dintre public şi 
actori, va discuta cu publicul, va analiza povestea expusă şi va expune paşii 
următorii în care ei se pot implica şi schimba soarta personajelor. Din acest 
moment pot fi aduse multe soluţii rând pe rând, şi fiecare din ele va fi 
discutată - partea de FORUM poate să dureze şi o oră, o oră jumătate, mai 
ales că după finalizarea soluţiilor se va reflecta împreună cu publicul la cum 
pot fi ele transpuse în viaţa lor. 
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Când construieşti o piesă de teatru forum, ştii cărui grup i te adresezi şi te duci la el; te poţi duce 
în curtea unei fabrici, în campus, într-un parc, într-o şcoală, pe 
câmpul satului, într-un bar…nu există limită! Poţi să mergi chiar şi 
în piaţa centrală din oraşul tău dacă piesa ta abordează un subiect 
care îi vizează pe toţi, şi oricine îi poate deveni public.  
 
ÎNSĂ:este musai ca locul în care se desfăşoară piesa să nu fie în 
mijlocul traficului, zgomotului sau agitaţiei! Un pic de retragere 
este necesară pentru a asigura un proces adecvat tuturor. Teatru 
forum implica multe emoţii, momente de reflecţie, iar oamenii au 
nevoie de spa iu personal pentru asta . ţ

 
In plus, teatru forum este, după cum spuneam, un PROCES, aşadar spect-actorii ar trebui să fie de 
la început până la sfârşit acolo, să parcurgă toţi paşii şi să trăiască întreaga emoţie şi senzaţie pe 
care o piesă de acest tip o oferă.  
 
Sunt de dorit între 50 şi 100 de spectatorii. O discuţie într-un grup mai mare va inhiba unii 
membrii şi pierde multe intervenţii valoroase. 
 
Cine face Teatru Forum? 

 organizaţii de voluntariat, non-profit, neguvernamentale; 
 grupuri de iniţiativă; 
 cluburi de tineret. 

(voluntari şi de cele mai multe ori NON-ACTORI) 
(în general o trupă de teatru nu urmăre te să facă schimbare socială directă) ş
 
Teatru FORUM a fost testat în România de către Asociaţia A.R.T. Fusion şi partenerii ei în şcoli, 
facultăţi, parcuri, pe plajă, în instituţii, pe câmp, în baruri, pe terase şi nu numai…şi efectele au 
fost spectaculoase; ca organizator de astfel de evenimente nu te mai poţi opri din crearea de noi 
evenimente. DE CE? Pentru că vezi problemele, îţi vezi rezultatele şi asta aduce satisfacţia ta şi 
dorinţa de a înainta, de a interveni mereu în alte comunităţi! 
 
Ce crezi că înseamnă teatru invizibil? Nu, pe bune, ce crezi că înseamnă? 

Ei bine hai să vedem dacă intuieşti bine! 
 
Teatru invizibil este o acţiune care se întâmplă în mijlocul 
comunităţii, aparent ca o întâmplare firească,  
 
ÎNSĂ, care este de fapt regizată anterior pentru a instiga, 
provoca spontan publicul să reflecteze sau chiar să ia atitudine 
referitor la un subiect fierbinte (violenţa pe stradă, hărţuirea 
sexuală în autobuze, metrou etc.).  
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Actorii deghizaţi în trecători şi cetăţeni care din întâmplare se află în zonă sunt ori parte din 
situaţia conflictuală, ori parte din cei care asistă dar care prin reacţiile şi replicile lor instigă 
publicul la discuţie sau atitudine. 

 
Este opţional dacă se va dezvălui publicului că totul a fost regizat, scopul ne fiind să 
se facă cunoscut faptul că au fost implicaţi într-o piesă de teatru mai ciudată, ci, să 
îi implice pe oameni, să le creeze situaţii în care să ia atitudine şi să se exprime, iar 
dacă acest scop este atins, faima celor care au creat nu reprezintă o prioritate. 
 

Situaţia regizată poate să dureze 10 minute (tip hărţuirea sexuală a unei fete în autobuz), însă 
reacţiile (provocate şi de complici) să ducă tot procesul la un timp imprevizibil, 
precum şi la reacţii neaşteptate (poate să se nască şi violenţă între participanţi). De 
aceea, trebuie gândit destul de elaborat ce fel de reacţii pot avea oamenii, cum 
trebuie provocaţi sau calmaţi, ce măsură ar trebui luată în caz de diferite probleme 
extreme.  

 
În general, teatrul invizibil instigă oamenii să ia atitudine faţă de situaţii care 
deşi sunt problematice, trec nevăzute pe lângă noi, cărora de regulă li se 
răspunde cu apatie şi ignorare. Publicul este provocat să analizeze critic, să 
reflecteze la subiecte care reprezintă ceva tabu, sau care sunt evitate în mod 
normal. 

 
Din sursele noastre, (secrete de altfel) acest tip de teatru nu a trecut de faza de pilot în 

România. Ceea ce înseamnă că terenul ăsta te aşteaptă FIX pe tine! Ce zici? Accepţi 
oferta? 

 
 

 
Ce e cu Teatrul politic? 
Hmmm….într-o ţară coruptă, cu un nivel de încredere aproape 0 în 
politicieni să aduci în discuţie o astfel de metodă reprezintă un risc, un risc 
căruia poate nu îi vei acorda suficient credit.  
Câteva rânduri poţi să citeşti însă şi apoi să te decizi. 
 
Teatru politic nu se referă la un teatru care cuprinde mesajul vreunui partid 
politic sau care face propagandă pentru vreun partid politic. DIMPOTRIVĂ, 
acesta abordează aspectul politic din perspectiva schimbării, a 
conştientizării şi a exprimării opiniei faţă de anumite decizii, sau în scopul 
prevenirii unora.  
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Multe subiecte pot fi puse în categoria politic cum ar fi:   
 războiul; 
 solidarizarea cu popoare aflate în conflict; 
 tematica refugiaţilor; 
 legi care afectează populaţia; 
 participarea publică; 
 situaţia educaţiei, sănătăţii, culturii etc.; 
 criticarea anumitor decizi politice naţionale sau internaţionale. 

Lista e mare. Totul poate fi politic! 
 
În general, o piesă de teatru de acest tip îşi propune să crească conştientizarea populaţiei faţă de 
anumite problematici şi chiar să îi determine pe oameni să ia o atitudine faţă de acestea. 

Acest tip de teatru este greu de definit ca şi structură; piesele 
din această categorie pot fi de la 1 minut la 15 minute; pot 
folosi cuvinte, pancarte cu mesaje, sau pot să nu implice nici 
un cuvânt, doar acţiunea fizică a actorilor. Pot implica 30 de 
oameni sau doar doi, pot implica măşti sau nu. In principiu 
pot fi folosite orice elemente din teatru, circ, manipulare 
obiecte, flashmob-ing, muzică sau dansuri, foc ş.a.m.d., care 
îmbinate să transmită mesajul dorit. Nu trebuie să existe o 
logică şi nişte paşi care trebuie urmaţi de toată lumea; NU!!! 
Creativitatea joacă cel mai important rol! Orice idee care se 
consideră că poate să ducă mesajul dorit către populaţie poate 
fi pusă în practică. 

 
Se ţine cont de multe aspecte: 

 mesajul trebuie să fie cât mai simplu de receptat şi de în eles; ţ
 mesajul ales să fie cât mai simplu din perspectiva con inutului; ţ
 piesa să poată fi jucată oriunde (fără scenă, fără microfon, sau lumini, etc.); 
 trecătorii care vin şi dispar oricând să prindă o mare parte din mesaj; 
 echipa de actori să poată cap a atenţia prin apariţie (fie sunt îmbrăcaţi la fel în culori care 

atrag, fie au haine normale dar ceva ciudat-gen nas de clovn). 
t

 
Nu trebuie să fii actor ca să faci asta, şi nu trebuie să ai experienţa anterioară….ci doar să ai 

motivaţie, energie si idei! 
 
Care crezi că pot fi reacţiile oamenilor? 

Dacă vorbim per ansamblu de toate aceste tipuri de teatru, reacţiile pot fi de tot 
felul….de la extrem de negative până la extrem de pozitive. Nu este atât de 
relevant acest aspect pentru acest tip de teatru. 
Fiind un experiment, este de aşteptat ca STRADA să nu primească din prima cu 
braţele deschise schimbarea, DAR reacţiile negative nu apar într-un număr 
semnificativ, dacă piesa este bine construită. 
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CELE mai important sunt efectele
 oamenii să se implice,  
 să se gândească la subiectul respectiv,  
 să îşi aducă aminte că mai există şi alţii pe 

lumea asta şi  
 că poate că vieţile lor afectează viaţa celorlalţi,  
 să reflecteze care este rolul lor pe lumea asta,  
 să pună mai multe întrebări,  
 să discute cu cei din jurul lor,  
 să facă o schimbare în viaţa de zi cu zi.  

 
Adevărul este că SE ÎNTAMPLĂ! Teatrul acesta nu este pentru distracţie sau pentru bine dispunere. 
Acesta ţinteşte inimi, minţi şi comportamente. 
 
Cei care practică , care experimentează, care merg în mijlocul oamenilor, care au ales teatrul ca 
formă de intervenţie socială, si ei consideră că FUNCŢIONEAZĂ! Ei percep reacţiile, sau chiar le 
măsoară, se reîntorc la acelaşi grup, observă schimbarea, oamenii vin către ei si povestesc. 
 
 
Puncte tari ale teatrului experimental în stradă 

+ ascultă vocea oamenilor; 
+ abordează problemele societăţii; 
+ caută soluţii; 
+ motivează, energizează, împuterniceşte; 
+ deschide subiectele tabu; 
+ implică activ participanţii; 
+ schimba atitudini, comportamente; 
+ porneşte un proces de reflecţie; 
+ poate fi făcut de oricine şi oriunde; 
+ solicită mai nimic din punct de vedere al accesoriilor. 

 
 
 

Puncte slabe 
- ajunge la grupuri destul de micuţe;  
- echipa este destul de expusă oricăror tipuri de reacţii din partea 

publicului; 
- încărcătura emoţională a unor actori poate fi prea epuizantă; 
- artiştii ne-experimentaţi pot să fie luaţi pe nepregătite de ceea 

ce le oferă experienţa şi să reacţioneze neadecvat; 
- poate exista neînţelegere a mesajului (care poate fi considerat ca 

fiind comandat politic). 
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Cât de mult eşti interesat de problemele societăţii sau ale lumii de azi?  
Sincer, pe o scală de la 1 la 10??? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Daca eşti undeva mai jos de 6, nu cred că vrei să te implici într-un astfel de experiment aşa că nu 
este nevoie să citeşti ce scrie în continuare. 
 
Dar dacă eşti acea persoană căreia îi place să fie voluntar şi nu doar pentru că îşi face prieteni şi se 
distrează, care crede că prin teatru poţi să aduci o schimbare în comunitate, care este preocupat 
de ce se întâmplă în lume şi cei care se confruntă cu diferite situaţii negative, cred că eşti o 
persoană potrivită să te implici în astfel de experimente! 
 

 Poţi să începi singur, poţi să îţi faci o echipă sau să apelezi deja la 
organizaţii care fac asta, sau cărora poţi să le propui tu să încerce 
aşa ceva. 

 Să citeşti de alte campanii sau proiecte, să iei parte în stradă la 
astfel de evenimente, să discuţii cu cei care au luat parte sau au 
implementat aşa ceva, este ceva care în mod sigur te va ajuta. 

 
Dar insist să-ţi spun că dacă ai: 

 Motivaţie; 
 forţă şi energie; 
 idei; 
 o echipă frumoasă de oameni lângă tine… 

 
... TOTUL va veni de la sine, va curge, şi se va realiza! 
Îţi urez multe provocări, succese şi erori! Fără ele nu vei reuşi. 
 
 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Cum crezi că poate teatrul experimental să schimbe viaţa unui actor 

cu misiune socială  
 

 De ce cineva ar fi sceptic legat de acest tip de teatru 
 

 Cum ar trebui sa activeze o echipă de teatru social sau politic 
APATICII EXTREMI??? 
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Flash mob 
 

Imaginează-ti cum ar fi să te afli la Fântâna de la Unive sitate în Bucureşti, să stai pe o bancă i să îi aştepţi 
pe ceilal i, care evident întârzie ca de obicei şi brusc să observi cum un grup de oameni , care până mai acu 
ceva secunde doar stăteau şi ei a a pe stradă îşi pun un plasture pe gu ă, se leagă la ochi i pe cât posibil la 

mâini i încep să circule aşa prin piaţă haotic de-binelea….frate ce-i cu ăştia?  

r ş
ţ

ş r ş
ş

sÎn 5 minute fac cumva şi dispar! Hmm…cică ceva pe cenzură şi libertate de expre ie! 
 
Dacă ai fi fost acolo ai fi fost martorul unui flash mob cu mesaj social. 
 

Îi zicem flash mob….că aşa îi zic mulţi alţii, atunci când se 
referă la ceea ce înseamnă acest tip de manifestare: un grup 
care apare şi dispare (ca un flash)… iar când apare pune în 
practică o acţiune de scurtă durată, (se MOBilizează) , 
câteodată aparent fără sens evident, iraţional; în unele situaţii 
persoanele implicate oferă impresia că nu se cunosc anterior; 
se realizează predominat în spaţiu stradal dar şi în magazine 
sau diferite instituţii;  
 

 
Când vei asista la aşa ceva, fii atent la următoarele caracteristici, ca să-l recunoşti ca  flash mob : 

 Este o aglomeraţie spontană (deşi totul este gândit şi organizat cel puţin de o singură 
persoană); 

 este ceva foarte simplu şi foarte scurt;  
 acţiunea în sine nu are început, mijloc sau final; 
 nu este dăunător societăţii per ansamblu în nici un fel prin natura lui; 
 nu există număr minim sau maxim de oameni care pot participa; 

numărul contează doar asupra impactului asupra participanţilor; 
 e uşor de replicat; 
 este deschis oricui, care se poate implica chiar şi în momentul realizării. 

 
Exemple de flash mob-uri găsite în arhiva românească şi nu numai: 

 “Opriţi războiul în Georgia” – oameni care s-au adunat pe bulevardele centrale si au dat 
mâna cu ceilalţi pentru a arata cum ar trebui rezolvate conflictele – Bucureşti,13 august 
2008,  

 
 bătaie cu perne în Piaţa Universităţii, Bucureşti,14 iunie 2008; 

 
 pro Teo Peter – participanţi au rămas în poziţie nemişcată , indicând către tricoul celuilal t 

pe care erau înscrisuri „We don't need money! We need justice!”, „Guvernanţi români, ei l-
au apărat! Voi de ce aţi acceptat?”, „Fighting together! Pro Teo Peter”, 3 aprilie 2008, 
(Bucureşti, Cluj); 

 oameni care fac gălăgie cu orice mijloc posibil în faţa unei primarii bucureştene, 25 
noiembrie 2007; 
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 peste 100 de oameni au mâncat în acelaşi timp bomboane şi pufuleţi, în faţa unui cort al 
unui partid politic, 1decembrie 2004 

 
 ziua internaţională a internetului; tineri orădeni au venit şi-au 

deschis laptopul şi s-au aşezat în faţa primăriei; îşi doreau 
mai multe locuri cu wireless în oraş; 30 mai 2008, Oradea 

 
 2000 de oameni şi-au dat pantalonii jos în metrourile din 

 
New York, 12 ianuarie 2008 

 30 de tineri se adună în jurul unei fântâni publice, beau apă 

 

şi cad aparent ca leşinaţi sau morţi în diferite parţi ale străzii; 
ultima persoană în viaţă menţionează că in lume anual, peste 
3 milioane de oameni mor din cauza apei insalubre, Cracovia, 
28 august 2007, 

 silent disco ; aproximativ 800 de persoane purtând mp3 playere au dansat sincron în grup 
într-o piaţă centrală în New York fără a se auzi nici o muzică , 23 aprilie 2007 

 

 

um a început? 
prin 2003 un tip, Bill Wasik, editorul unei reviste 

 bine, el a reuşit să mobileze cam 100 de oameni, folosindu-

  principiu el i-a dat 

u este atât de important cine l-a inventat; natura umană şi societatea modernă l-au inventat … 

şi tot aşa, tot aşa 

 
C

Destul de recent, 
americane şi-a dorit să facă un experiment social care să aducă 
distracţie şi să scoată oamenii din normele conformiste, să motiveze 
oamenii să se implice în chestii care pot să devină ceva cu impact 
mare; 
A prins
se numai de mail-uri şi de sistemul: dă mai departe . Ce a făcut cu 
ei? Au pretins că sunt o comunitate mică care trăieşte retrasă, care 
vor să cumpere un covor al iubirii şi trebuie să decidă împreună (toţi 
100)! Evident se întâmpla într-un magazin. 
2003 datorită acestui tip pentru că înSpunem că a început în

denumirea….poate că în realitate s-au întâmplat acţiuni care ar putea fi denumite aşa încă 
dinainte, însă nefiind puse într-o categorie şi denumire…şi-au pierdut şansa de a rămâne în 
eternitate. 
 
N
important este că astăzi este un tip de acţiune extrem de populară, care implică tot mai mulţi 
oameni, este destul de variată ca şi tip, scop şi poate să aibă efecte nenumărate.  
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Scopul unui flash mob: 
 să stimuleze oamenii să facă ceva iraţional, fără sens şi 

finalitate (cei mai mulţi din cei care au participat la flash-
mob-uri fără sens declară că acest aspect a fost ceea ce i-a 
făcut să se simtă bine; creierul ia o pauză şi asta face bine 
într-o lume atât de alertă, stresantă şi unde totul este 
planificat, gândit, dorit, standardizat; 

 să producă distracţie;  
 să fie ceva anormal, ieşit din comun; 
 să trimită un mesaj social, politic etc; 
 să creeze grupuri care susţin aceeaşi idee, manifestare. 

  
 

Paşii din care te poţi inspira şi tu dacă doreşti: 
 acest tip de manifestaţie a fost extrem de binecuvântată de avantajele 

erei moderne: INTERNETUL sau TELEFONIA MOBILĂ; 
 ca principiu, flash mob-ul nu reprezintă o structură organizaţională; 

este declanşat de un grup mic de oameni care au ideea legată de flash 
mob – ce anume, unde, la ce ora etc.; apoi ei fac un apel către naţiune 
pentru a se alătura acestei iniţiative; se trimite un mail sau/şi sms, în 
care se precizează locul, ora, şi paşii desfăşurării; 

 IDEEA, este cea mai importantă, scopul pentru care ai vrea să faci o 
astfel de acţiune (cel puţin scopul tău personal, cei care se implică pot 
avea alte scopuri), şi originalitatea, creativitatea acţiunii propuse; ceva 
simplu dar de efect; 

 în funcţie de natura flash-ului (dacă se face în interiorul unui magazin, 
sau la intrarea într-o instituţie, etc.) se poate alege să nu se comunice 
foarte multe detalii despre ce presupune acţiunea pentru a nu scăpa 
vreo informaţie către cei care pot fi surprinşi de situaţie; se va 
comunica doar că este un flash mob, ora şi locul în care se vor întâlni şi 
restul de detalii le vor afla la faţa locului – există nenumărate motive 
pentru care oamenii se alătură şi lipsa de informaţii nu reprezintă un 
impediment; 

 
De ce se implică oamenii într-un flash mob? 

 pentru a aparţine, pentru a face parte dintr-un grup; oamenii continuă să caute experienţa 
în grup în ciuda sau poate din cauza fragmentării sociale; 

 pentru dezindividualizare, chiar dacă cei implicaţi nu sunt conştienţi de asta; 
 pentru mesajul promovat, pentru creativitatea din spate; 
 pentru distracţie; 
 pentru riscuri, pentru situaţii extreme şi de-responsabilizare pentru întregul act; 
 pentru a fi centrul atenţiei. 
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Reacţiile celor care sunt parte din public 
 în mod sigur confuzie iniţială; 
 în cazul unui flash mob ira ional  vor rămâne confuzi exact cât durează 
şi acţiunea şi apoi vor avea despre ce să comenteze atât negativ cât şi 
pozitiv; 

ţ

 dacă este un act vesel, prietenos, care implică mulţi oameni (dans în 
grup, muzică, sau emiterea anumitor sunete sub forma de cuvinte: 
„FOARTE TARE FRATE!” de ex, în mod repetat) sunt tentaţi să se implice 
şi destui chiar o fac; 

 dacă nu e un număr semnificativ de oameni implicaţi vor ignora, vor 
trece pe lângă; 

 în cazul flash-mob-urilor cu mesaj, fiind extrem de simple vor reflecta 
la subiectul respectiv cel puţin câteva minute; 

 
Puncte tari ale flash-mob-ului  

+ simplu de organizat, implementat; 
+ e scurt şi foarte sugestiv; 
+ oricine se poate implica în orice moment ; 
+ nu e nevoie de nici o pregătire anterioară a participanţilor; 
+ în orice moment publicul primeşte acelaşi mesaj; 
+ este atât o unealtă de schimbare socială cât şi doar de provocare 

a normelor societăţii. 
 

Puncte slabe 
− focus pe acţiunea în sine şi participanţi dar nu şi pe 

clarificarea publicului care deseori rămâne confuz; 
− nu are follow-up sau contact cu publicul - dispare pur 

şi simplu; 
− greu de măsurat impactul, efectul în rândul publicului; 
− greu de controlat persoanele care participă şi care pot 

avea intenţii negative evenimentului. 
 

Ce zici...treaba asta cu flash-mob-ul te atrage? Ai vrea să produci sau să consumi? 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Cum poţi să fi sigur câţi oameni vor lua parte la un flash-mob 

 
 Crezi că scopul unui astfel de eveniment ar trebui să fie pentru cei 

care asistă sau pentru cei care îl fac 
 

 Cum poţi măsura reacţiile celor care participă 
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Clovni şi clovnerie 
 

Un clovn p ofe ionis  în timp ce călătorea cu echipa sa de anima ie a nimerit în junglă şi a fost luat captiv 
împreună cu e hipa sa de către canibali. Deşi to i ceilal i membrii echipei lui au fost lua i şi devo aţi de către 

aceştia numai clovnul nost u a fost eliberat. Clovnul bineîn eles era ecunos ător dar nu înţelegea DE CE?. 
Liderul canibalilor i-a explicat doar atâta: Clowns taste funny! 

r s t ţ
c ţ ţ ţ r

r ţ r c

ţ

În mod sigur s-a pierdut exact data sau chiar perioada în care prima 

 
 
Îl şti, l-ai văzut, îţi e cunoscut.....imposibil altfel! 
Pe stradă, la petreceri, la circ, în filme, la teatru....pare că e peste tot! 
Probabil că dacă am face un studiu şi am întreba diferiţi oameni: 
„Care este primul lucru care î i vine în minte când te gândeşti la animaţie stradală?” 
 Cel mai frecvent răspuns va fi UN CLOVN!!! 
 
Pai dacă lumea crede asta, cum am putea noi să nu îi dedicam acestui simbol puternic un spaţiu 
adecvat? 
 
De ce a apărut clovnul pe lumea asta?  

Faptul că oamenilor le place să râdă, că râsul este o activitate care aduce 
multe beneficii atât în plan social cât şi psihologic, este acceptat de când 
lumea există. Mai mult de cât atât, oamenii care pot să îi facă pe ceilalţi 
să râdă sunt oameni aparte şi încă de la începuturi au fost valorizaţi.  
 

variantă de clovni a început să performeze în stradă, pentru oricine şi cu 
diferite ocazii, târguri sau alte evenimente. Nu a fost considerată o artă, 
ci doar o distracţie; cei care produceau aceasta distracţie erau BUFONI, 
care se prosteau şi reuşeau să smulgă zâmbetele oamenilor; metoda de 
producere a amuzamentului nefiind atât de elaborată sau analizată, era 
făcută mai după ureche.  
De regulă puteai vedea: 

 imitarea diverşilor oameni; 
 cântece şi dansuri cu voce schimbată, versuri pocite, mişcări greşite în dans, căzături; 
 auto-lovire;  
 strâmbături faciale; 
 aine colorate şi ciudate;  h
 aparenţă amuzantă. 

 
Regii, împăraţii vremurilor trecute aveau la curte propriul bufon /clovn , care să îi bine-dispună pe 

ţa acestor bufoni, prin reacţia oamenilor, prin dezvoltarea totodată a artei 
ei şi pe invitaţii lor.  
În timp, prin experien
teatrale şi CLOVNUL a devenit un artist. 
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Comedia dell'arte l-a făcut faimos pe Arlecchino, cel care reprezintă prototipul clovnului din ziua 

iat, prezintă un om foarte colorat, viu, caricaturizat, 
de azi, atât ca şi aparenţă cât şi ca structură. 
IMAGINEA de impact, care atrage atenţia imed
cu aspecte exagerate: 

 cu masca albă, ori pe toată faţa, ori numai în jurul 
ochilor şi a gurii;  

  ca mărime, prin ruj sau vopsea de cu buze exagerate
faţă; 

 urul ochilor (se poate adăuga) contur cu roşu;  şi în j
 cu deja vestitul NAS roşu de clovn (burete, cauciuc, 

plastic, sau doar colorat cu vopsea –dar care nu trezeşte 
acelaşi efect pentru ca nu este exagerat ca mărime 

 aliu, costumaţia este colorată : roşu, galben, portoc
verde deschis, etc. ; combinaţii de aceste culori în 
variante cât mai trăsnite; 

 ărime se păstrează de multe principiul exagerării în m
ori şi la pantofii amuzanţi care pot fi extrem de lungi;  

 r 

e pentru a nu pica; 

exagerarea se poate continua prin pantalonii care pa
incredibili de largi (accentuată şi printr-o bucata de 
sârmă introdusa în spaţiul pentru elastic, care îi va 
păstra forma larga şi fixă) şi care sunt susţinuţi prin bretel

  burete şi să mâinile de cele mai multe ori sunt acoperite de mânuşi albe, care pot fi şi din
aibă degete foarte lungi; 

 ă o perucă extrem de colorată; fie cu multe culori amestecate, fie de multe ori clovnul poart
doar cu o culoare puternică; materialul părului poate fi din plastic, aţă, sârmă sau chiar păr 
adevărat; părul trebuie să atragă atenţia, prin urmare poate fi foarte mare, lung, bufant, 
cârlionţat;  

 rtă o pălărie sau o şapcă ce în combinaţie cu peruca, creează amuzament; pe cap, poa
aceasta pălărie este folosită de regulă şi în timpul spectacolului;  

 va avea o culoare vie care 

 
CARACTERUL (inspirat din comedia dell'arte) clovnului are o structură fixă, tip mască; pe tipologia 

nu ia nici un subiect în 

• bo sau homeless; (fără angajamente, omul străzilor din alegere, sărac şi nu-i 

• gresiv (nervos, furios, care atacă pe oricine şi e 
l

 

ceea ce este exagerat (buzele, ochii, pantofii, pantalonii, mâinile) 
să atragă imediat privirea;  

caracterului expus el se adaptează şi improvizează; iată câteva exemple: 
• tipul Arlecchino (pierde-vară, vesel, pus pe glume tot timpul, 

serios); 
tipul ho
pasă,); 
tipul a
nemu ţumit de tot; care este stresat şi uşor atacabil; poate 
folosi şi înjurături , în general se adresează adulţilor); 
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TIPURI de SPECTACOLE 
 în cadrul spectacolelor de CIRC ; spaţiul este organizat; publicul este numeros şi la o 

 

oarecare distanţă;  pot fi doar un clovn sau doi, trei; îmbină metode diferite din aria circului 
(acrobaţii, jonglerii, utilizarea animalelor, etc.) , magie, muzica şi dans, interacţiunii variate 
în echipa de clovni sau cu ceilalţi membri ai circului; apelează des la implicarea publicului, 
în special a copiilor;  

 pe stradă:  artişti solitari sau cupluri; îşi improvizează un spaţiu într-un loc cu trafic de 

 

persoane; toate materialele şi accesoriile folosite încap într-o 
valiză de cele mai multe ori; duetele vor pune accentul pe 
interacţiunea dintre cei doi; cei solo vor implica publicul alături 
de alte metode utilizate în spectacol; pot face mici trucuri la 
început, până se adună un public mai numeros după care să 
continue cu un spectacol mai amplu; (de cele mai multe ori 
solicită contribuţie financiară în final); se poate adresa tuturor 
vârstelor, 

 la petrecerii de copii, aniversari sau alte sărbători; în general, 

 

este un singur clovn prezent care trebuie să anime un grup de 
copilaşi de diferite vârste; spectacolul va fi adaptat vârstei; 
dacă este un sărbătorit central, clovnul îi va acorda mai multă 
atenţie şi îl va implica în acţiuni; poate să fie parte integrantă 
din toată petrecerea sau să fie un invitat special care va sta 
doar o oră sau două şi va dispărea; 

 în târguri, festivaluri adresate copiilor ; spectacolul va avea 
elemente similare cu cel pentru petrecerile de copii, însă 
adaptat la situaţia care nu oferă acelaşi grup de copii tot 
timpul;  

 
 mascotă pentru diferite campanii, evenimente, instituţii; în acest caz, interacţionează cu 

 

publicul pentru a-l atrage către anumite locaţii; cei mai mulţi folosesc imaginea de clovn 
pentru a atrage oamenii şi câteva metode simple; 

 în SPITALE sau către diferite grupuri în nevoie; în diferite 

 

secţii care prezintă cazuri grave: cancer, arsuri, boli letale 
în ultima fază etc; predominat pentru copii, însă nu numai; 
scopul este de a aduce o bună dispoziţie, zâmbete şi forţă 
interioară; câteodată este parte terapeutică plecând de la 
ideea că un psihic pozitiv va învinge boala trupului; un alt 
grup căruia i-ar putea fi benefică prezenţa unui clovn sunt 
refugiaţii, soldaţii în timp de război etc. 
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METODE:  
 glume, povestiri trăsnite, istorisi spuse cu un limbaj verbal şi non-

 

verbal foarte colorat şi viu ; pot personaliza glumele adaptându-le la 
publicul prezent, la locaţia, elemente din spaţiu sau chiar la situaţia 
politică prezentă sau trecută;  

 jonglerii trăsnite, şi care de multe ori sunt greşite intenţionat; 
 

 muzică, dans – cântece care folosesc versuri amuzante, melodii vesele, 

  
felul în care e cântată (imitând falsitatea muzicală), dans pocit şi cu elemente nenaturale; 

 pot fi greşite intenţionat;  
 

acrobaţii simple; care 

 comportament îndreptat împotriva propriei persoane; autolovire; auto învinovăţire; auto-
jignire; punerea propriului trup în poziţii neplăcute sau uşor groteşti (strâmbături); 

 
 esfârşit 

de steaguri colorate din pălărie, etc. ; magie pentru începători; 
 

trucuri diverse, cu diferite accesorii; apariţie şi dispariţie de obiecte; scoaterea la n

 roce; se 
răzbună; sunt în competiţie; pot să se ia la bătaie (într-o manieră vizibil 

 

legate de relaţia cu clovnul partener; îşi pot face farse recip

ne-adevărată dar care provoacă amuzament prin sunetele, reacţiile, 
comportamentul răspuns), pot să facă echipă pentru a face farse 
trecătorilor; pot spune poveşti împreună (rând pe rând câte o frază, 
etc.); acrobaţii, dansuri, comune; etc.  

 je celebre şi cunoscute de toată lumea, sau a 
trecătorilor prezenţi, sau care abandonează spectacolul sau chiar a celor care trec pe lângă 

 

ironizarea, imitarea a unor persona

el fără să aibă dorinţa să rămână; 

 atât ca şi ţintă a anumitor parţi din spectacol (trucuri, 
glume, imitare), sau invitarea în spaţiul scenic pentru a face diferite elemente cu el; va da 

 

implicarea membrilor publicului; 

anumite sarcini legate de cum ar trebui să se comporte invitatul şi el va broda o situaţie 
care să provoace amuzament; este posibil totodată ca el să se duca în public şi să realizeze 
anumite momente în mijlocul publicului;  

 colul oferit;  mersul pe picioroange în funcţie de specta
 pictare pe faţă a copiilor sau a altor persoane doritoare (la 

ncţie 

 

petreceri de copii, în magazine, târguri, pe stradă); în fu
de organizator poate fi atât cu contribuţie financiară cât şi 
fără; 

 lare de baloane, ca şi tehnică de impresionare sau 
pentru a oferi/vinde copiilor şi nu numai; 

 

mode
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Aspecte aparte în lumea clovnilor 
 deşi clovnul ca şi imagine şi spectacol există pentru a 

e z enilor, pentru ai face să aduc  âmbetul pe faţa oam
râdă şi să se bine-dispună, EXISTĂ persoane care 
consideră aspectul unui clovn atât de grotesc încât îi 
sperie; predominant,  astfel de reacţii sunt constate în 
rândul copiilor; ei pot izbucni în plânset şi să rămână cu 
o spaimă faţă de imaginea unui clovn pentru toată viaţa; 
nu poate fi anticipată reacţia aceasta în rândul copiilor, 
depinde de experienţa şi structura psihologică a 
fiecăruia – pentru unii copii exagerarea în acest fel a 
anumitor trăsături umane le oferă impresia unor 
monştrii faţă de care au doar o reacţie firească de 
teamă; 

 există şi un tip de fobie declanşată
monstru (clovnofobie sau coulrofo care poate rămâne activă pentru restul vieţii; 

 în copilăria mică la contactul cu un clovn perceput ca şi 
bie) şi 

aceasta frică se va manifesta în special în coşmaruri; 
 

 cu nasul. Se consideră că NASUL cel 

 
Care s ă 

există clovni care de exemplu se pot îmbrăca la costum formal, oficial , şi îşi păstrează 
doar NASUL cel roşu, sau faţa cea albă în combinaţie
roşu te face clovn, însă acest aspect este supus multor discuţii contradictorii şi evident nu 
s-a găsit un punct de vedere comun; cert este că veţi găsi clovni aparte, care nu corespund 
descrierii expuse mai devreme SAU îi putem denumi un alt tip de artişti care se folosesc de 
elemente din lumea clovneriei;  

unt reacţiile celor care particip
 râsete, râsete, râsete;  
 cel mai des copii sunt foarte atraşi şi se bucură extrem 

de mult; 
 enervaţi (de cei care imită sau ironizează); 
 abordare; provocaţi de trucuri sau 
 speriaţi; 
 unele persoane îi consideră oameni fără casă, cerşetori şi îi desconsideră 

g s
 

Puncte lui în stradă 
 atrage atenţia în mod sigur prin apariţie; 

lă în jur; 

ale, refugiaţi, etc.). 
 

ne c. şi poate îi ji

 tari ale clovneritu
+

+ creează o atmosferă pozitivă, vese
+ atrage copii şi implicit părinţii; 
+ este provocator prin nonşalanţă; 
+ este un simbol ale animaţiei ; 
+ poate fi folosit în scop social (spit
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Puncte slabe 

− poate atinge limitele personale ale membrilor publicului; 
− solicită multe abilitaţi artistului; 
− poate fi denigrat de către unii membrii ai publicului; 
− poate fi periculos pentru artist care se poate răni intenţionat sau 

nu, fără să anticipe gravitatea. 
 

După toate cele de mai sus ce ai să răspunzi la întrebarea: „ i-ar plăcea să fi un clovn?” ţ
 
Indiferent de răspunsul tău, iată câteva aspecte legate de arta clovneritului:  

 Deşi pare simplu să e faci de râs, nu este chiar aşa; un clovn trebuie să lucreze foarte mult 
cu diferite parţi ale corpului lui, să exerseze diferite abilitaţi, să repete elementele 
spectacolului, şi multe altele. 

t

 ştiai că exista ateliere şi cursuri de clovnerit?; chiar pe nivele, începători până la avansaţi? 
De ce crezi că se realizează astfel de cursuri? Ei bine, în cadrul acestor ateliere/ cursuri 
lucrezi cu corpul tău, cu expresiile tale faciale, îţi explorezi corpul din toate punctele de 
vedere pentru a putea explora diferite poziţii stranii sau combinaţii dintre diferite poziţii, 
expresii faciale şi sunete trăsnite; pentru a fi relaxat, pentru a te obişnui cu penibilul, de a 
te folosii de asta; de a fii expus, de a greşi;  în clovnerie nu există nimic care să fie greşit; 
un clovn este artistul care are libertatea cea mai mare în ceea ce priveşte comportamentul 
pe scenă; într-un astfel de curs lucrezi la elaborarea unui spectacol, la exersarea unui tip 
de caracter de clovn, cum să improvizezi, cum să lucrezi cu un alt clovn partener, cum să 
te raportezi la public......şi tot aşa; 

 tot în astfel de cursuri (însă poţi lucra şi exersa şi singur de altfel) lucrezi la dezvoltarea 
diferitelor abilitaţi utilizate în spectacolele de clovnerit: acrobaţii, trucuri diverse, abilitaţi 
muzicale, modelare de baloane, pictare pe faţă, jonglerie etc. (există nenumărate surse în 
lumea internetului care te ajută); 

 costumaţia, imaginea, cere o muncă amănunţită; dacă acorzi atenţia cuvenită tuturor 
elementelor, poţi să construieşti un personaj foarte atrăgător;  

 ar trebui să te gândeşti care sunt motivele pentru care ai vrea să fi un clovn? Si apoi să 
începi să construieşti un spectacol pe care să îl şi testezi. 

 
 Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Cum ar putea un clovn să abordeze subiecte mai profunde, sociale, de reflecţie 
la subiecte fierbinţi 

 
 Cum crezi că se comportă un clovn atunci când nu este clovn 

 
Doi clovni de tip hobo stăteau pe o bancă în parc privind luna; unul din ei se uită la lună şi îl 

întreabă pe celalalt : Ce crezi că e mai aproape? Luna sau Anglia? 
Al doilea clovn se uită la el cu dezgust: “ Nu fi pro t! Normal că luna! NU vezi tu Anglia de aici!” s
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Manipulare obiecte 
 
 
Deşi sună un pic cam ciudat, a manipula obiecte nu însemnă că le vom persuada să facă ceea ceva 
ce ele nu îşi doresc. Fireşte că animaţia stradala este un domeniul pacifist, nu te panica! 
....le vom manipula să facă ceea ce vrem noi şi ceea ce sunt capabile şi ele să facă; o să le utilizăm 
în manieră atât de neobişnuită, trăsnită sau anormală, încât cei care te urmăresc să aibă impresia 
că asistă la un spectacol iluzionist, de fascinaţie maximă. 

 
 „Ce obiecte?”, poate te gândeşti acum. 
Le vom enumera, însă în cazul în care treaba cu manipularea îţi este nouă, 
ia seama că şi denumirile acestor obiecte sunt un pic ieşite din comun 
pentru terminologia românească; nu merită să investim timp pentru 
analiza istorico-lingvistică a lor, pentru că este un domeniu nou în care 
mai avem multe alte lucruri de explorat. Iată-le: 

• mingii, bile, creioane, popice, (astea poţi să ţi le reprezinţi) 
 
• staff (e un fel de baston, fără mâner, de o 

dimensiune standard, cu capetele un pic mai groase 
decât restul) 

 
• devil stick - băţul diavolului, îţi dai seama (afli mai 

târziu ce e asta, nu vrem să te speriem); 
 

• farfurii (care pot zbura şi se pot învârti în fel şi chip); 
 

• diabolo (aproape ca un diavol în traducere

 
• poi-poi (amuzant poate ; cea mai simplă descriere - două mingii legate cu sfoară...dar cu 

 
• hula hoop (un cerc pe care corpul uman îl face să zboare şi nu alta); 

 

 mod sigur cea mai cunoscută formă de manipulare de 

 
liberă....din categoria evil  şi vei afla mai multe mai 
târziu); 

care poţi să faci câte şi mai câte); 

 
 
În
obiecte, şi care îţi este şi ţie familiară, este JONGLERIA. Este 
cea mai veche, se face de când lumea şi o întâlnim atât în 
circuri cât şi pe stradă (asta ca să ai aşa, un indiciu familiar 
despre ce ai sa găseşti în paginile următoare).  
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Deşi e discutabil dacă MANIPULAREA DE OBIECTE este un domeniu separat al animaţiei stradale, 

• CLOVNERIA este definită prin PERSOANA care o realizează care are aparenţa unui 

 
 categoria CIRC include acele activităţi care se fac cu predominanţă în clădirea  circului : 

 
 

• MANIPULAREA de OBIECTE include toate activităţile care presupun manipularea 

 
că de pe acum ar trebui să şti că în cadrul acestui domeniu 

Aşadar, pregăteşte-te să păşeşti pe un tărâm extrem de primitor, să fi inspirat şi să inspiri la 

 

poate este parte din categoria de circ sau clovnerie....în mod clar în acest ghid criteriul de separare 
se face în felul următor: 
 

CLOVN ; şi care în activitatea lui poate folosi elemente de manipulare obiecte ca şi 
jongleria sau elemente de circ, cum ar fi mersul pe picioroange;  

•

acrobaţii, spectacole cu animale, mersul pe picioroange sau chiar diferite jonglerii; 

obiectelor, indiferent dacă unele din aceste activităţi se realizează de către clovni sau în 
circ; este un domeniul din ce în ce mai popular în afara circului sau clovneriei şi prin 
urmare va fi tratat ca atare. 

În
există extrem de mult spaţiu  pentru învăţare autodidactă. Poţi 
să îţi faci materialele singur sau să ţi le procuri uşor, să îţi iei 
tutoriale de pe internet şi să exersezi fiecare element pe care 
un anumit obiect ţi-l propune; tu îţi alegi timpul şi maniera în 
care vrei să asimilezi astfel de abilitaţi; tu îţi vei crea coregrafii  
şi elementele necesare unui spectacol care să fascineze. Ţine 
predominant de tine! Că o persoană care are experienţă te 
poate ajuta şi sfătui e CLAR, însă în nici un caz necesar. 
 
 
 

rândul tău! 
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Manipulare obiecte 
- JONGLERIE DIRECTĂ - 

 

 
 

 
 
Doamnelor şi domnilor, să înceapă spectacolul !!!! 
….cu jonglerii pe toate gusturile!!! 

 
Îi vizualizezi?....Cum stau ei aşa singurei şi cu mingii învârtindu-se 
în jurul lor, mingii pe care tot ei le prind şi le aruncă ca şi cum i-ar 
frige. Şi pot să facă asta cu vreo 8-9 mingii, în acelaşi timp poate 
chiar să danseze, să cânte sau să se cocoţe pe diferite obiecte. 
Când te uiţi la ei pare ceva atât de simplu şi natural; ei sunt 
relaxaţi, nu au stres, nu se încurcă şi îţi pui întrebarea „oare cum 
reuşesc să facă aşa?” . Însă tu şti că nu este atât de simplu precum 
pare şi că dacă ai lua două mingii şi ai vrea să faci testul, te-ai 
prinde destul de rapid că e mult de muncă.  
 
Este o artă a balansului, provocând gravitaţia şi câştigând. Te joci 
cu greutăţile, trebuie să intuieşti locul din spaţiu în care mingea va 

cădea, să identifici exact forţa cu care ar trebui să arunci şi în ce direcţie să faci asta. În final, nu 
vei şti poate să dai răspuns la aceste întrebări tehnice, dar că vei simţii, o vei face din reflex, ca o 
deprindere. 
 
Jongleria era parte din spectacolele de circ, era o activitate care 
surprindea, chiar şoca (în funcţie de obiectele jonglate) şi care era 
`accesibilă celor din lumea circului.  
Între timp, lucrurile sau mai schimbat şi deja nu mai aparţine atâta circului 
cât aparţine străzii şi spectacolelor din stradă. 
 
 
 
 
 
In textul de mai sus poţi înlocui „minge” cu orice obiect din lista de mai jos  şi eşti liber să 
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completezi  - până la urmă, poţi jongla cu orice te îndeamnă imaginaţia: 
 Mingii, bile de toate mărimile şi greutăţile; 
 popice , măciuci, bastoane,  
 inele; 
 farfurii; 
 cuţite (jonglerii mai extreme); 
 fructe sau ouă (ceva mai provocator); 
 sticle (tot în sfera provocării);  
 obiecte în flăcări (ce zici de asta?); 

Ei, te-ai gândit ce poate să mai fie? 
 

Modalităţi de jonglare: 
 folosind doar mâinile ; obiectele jonglate tind să urmeze linia unui cerc (in funcţie de 

abilitatea artistului se pot folosi până la 10 obiecte); patern-urile de jonglare au diferite 
nume cum ar fi, cascadă, duş, fântână, duş pe jumătate, cutie, coloane, flash, şi multe 
altele (nu te speria, îţi oferim surse de exemplificare la sfârşit);  

 
 combinată cu acrobaţii sau elemente de 

echilibristică; implicând şi picioarele sau alte 
elemente ale corpului, mingile sunt aruncate prin 
spatele genunchiului s au prin spatele corpului, un 
grad de dificultate mai ridicat însă n u se pot 
manevra prea multe obiecte în acelaşi timp; realizare 
de piramide umane; 

 
 folosindu-se de alte obiecte aflate în spaţiul scenic, 

fie pentru a le folosi cu picioarele (de ex mergând pe 
o bicicletă) sau pentru a le introduce în jocul 
mingilor; 

 
 jonglare în duet sau în grup; un jongler să arunce unui coleg care ori îi aruncă unui alt 

coleg (dacă e un grup) ori îi aruncă înapoi colegului; dificultatea poate fi de asemenea 
pe diferite nivele; 

 
 există şi un tip aparte de jonglare, denumit JOGGLING în limba engleză, care presupune 

jogging şi juggling în acelaşi timp; adică alergând pe o anumită distanţă şi practicând 
jonglarea cu bile în acelaşi timp; ca regulă ar trebui practicat acelaşi patern şi fără 
greşeală pe toată distanţa parcursă; există şi concursuri adresate acestui tip de 
jonglare;  
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Unde îşi face un jongler treaba? 

 este cunoscut faptul că în cadrul circului există 
dedicat spaţiu pentru jonglerii de toate tipurile; 

 
 în parcuri; unde se adună mai mulţi copii sau un alt 

grup ţintă avut în vedere; 
 

 în cadrul festivalurilor în aer liber pe diferite 
tematici, ca şi element de diversitate pe străzile 
festivalului sau din proprie iniţiativă (poate fi atât cu 
aşteptarea unei contribuţii financiare, cât şi fără) ; 

 
 în competiţii adresate special acestui tip de hobby ; 

 
 la anumite petreceri; pentru copii sau cu tematică prietenoasă ;  

 
 la intrarea către anumite evenimente sau instituţii (un club de tineret sau teatru de 

exemplu) ; 
 

 pe plajă în timp estival sau chiar la munte pe tip de iarnă (noaptea mai des); 
 

 ca şi cei din lumea clovneriei îşi pot practica abilităţile pentru a distra şi a aduce un 
zâmbet pe buzele diferitor grupuri de oameni aflaţi in suferinţă (în spitale, în azile, 
pentru refugiaţi, etc.). 

 
Care sunt motivele pentru care un jongler devine un jongler 

 
 

 vrea să fie diferit, special, deţinător de abilitaţi pe care nu mulţi le au; 
 vrea să fie în centrul atenţiei şi are şi cu ce; 
 doreşte să îşi dezvolte atenţia, concentrarea, precum şi stimularea 

funcţionării în egală măsură a celor doua emisfere cerebrale;  
 este o provocare personală să stăpânească acest tip de artă stradală; 
 este o forma de distracţie atât pentru el cât şi pentru cei care se uită la el; 
 intră în contact cu lumea jonglerilor, care reprezintă deja un stil de viaţă  

aparte; există de altfel Asociaţia Internaţională a Jonglerilor, Asociaţia 
Europeană a Jonglerilor, Federaţie Mondială, etc.  
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Cum poţi să devii jongler: 
• poţi începe prin confecţia de materiale; îţi poţi confecţiona 

mingii intr-o manieră foarte simplă, trebuie să te decizi ce 
greutate vrei să aibă mingiile; apoi să masori aceiaşi 
greutate în orez, sau boabe de fasole, seminţe de in sau 
alte materiale care sunt în acest tip de categorie; 
cantitatea măsurată se va împacheta în plastic vidant; apoi 
se ia un balon,  se taie pe jumate şi se introduce cantitatea 
împachetata în jumătatea inferioară a balonului (cea cu 
fundul) , apoi se mai taie un balon şi se pune capac, 
repetându-se procedura pentru jumătatea neacoperită de 
minge; poţi folosi aceeaşi culoare de balon sau nu; tu 
alegi; va trebui repetat procesul pentru încă o minge cel puţin ca să începi 
antrenamentul ; ele rezultând egale ca mărime şi greutate, ca şi coloristică poate; poţi 
să începi cu mingii de tenis dar sunt un pic cam uşoare, şi asta îţi va face ţie exersarea 
mai dificilă, fiind mai uşor cu mingii ceva mai greuţe; poţi să foloseşti chiar mere sau 
portocale, sau poţi să înfăşori sfoara de diferite culori, în manieră creativă, în jurului 
unei bile sau mingi;  

• există şi mingii pe care le poţi achiziţiona de-a gata, cele recomandate pentru practică 
ar fi cele care sunt umplute cu seminţe de in şi sunt învelite într-un material moale ca 
de muşama; 

• şi nu în ultimul rând, trebuie antrenament măi frate! pentru jonglat nu sunt prea multe 
sfaturi de oferit (decât că, dacă ţii la viaţa ta, nu începe cu cuţite de la început); pune 
mâna pe mingii şi dă-i drumul la jonglat; numai prin perseverenţă vei ajunge un mare 
jongler;  

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 E mai uşor să lucrezi cu un partener sau singur? De ce? 
 

 Cum poate un jongler să transmită un mesaj social 
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Manipulare obiecte 
- POI-POI -  

 
 

În mod sigur dacă nu îţi este cunoscută activitatea aceasta, 
denumirea ţi se poate părea dubioasă. Chiar dacă ai văzut pe stradă 
vreun spectacol care să includă un astfel de obiect nu este neapărat 
necesar să îi cunoşti şi denumirea.  

 
A început să devină extrem de populară atât în România cât şi în 
Europa, deşi originile acestui tip de obiect se trag din Noua Zeelandă 
(din cadrul unui trib Maori, care îl foloseau pentru dezvoltarea 
coordonării, mobilităţii, forţei şi flexibilităţii mâinilor, pentru femei 
pentru diferite activităţi tribale iar în cazul bărbaţilor pentru 
vânătoare). 

În mod clar nu se ştie cum a ajuns din Noua Zeelandă în Europa şi nici cum a luat amploarea de 
astăzi. Probabil că pasionaţii de jonglerii au dezvoltat şi au conferit o nouă viaţă acestui obiect.  
 
Denumirea a rămas aceiaşi ca în tribul Maori şi aşa este cunoscut şi astăzi. I se poate zice doar POI 
sau POI –POI. 
 
Şi totuşi ce este acest obiect, dacă tot ştim că vine din Noua Zeelandă! 

În forma cea mai brută şi simplă POI-POI reprezintă 2 mingii care sunt 
manevrate manual printr-o sfoară cu mâner care este ataşată de minge(câte o 
sfoara legată de  minge, pentru fiecare mână, normal).  
„Poi” în maori semnifică „minge”.  
Aşadar, avem două mingii susţinute de nişte sfori...şi? Păi putem să învârtim 
aceste mingiuţe în fel şi chip, într-o multitudine de combinaţii, iar dacă punem 
şi nişte muzică deja spectacolul devine cu adevărat deosebit. Se consideră că 
poi-urile reprezintă o formă de jonglerie indirectă pentru că obiectele sunt 
manevrate prin intermediul altor obiecte, în acest caz - sfoara cu pricina. 
 

Nivelul superior al acestui obiect reprezintă forma care poate să fie aprinsa oferind astfel un 
spectacol cu foc. 
 
 
Există peste 60 de mişcări care pot fi realizate cu un poi, 
atât în faţă cât şi la spate (cele de la spate reprezentând 
nivelul celor avansaţi) iar într-un spectacol se realizează 
foarte multe combinaţii între acestea, rezultând în final o 
gamă extrem de bogată de posibilităţi de construire a unui 
spectacol original.  
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Ca şi spaţiu de desfăşurare şi motivaţie de practicare, nu diferă foarte mult de jongleria directă 
expusă în capitolul anterior. Ceea ce oferă poi-ul în plus este o bogăţie mai mare de mişcări, 
grade diferite de dificultate şi un spectacol vizual mult mai de impact prin combinaţia de 
costumaţie, coregrafie, muzică, lumini, sau foc.  
 
Încă o diferenţă ar fi că nu se adresează celor mici, deşi în mod clar aceştia sunt atraşi, ci tinerilor; 
publicul cel mai numeros îl reprezintă tinerii aflaţi în diferitele locaţii reprezentative - baruri, 
parcuri, pe plajă, la munte ; copiii sunt o ţintă secundară. 
 
Tipuri de poi-uri: 

 poi-ul şosetă ; 
 poi tip bilă; 
 poi tip peştişor; 
 poi cu lumină (include în interior un sistem simplu care permite emiterea de lumini); 
 poi pentru foc. 

 
Cum se pot confecţiona poi-uri? 
SFATURI GENERALE:  

 Sfoara sau şnurul pot să fie de diferite feluri (însă nu mai groasă de 
un centimetru); e important să nu se răsucească fără a reveni uşor la 
forma iniţială, pentru că va îngreuna mişcările; trebuie să fie 
neelastică, pentru a nu se lungi în timp şi a nu juca în faţă şi in spate 
când mingiile sunt rotite prin aer; astfel, atunci când veţi realiza 
mânerul (care poate fi doar unul să îl ţineţi pe un deget sau în toată 
mâna, sau din două bucăţi pentru două degetele arătător si mijlociu); 
luaţi în calcul câtă libertate de revenire la forma iniţială are sfoara 
respectivă; acelaşi aspect şi pentru îmbinarea sforii la corpul poi-ului 

 Lungimea unui poi (în forma lui finală) se calculează în felul următor: 
se întinde sfoara şi se pune de-a lungul mâinii, în general ar trebui să 
fie la fel de lunga ca distanta dintre începutul încheieturii cu umărul şi 
degetul mare. Pot fi şi mai scurte şi mai lungi dar cele lungi vor limita 
numărul de mişcări posibile, iar cele scurte pot să nu fie prea 
graţioase;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Metodele animaţiei stradale – Manipulare obiecte – Poi-Poi  
 
 

65   Animaţie stradală – ghid practic  
 

 
Poi-ul şosetă 

 are un nume pe măsură, pentru că reprezintă exact ceea ce 
spune; poi-ului este o şosetă (sau confecţionat dintr-un 
material care imită o şosetă) cam de dimensiunea întregului 
tău braţ (de la degete până la umăr), de tipul celor care trec 
de genunchi;  

 în această şosetă poţi pune o minge de tenis, o minge 
făcuta de tine după metoda de la jongleria directă; o altă 
şosetă mai veche în care ai pus o greutate; poţi să pui 
direct cantitatea de orez sau alte boabe, faci nod apoi la 
şosetă, foarte aproape de încărcătura de orez şi întorci 
şoseta pe cealaltă parte. Nu uita să păstrezi similaritatea 
celor doua poi-uri - egale ca dimensiune, greutate, 
confecţionate la fel; 

 greutatea unui poi poate varia între 90 şi 130 de grame; 
dacă este un pic mai greu, va fi de ajutor în învăţarea 
mişcărilor, însă nu poţi avea o viteză ridicată; totodată, 
atenţie la accidente i lovituri în zone sensibile ; ş

 ca şi finalizare, ar trebui să faci cate un mâner la capătul 
şosetei, pentru a fi mai uşor de manevrat; 

 foloseşte şosete din bumbac sau fii sigur că materialul nu 
se întinde în timpul rotirilor; 

Recapitularea materialelor necesare: şosetă bumbac peste genunchi, 
mingii de tenis, mingii de jonglat, orez sau alte boabe; 

 
Poi-ul tip bilă: 

 acesta arată extrem de simplu însă este foarte util pentru învăţare tehnică 
şi pentru mişcări mai complicate; două mingi de tenis, sau două bile mai 
sofisticate prinse direct cu o sfoară; nu există elemente adiţionale; 
precum spuneam , este foarte simplu; util pentru mişcări în viteză foarte 
mare, greutatea nu trebuie să fie mare pentru a uşura mişcarea în viteză 
şi pentru a nu accidenta practicantul; 

 
 se iau două mingi de tenis; cu un cârlig serios se face o gaură dublă (una 
lângă alta) prin una se introduce capătul sforii pe care vrem să o utilizam 
care va ieşi prin cea de-a doua gaură.  

Recapitularea materialelor necesare: mingii, bile uşurele, o sfoară sau un şnur şi un cârlig puternic; 
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Poi tip peştişor 

 este un pic mai elaborat ca mod de 
confecţionare, însă arată şi cel mai complex şi 
implicit oferă un spectacol mai frumos; 

 
 formula unui poi, de la un capăt la altul, ar fi 

următoarea,: mâner + şnur/ banda + material 
bumbac /stofă diferite culori + orez/ alte 
umpluturi+ panglici+ accesorii = POI 
PEŞTISOR 

 
 bandă pentru degete, ar trebui să fie cam 4 

cm lungime şi jumate centimetru lăţime; se 
recomandă două benzi pentru fiecare poi (tip 
mâner pentru 2 degete) 

 
 se cântăreşte cantitatea dorită de orez sau 

alte materiale de umplutură, după metoda 
mingilor de jonglerie se împachetează în plastic; (recomandări: pentru măsurare ar fi 
utilizarea unui pahar de plastic, până la limita superioara; pentru împachetare pot fi 
folosite pungi de sandwich-uri care nu trebuie strânse);   

 
 corpul poi-ului se face din materialul cu pricina, care se taie  în formatul unui romb dublu; 

ca mărime laturile pot fi între 4 şi 6 cm; de regulă se lasă o marjă de 0.5 -1 cm din 
material în plus pentru tiv. 

 
 se coase materialul în jurul umpluturii într-o manieră care să ascundă cusătura;  

 
 se ataşează şnurul precum şi alte elementele auxiliare, decorative (de exemplu panglici) 

pentru a oferi un aspect mult mai atrăgător; 
 
 
 
 

Poi-uri cu lumini sau pentru foc  
se pot realiza acasă însă instrucţiunile sunt destul de complicate; există site-uri care indică toţi 

paşii pentru a realiza un astfel de poi; 
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Iată câteva categorii de mişcări foarte cunoscute cu poi-urile (să nu uităm că sunt peste 60); unele 
din acestea reprezintă baza unui jongler de poi 
 

• valuri – când un poi este in poziţia superioară 
celălalt este în cea inferioară şi se mişcă continuu 
creând impresia unui val (cea de bază este în 3 
bătăi – adică numărul de rotiri pe care un poi le face 
într-un ciclu, care apoi se repetă nelimitat; există 
valuri în 5, 7 şi chiar mai multe bătăi); 

 
• fluturaşi – sunt mişcări circulare care pornesc din 

acelaşi punct dar în direcţii diferite (mâinile sunt 
foarte apropiate şi nu îşi schimbă poziţia, iar poi-
urile se intersectează în poziţia superioară şi cea 
inferioară) creând impresia unui fluture care zboară 
; este una din cele mai simple mişcări din lumea 
poi-urilor însă cuprinde şi o gamă largă de opţiuni 
complicate;  

 
• înfăşurări - poi-urile în mişcare se înfăşoară în jurul 

unui obiect sau a unei părţi a corpului (braţul de 
exemplu), sau chiar în jurul lor însele; în felul acesta creând o impresie de iluzie; pot fi 
folosite pentru schimbarea direcţiei, în coregrafie; 

 
• flori ; mişcări ample, realizate prin întinderea şi mişcarea-rotirea la lungime maximă a 

mâinilor şi realizarea de rotiri ale poi-urilor în acelaşi timp care creează impresia unor 
petale care pot avea o complexitate diferită;  

 
• izolaţii – rotiri ale mâini în jurul poi-ului creând impresia că poi-ul nu se mişcă în mod 

direct ; tehnica pare destul de confuzantă, cu un grad de dificultate ridicat, făcând parte 
din categoria de mişcări avansate;  

 
• în echipă – sunt mişcări care implică coregrafie şi coordonare între doi sau mai mulţi 

jongleri;  
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Există foarte multe site-uri cu lecţii pentru a învaţă arta mişcărilor 
poi şi inclusiv pentru realizarea de coregrafii complicate, 
fascinante vizual; precum spuneam şi in cazul jonglatului, nu 
necesită decât perseverenţă şi motivaţie. (Despre spectacolele 
care implică foc vom detalia în capitolul care reuneşte toate 
activităţile de acest gen)  
 
 
 
Animaţia cu poi o artă stradală care poate implica muzica şi dansul, care presupune creativitate 
pentru coregrafii diverse sau mişcări ale corpului, şi toate adunate pot oferi un spectacol fascinant, 
elegant şi impresionabil.  
 
 

În cazul în care erai un ne avizat în ale poi-urilor cât de clar îţi este acum domeniul? 
Te tentează? 

 
 

 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Cum ai putea crea o poveste în cadrul unui spectacol cu poi-poi 

 
 Este suficientă o singură persoană pentru a atrage un număr 

consistent de oameni 
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Manipulare obiecte 
- DIABOLO -  

 
 
Diabolo sau Diablo??? 
Diablo înseamnă diavol….DAR diabolo ce mai înseamnă?  
Diabolo, deşi nu face decât să mai adauge un „o” , prin nu înseamnă 
diavol,  ci este un cuvânt care provine din limba greacă şi care înseamnă 
printre, peste aruncări. Poate nu am clarificat prea mult termenul, însă l-
am curăţat de înţelesul diavolesc.  
 
Este un obiect care are ca şi strămoş obiectul Chinezesc YO-YO, care era utilizat de mai mult de 
4000 de ani. Daca stăm să ne gândim, asta înseamnă o groază de timp pentru a desfăşura diferite 

activităţi de jonglerii sau jocuri. Denumirea grecească a apărut după ce 
europenii au ajuns în China, au luat contact cu acest obiect şi i-au dat o 
denumire care să le fie mai familiară. 
 
Bun, acest obiect este de fapt un mosor, spaţiu din mijloc fiind centrul de 
greutate şi elementul cheie în realizarea mişcărilor. El devine un obiect de 
jonglat şi de realizat diferit e trucuri doar în combinaţie cu sfoara care 
uneşte două beţe, numite tehnic „mânere”.  
Diabolo va fi manevrat pe această sfoară 
prin diferite mişcări, cert este că se pot 

realiza sute de trucuri şi mişcări inedite, prin folosirea de 
obiecte de diferite mărimi, din diferite materiale, cu mai multe 
obiecte pe aceiaşi sfoară, etc.  
 
Iată câteva trucuri  

 Toss – să arunci diabolo la diferite înălţimi şi prinderea apoi tot pe sfoară; 
 Orbit – toss repetat pentru a face obiectul să se mişte rotund; 
 Trapez – răsucirea în jurul băţului şi prinderea pe sfoară ; 
 Eliberarea beţelor – temporar să dai drumul beţelor şi prinderea ulterioară  
 Grind – balansarea obiectului pe unul din beţe 
 Soare – diabolo se răsuceşte într-un cerc larg 
 În jurul picioarelor – numai să nu te împiedici;  
 Orbit avansat – se realizează în jurul anumitor părţi ale corpului 

(braţe, gât, umeri, etc.) 
 Nodul Magic – iluzia conform căreia se face în nod în jurul obiectului 

cu sfoara respectivă; un toss e suficient să spulbere iluzia 
 Umbrela – cum ar putea fi? 
 Spaghete – ţi-e foame? 
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Ştii că ai ajuns la avansaţi când poţi utiliza mai multe 
diabolo pe aceiaşi sfoară (2-3, în general deşi sunt şi 
cutezători mai îndrăzneţi). Combinaţiile între mai mulţi 
diabolişti pot ridica nivelul spectacolului oferit. 
 
Este o formă de manipulare care creează impresia unor 
iluzii, de cele mai multe ori; la prima vedere nu va fi 
uşor de înţeles modul în care diabolo rămâne tot timpul 
liber şi nu se încurcă în sfoară. Cu cât nivelul de 
complexitate al trucurilor şi mişcărilor este mai ridicat, 
cu atât publicul va fi de asemenea mai fascinant. Pot fi 
adăugate elemente vestimentare deosebite, folosite 
obiecte care au culori şi lumini atrăgătoare, precum şi 
muzică şi elemente de dans.  
Mai mulţi diabolişti care lucrează în sincron sau 
împreună, în mod sigur vor reprezenta o atracţie 

ridicată.  Uneori se apelează si la implicarea anumitor persoane din public, ca parte din spectacol, 
ceea ce creează si mai mult entuziasm. Aruncarea diabolului în jurul lor, va reprezenta ceva care 
poate speria dar şi atrage.  

 
Ai văzut vreodată un diabolist în acţiune? Ca şi jongleria, diabolo reprezintă o formă de hobby 
actuală. În Europa, sunt extrem de mulţi tineri care se încumetă în asimilarea acestei abilităţi şi 
oferirea de spectacole publicului doritor.  
 
Tu eşti unul din aceştia? 

 nu există sfaturi extrem de detaliate pentru a învăţa:achiziţionează un obiect: fă rost de 
tutoriale de pe internet sau de la alţi cunoscători şi începe să practici, să repeţi şi să îţi 
creezi propria coregrafie; 

 timpul necesar pentru a asimila anumite mişcări depinde numai de tine;  
 poţi să contactezi alţi diabolişti să afli anumite sfaturi sau chiar să creezi împreună cu ei 

anumite momente de spectacol; 
 ar trebui să răspunzi la întrebarea: de ce ai alege diabolo pentru a deveni un maestru în ale 

manipulării unui obiect? 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Ce abilităţi personale crezi că dezvoltă practicarea de diabolo 

 
 Cum ar putea o echipă de diabolişti să transmită un mesaj social? 

Dar un singur diabolist 
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Manipulare obiecte 
- FARFURII -  

 
 
Deşi zboară nu sunt OZN-uri! 
 
Deşi au formă de farfurie nu sunt pentru luat cina! 
 
Deşi sunt doar nişte farfurii, pot crea un spectacol cu adevărat impresionant! 
 
 
Ei bine, da, sunt ele farfuriile de jonglat. Au 

formă un pic atipică (căci nu sunt farfurii normale) , uşor 
bombată către interior pentru a uşura rotirea şi manipularea ; 
artistul le va mânui cu ajutorul unui băţ în vârful căruia va ţine 
farfuriile, pe care le va roti, arunca în sus şi apoi prinde; relaţia 
artistului cu farfuriile sale nu trebuie să se oprească doar la mâini 
- baţ-aer – farfurii; băţul poate fi pus pe nas, farfuria poate fi 
trecută pe după picior, pe la spate etc. 
 
 
„Cum au apărut ”, „De ce?”, şi la alte întrebări capcană nu sunt nici pe departe clare multora însă 
nici foarte relevant pentru activitatea în sine 

?

 
Ce fac aceste farfurii minune? Se pot învârtii aproape la nesfârşit, pot ocoli obstacole, pot zbura 
din floare în floare (floare putând reprezenta : băţul de jonglat, parţi ale corpului, sau alte obiecte). 
Artistul se poate juca cu distanţele, cu vitezele, cu propriul corp, cu numărul de obiecte iar 
rezultatul colorat şi creativ va uimi publicul spectator.  
 
 
Vrei să te joci cu farfuriile? 

 în primul rând trebuie, să îţi faci rost de o farfurie de jonglat. De regula sunt dintr-un 
plastic mai dur şi le găseşti de cumpărat, aşa că nu încerca cu farfurii din bucătăria ta; 

 
 ar trebui să ai şi un băţ special, care se vinde cu farfuria;  sau ţi-l poţi face şi singur; 

(poate fi din plastic sau lemn) ar trebui să fie drept, rigid şi destul de ascuţit în vârf; cu 
acest băţ vei mânui farfuria prin curbura cu pricina; va trebui să o faci să se învârtă 
uniform şi să stea pe băţ în acelaşi timp, centrata; pare uşor dar în mod sigur îţi va 
testa răbdarea şi motivaţia; 
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 după ce ai reuşit să faci o farfurie să se învârtă şi 
eşti sigur că stăpâneşti bine acest aspect poţi să 
mergi mai departe; ca prim exerciţiu, încearcă să 
arunci farfuria vertical şi să o prinzi pe băţ (şi dacă 
te întrebi ce se întâmplă cu farfuria atunci, 
răspunsul este DA, aceasta trebuie să continue să se 
răsucească); apoi ai putea să implici şi alte părţi ale 
corpului; poţi să treci farfuria pe sub un picior, pe la 
spate, pe după cap, să o arunci si să o prinzi având 
mâna în diferite poziţii;  

 
 sau ai putea să încerci să o răsuceşti pe un deget 

(nu va durea). învârte-o pe băţ (exerciţiul de bază) şi 
apoi pune-o de pe băţ pe deget; fă acelaşi lucru cu 
altcineva, eventual un copil;va fi fascinat; 

 
 dacă ai ajuns la acest nivel, ai putea să ridici ştafeta; este momentul sa introduci mai 

multe farfurii  cu care sa te joci  în acelaşi timp. 
 

 Ei? Cum ti se pare? Mai vrei o provocare? Din acest moment nu poţi decât să te joci cu 
tot ce îţi oferă situaţia: tu, spaţiul, viteza, oamenii din jur, etc. 

 
Există sfaturi şi filmuleţe care te pot ajuta; pe internet e plin; înainte să te apuci însă, la fel ca şi în 
cazul celorlalte obiecte, va trebui să ştii de ce alegi acest obiect şi care va fi scopul tău personal.  
 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Ce fel de persoane ar fi atrase de un astfel de spectacol 

 
 Ce lecţie ar putea primi de la artişti, oamenii care privesc spectacolul 
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Manipulare obiecte 
- DEVIL STICK (băţul diavolului) -  

 
 
Din sfera tenebroasă a manipulării de obiecte a ieşit şi acest 
inocent obiect. 
I se zice băţul diavolului pentru că este în stare să facă chestii 
care nu par să respecte legile fizicii, ca şi cum şi-a vândut 
sufletul diavolului. 
 
Se pare că oamenii au folosit acest obiect pentru diferite motive, 
încă de acum 4000 de ani, în Africa si în China. Apoi, ca toate 
celelalte tehnici a ajuns şi în Europa, fiind  astăzi utilizată în 
multe direcţii, chiar si ca o formă de atracţie, hobby sau sport.  
 
 

De fapt, devil stick-ul cuprinde un set de 3 elemente:  
• bastonul principal, cu un diametru cam de 3 cm şi lungime de la 80 la 120 cm, mai gros la 

capete şi subţiat către mijloc; 
• alte două beţe de control care au cam 1 cm diametru şi între 35 şi 50 cm lungime; 

 
Cert este că bastonul principal este construit după anumite 
principii fizice care îi permit să aibă o gravitaţie diferită; acest 
baston principal va sta permanent în aer fiind mânuit prin 
intermediul celor două beţe; senzaţia de iluzie este prezentă şi la 
acest obiect (doar ziceam că este mai diavolesc); niciodată 
bastonul nu va fi atins de mâinile artistului în mod direct, chiar 
dacă acesta cade, va fi ridicat prin intermediul beţelor; 

Mişcarea de bază este reprezentată de PENDUL, şi toate 
celelalte mişcări se bazează pe aceasta; acestea se realizează prin 
menţinerea la aceiaşi înălţime a bastonului prin mânuirea 
consecutivă a beţelor de control, lovind cu anumită viteză între centrul de greutate şi capătul 
inferior sau superior al bastonului; bastonul va oferi impresia că pluteşte.  

 
Aceasta este mişcarea de bază. Bineînţeles că, pentru a creşte complexitatea elementelor, cei 

pasionaţi vor trece la utilizarea unei singure mâini şi implicit doar unui băţ de control, la realizarea 
de mişcări la spate, la efectuarea elementelor pe sub un picior, la aruncării la diferite înălţimi - cu 
mai multe bastoane sau nu, la trucuri care implică mai mulţi artişti (care lucrează pe acelaşi 
baston, cu aceleaşi beţe, etc.)  
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În funcţie de modul de construcţie şi de lungimea bastonului, acesta poate căpăta o viteză foarte 
mare, care va solicita implicit o viteză de mânuire ridicată pentru a-l menţine în aer; acest aspect 
poate duce la anumite accidentări ale artistului, care poate împinge  involuntar bastonul către 
propriul corp, într-un mod nu foarte prietenos.  

 
Există diverse versiuni ale acestui obiect; unele sunt construite 
pentru viteză de rotaţie redusă, fiind altfel mult mai uşor de 
manevrat de amatori; de exemplu, Flower Stick (denumit aşa 
datorita terminaţiilor care oferă impresia unor petale de flori). Se 
pare că există discuţii legate de adevăratul Devil, şi despre 
proprietăţile fizice care îl fac să fie DEVIL. De aceea orice variaţie 
a căpătat o altă denumire, ÎNSĂ mişcările, trucurile, posibilităţile 
de utilizare sunt aceleaşi.  
 
Varianta cea mai dificilă, însă şi cu cel mai mare impact vizual, 

este DEVIL-ul în flăcări. Băţul este realizat dintr-un material special, iar durata unui astfel de 
spectacol va fi influenţată de durata combustibilului folosit. Oricât de lung sau scurt ar fi 
spectacolul, în mod garantat impactul pe timp de noapte va fi ridicat. 

 
De ce anume ai nevoie ca să devii un devil stick-ist ??? 

 
Bineînţeles că de motivaţie şi perseverenţă, de un obiect adecvat (procurabil din magazinele on-
line), de tutoriale (virtuale sau nu) şi de activarea propriei creativităţii.  
Dacă îţi surâde ideea, nu uita de întrebarea de bază : „tu de ce ai vre  să manipulezi  un devil
stick?” 

i  

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Câţi oameni pot lua parte la un spectacol 
 

 Cum poţi realiza o poveste prin utilizarea acestui obiect DAR să oferi 
mai mult nu doar să impresionezi prin calitatea trucurilor 
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Manipularea obiectelor 
- HULA HOOP - 

 
 

„Hula hoop” probabil că nu reprezintă cea mai clară denumire, însă punem pariu că este o 
activitate care îţi este familiară. 
Ai văzut vreodată (la televizor sau în realitate) vreo persoană care îşi tot răsuceşte corpul şi prin 
această mişcare învârte un cerc (sau mai multe) în jurul ei (şolduri, umeri, braţe, gât, etc.) ? 
 
 

Ei bine, acest obiect se numeşte HULA HOOP , iar procesul în sine se 
numeşte HULA HOOPING (în engleză) sau a HULA HOOPI  (în română). 
 
Denumirea se extrage din dansurile HULA din insulele Hawai; hoop 
reprezenta un cerc din bambus sau din ramuri de viţă de vie, folosit în 
Egipt sau în Grecia cu mii de ani în urmă, pentru diferite activităţi 
recreative sau sportive. Pe vremea aceea, cercurile erau manevrate cu 
mâinile, cu corpul sau cu un băţ.  
 
Forma în care se foloseşte astăzi a apărut prin anii 1950, când cercurile 

au început să fie făcute din plastic (un material durabil), cu un diametru care poate varia de la 30 
cm până la un metru). 
În timp a luat forma unui sport, unui hobby (în special în America de Nord) şi ca element din 
spectacolele de circ sau stradale.  
 
 Există diferite competiţii internaţionale în ceea ce 
priveşte durata de hooping sau numărul de obiecte manevrate în 
acelaşi timp. Exista chiar recorduri mondiale în lumea hula 
hoopingului: 

 105 obiecte învârtite în acelaşi timp; 
 1 oră şi 45 minute, alergând continuu în acelaşi timp; 
 90 ore hooping continuu . 

 
Pasionaţii şi producătorii de astfel de obiecte, crezând în beneficiile aduse atât sănătăţii cât şi 
spiritului, au creat chiar şi o Zi Mondială a hula hoop-ului; în această zi se organizează diferite 
activităţi şi competiţii, iar fondurile rezultate merg în direcţia aprovizionării copiilor din mediile 
defavorizate cu jucării şi bineînţeles cu hula hoop-uri.  
 
Există chiar o campanie care utilizează această activitate pentru a creşte nivelul de conştientizare 
asupra cancerului de sân.  
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Pentru activităţile stradale, se folosesc hoop-uri care sunt colorate în 
nuanţe puternice, fosforescente, chiar cu lumini, şi bineînţeles există şi 
varianta de foc care prezintă un grad ridicat de dificultate şi care în 
mod sigur impresionează puternic.  
 
Numărul de hoop-uri utilizate pentru un spectacol stradal este în 
general ridicat pentru că reprezintă un factor de atracţie. Adăugând o 
costumaţie adecvată, muzică, mai mulţi artişti şi elemente de dans se 
realizează un spectacol care în mod sigur atrage. 
 

Poţi începe să practici acest sport iniţial din curiozitate, pentru a vedea ce îţi place şi mai ales cum 
îţi place sa-l practici. Acesta ar fi începutul şi apoi numai tu vei decide care sunt paşii următori.  
 
Nu ai nevoie de sfaturi suplimentare, doar să dai drumul energiei din tine pentru a ţine cercul, 
hoop-ul, în jurul corpului tău şi nu pe podea. 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Cum ar putea o activitate sportivă, un hobby, să facă o schimbare în 

personalitatea celor care o practică? 
 

 Cum ar putea competiţiile de orice natură să stimuleze spiritul 
colaborativ? 
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Manipulare obiecte 

- STAFF - 
 

O să îi zicem „staff” pentru că este deja o denumire internaţională. Staff-ul este un obiect care 
istoric vorbind, era utilizat pentru lupte în foarte multe culturi (asiatice sau europene). El este de 
fapt un băţ mai sănătos, un baston suficient de puternic pentru a provoca răni dacă  asta se 
doreşte. 
 
O şti pe XENA prinţesa războinică? Dacă da, o mai şti pe Gabrielle, asistenta ei? 
Ei bine, ea se folosea pentru lupte şi apărare de acest obiect: STAFF. 
 
Daca în trecut era folosit ca armă, în prezent la ce-ar putea fi folosit? 

• în artele marţiale (în special în bojutsu sau kabuki) , pentru 
antrenament dar şi pentru competiţii; dezvoltă flexibilitatea, 
mobilitatea, atenţia, dexteritatea precum şi forţa braţelor; 

• o formă de jonglerie, ca activitate de atracţie publică; 
• pentru spectacolele de foc, staff-ul fiind în mod evident în flăcări; 

 
Cum arată un staff? 
Este un baston din lemn, bambus, metal, plastic, cu o lungime ce 
variază între 1.8  metri şi 3metri; capetele acestuia sunt dublate fie cu 
metal, un alt strat de plastic sau lemn. 
Cum se foloseşte staff-ul în animaţia stradală? 

 aruncări; 
 rotiri; 
 învârtiri; 
 prinderi ghiduşe; 
 în faţă, pe sub picioare, prin spatele corpului, etc. ; 
 jocul cu vitezele; 
 contact (vezi secţiunea despre contact); 
 două staff-uri …cu trucuri adecvate; 
 în grup; 
 se adaugă la toate acestea coregrafia, costumaţia, muzica; 
 în spectacole de foc. 

 
Vrei să încerci? Se aplică reţeta binecunoscută: 

- procură obiectul si lecţiile; 
- practică, practică. 

 

 

 Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Care ar fi riscurile unui astfel de hobby 
 Dacă tu ai începe să practici staff, din ce motive ai face-o 



 Metodele animaţiei stradale – Manipulare obiecte - Contact     
 

78   Animaţie stradală – ghid practic  
 

 
Manipulare obiecte 

- CONTACT -  
 

Probabil cea mai tânără formă de manipulare obiecte, apărută în anii ’80, care presupune în mod 
fundamental contactul permanent dintre obiect şi corpul artistului, pe parcursul 
tuturor mişcărilor şi acţiunilor.  

Ce zici? Pare uşor? Dacă nu ai văzut niciodată aşa ceva vei răspunde că 
DA, aşa că îţi sugerăm să cauţi pe internet, pentru a vedea un video cu aşa ceva. 
NU, nu este uşor şi necesită extrem de multă muncă, antrenament şi de ce nu, 
creativitate pentru a ajunge la un spectacol care să lase oamenii cu gura căscată. 
Efectul de iluzie este extrem de puternic. 

Categorii de obiecte care pot intra în jocul de contact: 
• cele mai frecvente sunt bilele, sferele transparente, din termoplastic sau acril. 

Se  pot folosi de la o singură sferă până la 6-7. 
• Staff - acesta poate fi folosit şi manevrat (şi nu doar cu mâinile) fără a se desprinde de corp; 
• Orice alt obiect pe care jonglerii şi inspira ii îl testează poate chiar în acest moment! ţ

ş

Tehnici de contact: 
• rularea pe corp - manipularea unei sfere sau a mai multora (de 

obicei se utilizează sfere) în jurul mâinilor, braţelor, pieptului, 
gâtului, etc. Sferele trebuie să  fie întotdeauna în contact cu 
suprafaţa corpului; se realizează cel mai frecvent efecte de iluzie 
precum şi alte trucuri delicioase; 

• rularea în palme - este o variaţie a primei tehnici, numai că în acest 
caz se pot folosi mai multe sfere, care pot lua forma unei piramide 
de exemplu;  important în acest caz va fi ca bilele să fie mereu în 
contact unele cu altele şi cel puţin una să aibă contactul permanent; 
bilele se vor transfera de pe o mână pe alta într-o manieră fluidă şi graţioasă; 

• izolare - obiectul manipulat va părea suspendat în timp şi spaţiu pentru că artistul se va mişca 
în jurul  (cu mâniile, braţele, corpul) acestuia într-o manieră care va crea această iluzie; 

În prezent acest tip de manipulare reprezintă o formă de hobby şi o provocare personală pentru 
cei care o practică. Face parte din arsenalul artiştilor de stradă, în special din categoria de trucuri 
ce îşi aşteaptă  recompensa financiară. Presupune, ca şi celelalte obiecte manipulabile, efort 
personal şi investiţie de timp. Există nenumărate surse în lumea virtuală, care oferă posibilitatea 
oricărei persoane interesate să afle mai multe despre cum se face, şi să găsească cât mai multe 
trucuri şi sfaturi. Nu ar trebui decât să îi dai drumul la treabă! (câteva surse găseşti i la sfârşitul 
acestui ghid) 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Ce crezi că ar trebui să spună un astfel de artist celor care îl privesc 
 De ce crezi că ar trebui să practici o astfel de activitate? Pentru tine 

sau pentru cei care te pot privi 
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Manipulare obiecte 

- ASPECTE FINALE - 
 

 
În tot acest capitol am analizat obiectele care sunt cel mai frecvent manipulate , sunt populare şi 
cu priză la public în prezent. Însă în ceea ce priveşte acest domeniu mai sunt alte categorii de 
obiecte ce s-ar putea încadra aici. Amintite doar ar fi steaguri, creion, panglici, bricege, zaruri, 
pălării, etc. (dacă vrei mai multe detalii mult succes în explorarea unora dintre modalităţile 
sugerate şi în alte capitole, însă nu aici). 
 
Ai de unde alege; în mod clar este nevoie de multă transpiraţie, 
nervi ucişi şi răbdare pusă la zid. De aceea trebuie să îţi fie 
foarte clar de ce vrei să faci asta, şi pentru cine pentru că 
numai având acest scop în minte vei putea să îţi păstrezi 
motivaţia ridicată.  
Aproape toate obiectele au şi variante care pot fi folosite în 
spectacolele de foc şi acest aspect va fi analizat mai pe larg în 
capitolul aferent.  
Ar trebui să îţi alegi un obiect şi să devii un specialist pentru el şi 
apoi să începi unul nou pentru că dacă şti câte un pic din toate nu 
înseamnă mai nimic în acest domeniu; aici ar trebui să excelezi cel puţin într-unul din ele.  
 

c

 Dacă alegi să practici vreuna din aceste atrăgătoare activităţi pe stradă, 
cu scop de animaţie stradală atunci trebuie să iei în considerare câteva 
aspecte: 
• Întâi şi întâi este necesar să te hotărăşti DE CE vrei să mergi în stradă şi 

PENTRU CINE vrei să performezi. În mod clar dacă vrei să impresionezi 
o mulţime de puşti nu te vei duce în faţa pieţei de legume, precum 
dacă vrei să transmiţi ceva unor fete cochete nu le vei găsi în faţa 
bisericii şi tot aşa.  

• Nu este suficient să fi un specialist, un tehnician perfect pentru a avea 
şi succes la publicul din stradă. Iată câteva indicaţii: 

 
- Analizează-ţi locaţia – câţi oameni vin pe acolo?; ce fel de oameni sunt?; care e profilul lor, 

în funcţie de ora din zi?; studiază eventual câteva zile zona 
aleasă; te va ajuta în construcţia spectacolului;  

- trebuie să te gândeşti la cum îţi chemi publicul; ce ar trebui să 
le zici? ; cum să îi convingi să vină să te vadă?;  

- cum păstrezi onexiunea cu publicul? Să păstrezi contactul 
vizual, să vorbeşti cu ei astfel încât să le stimulezi curiozitatea 
legat de ce va urma, să îi ţii mereu în priză, să îi motivezi să 
mai stea; 
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- cum poţi să implici publicul în trucurile şi mişcările pe care le realizezi, sau prin povestea 

ta? 
- clar va trebui să ai o poveste, cel puţin să ai o dinamică care va creşte tensiunea treptat şi 

să fii vizibil; creşterea  suspansului va stimula publicul să rămână să vadă ce se întâmplă în 
continuare; după momentul de apogeu ar trebui să îţi finalizezi spectacolul;  

- va trebui să îţi răspunzi la întrebările „de ce stau / ar sta oamenii la un astfel de spectacol 
in general?” şi „de ce ar sta la spectacolul meu?”  

 
Care sunt reacţiile celor care participă de obicei la astfel de spectacole: 

 extrem de curioşi în cazul trucurilor neobişnuite; 
 intrigaţi de abilităţile expuse; 
 bine-dispuşi; 
 fascinaţi; 
 speriaţi în cazul elementelor dificile; 
 provocaţi; 
 atraşi. 

 
Care sunt punctele tari ale manipulării obiectelor în stradă? 

+ are un impact garantat asupra publicului; 
+ nu necesită accesorii, locaţii speciale, alte elemente 

suplimentare;  
+ poate reprezenta un hobby sau un sport pentru artist; 
+ poate fi realizat pentru orice fel de grup ţintă; 
+ provoacă atât publicul cât şi artistul. 

 
Dar punctele slabe? 

− solicită mult timp şi energie pentru asimilarea abilităţilor necesare; 
− nu permite accesul unui număr prea mare de oameni din cauza 

restricţiilor vizuale; 
− nu poate oferi un mesaj social prin natura activităţii ; 
− începătorii sunt predispuşi la accidente (cu victime atât ei înşişi cât 
şi din public). 

 
Tu ce ai de adăugat? De bine sau de rău?  

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Cum ar putea fi creat un mesaj social printr-un spectacol de 
manipulare de obiecte? Ce anume ar trebui adăugat 

 
 Cum ar putea manipularea de obiecte să răspundă la o nevoie 

a societăţii sau a unei anumite comunităţi 
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Spectacole tip “circ” 

 
Hei, mai ştii când ai fost prima dată la circ? Cam câţi anişori aveai? - şi mult mai important, ce ţi-a 
plăcut mai mult?: 

 acrobaţiile; 
 spectacole de foc;  
 animalele şi chestiile trăsnite pe care le 

făceau ele; 
 trambulinele şi trapezul; 
 echilibristica; 
 jongleriile cu cuţite; 
 înghiţitul spadelor; 
 mersul pe picioroange; 
 momentele de magie; 
 altceva. 

 
Ce??? Dar ultima oară când ai fost la un spectacol de circ când a fost? 
Toată lumea ştie ce e ala circ!  
I se zice circ, pentru că provine din cuvântul kirkos din greacă, care ce crezi că înseamnă? - CERC 
(sau RING, datorită formei spaţiului in care se desfăşura). Ca să nu-ţi mai spun că circul exista încă 
din Grecia sau Roma antică. 
Şi-a câştigat faima prin faptul că reprezenta o formă călătoare de divertisment, iar atunci când se 
afla într-un orăşel, era o mare sărbătoare pentru toată lumea şi nimeni nu rata evenimentul.  

Scopul acestor spectacole (cel adresat oamenilor) era purul 
divertisment! Divertisment prin amuzament sau prin şoc, ceva ce 
impresiona întotdeauna, deoarece curiozitatea îi ţine  aproape pe 
oameni. Scopul ascuns era pur material, DAR  acest aspect a stimulat 
creativitatea artiştilor de a produce elemente periculoase, dificile, 
aparent imposibile, care să îi stimuleze la rândul lor pe oameni să vină 
şi plătească pentru spectacol. 

 
În cadrul circului au luat naştere formele 

mai extreme de animaţie: înghiţitul de spade sau de flăcări, animale 
extrem de periculoase realizând tot felul de trucuri, mersul pe sfoară, 
şi multe alte altele. Chiar dacă unele din acestea par simplu de realizat 
sau par ceva comun în prezent, fii sigur că prima oară când cineva a 
văzut un om pe picioroange a fost extrem de impresionat. Îţi dai 
seama cât de mult s-o fi şocat când a văzut o persoană scoţând flăcări 
pe gură! 

 
De unde crezi că îşi trag seva există expresii celebre precum: „ce-i cu 
circul asta aici?”, „Te-ai fă ut de tot circul!” „Cir ar!”   c c
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Îi dăm Cezarului cei al Cezarului, însă nu vom insista pe ce este circul în prezent CI doar pe 
elementele pe care circul le-a născut şi pe care strada le-a adoptat cu succes. Cele mai frecvente 
întâlnite, pe care probabil le cunoşti şi tu, sunt: 

 acrobaţiile;  
 exerciţiile de echilibristică; 
 mersul pe picioroange; 
 spectacolele de foc; 
 (şi o formă pe care nu o promovăm, este cea de utilizare a 

animalelor în diferite chipuri, în special în Asia, unde 
aceste spectacole sunt pare-se, parte din tradiţiile locului) 

 
Vom aborda în acest capitol ACROBAŢIILE şi MERSUL PE PICIOROANGE!!!! 
Spectacolele de foc le vom trata în spaţiul aferent, pe care dacă nu l-ai găsit deja, poţi fie să-l 
cauţi la cuprins fie să-l aştepţi, pentru că vei ajunge la el citind în continuare ghidul, care şi aşa îţi 
place, nu?  
Deşi cheia succesului în general, dar mai ales în domeniul 
animaţiei stradale, est e practica, iar dacă ea există şi urmează 
firesc calea învăţării autodidacte, mulţi oameni vor fi fericiţi, în 
cazul elementelor următoare în mod sigur ai nevoie de ajutor şi 
suport specializat.  
Ai nevoie să te înveţe cineva ce să faci şi mai ales ce sa NU faci, 
deoarece până nu vei dobândi deprinderile necesare, riscul de 
accidente este foarte mare. Cel mai mare este riscul accidentării 
tale, ca artist. Deci  învaţă de la cineva care se pricepe, dacă şti ce 
e bine pentru tine.  

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Care crezi că este popularitatea de care se bucură circul în ziua de azi? 
Care ar fi motivul? 

 
 Cum ar putea fi schimbată eventuala impresie peiorativă la adresa circului? 

 
 
 

Acrobaţii 
 

Denumirea aceasta, precum este şi de aşteptat, provine din greacă (ar fi  
putut să fie din latină nu?) şi semnifică „mers la înălţime”.  
Acrobaţiile reprezintă o combinaţie magică între echilibristică, balans, 
coordonare, agilitate şi concentrare. În principiu, orice activitate sportivă 
sau nu, care implică utilizarea corpului în totalitate, la înălţime sau în 
mişcare, poate fi încadrată în categoria „acrobaţii”.  
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Chiar aşa, hai să vedem ce se regăseşte în categoria asta:  
• activităţi de gimnastică; 
• activităţi la trapez; trambuline şi mişcări realizate în aer; 
• mersul (şi nu doar mers) pe sfoară; 
• mersul pe mono-bicicletă; 
• piramide (sau alte asamblări) umane; 
• balansare pe cap sau pe alte zone ale feţei diferite obiecte, diferite mărimi;  
• balansul precum şi alte mişcări realizate la înălţime, pe 

diferite ansambluri de obiecte ; 
• sărituri, rotiri, răsuciri realizate la sol. 
Mai pot fi divizate şi aşa: 
• artist solo, la sol;  
• echipe de artişti, la sol; 
• artist solo dar care implica obiecte (scaune, scări, etc.);  
• echipe cu obiecte; 
• solo sau echipe (în aer) la înălţime, pe sfoară sau la trapez; 
 

Ideea este următoarea: cu cât sunt mai complexe, dificile, periculoase, 
“imposibile”, cu atât vor atrage mai mult atenţia şi vor impresiona. Toate solicită 
o serie de abilităţi destul de complexe şi care se dezvoltă numai prin 
antrenament, practică şi un pic de nebunie. Riscurile la care se expun astfel de 
artişti sunt ridicate, pe măsura complexităţii elementelor realizate şi sunt multe 
victime care „înroşesc” acest domeniu.  

Însă cu suport, cu atenţie, concentrare, disciplină şi cu măsuri de precauţie, poţi ajunge un acrobat 
desăvârşit!  
Se zice că unora le este natural mult mai uşor să îşi păstreze echilibrul în cele mai năzbâtioase 
situaţii. Există în urechea internă o funcţie care se ocupă de asta (e responsabilă de echilibru), ceea 
ce înseamnă că gradul de echilibru poate varia de la persoană la persoană, funcţionarea lui putând 
fi influenţată de mulţi alţi factori. 
Vei găsi la „Resurse” diferite trimiteri către filmuleţe în care vei vedea felurite spectacole de 
acrobaţii. Noi sperăm să-ţi fie o sursă de inspiraţie şi motivaţie. 
 

Mersul pe picioroange 
Nu sună ele prea elegant, însă asta-i viaţa. În engleză li se zice „stilts”, 
dacă te încălzeşte cumva. Ca şi origine, cel mai probabil au apărut din 
motive mai mult practice decât de spectacol. Ciobanii le foloseau pentru 
aşi veghea animăluţele mai bine, agricultorii pentru a culege anumite 
fructe sau alte produse de la înălţime, pescarii pentru a pescui într-o 
manieră nezgomotoasă, sau chiar pentru a se deplasa mai rapid în 
ţinuturile nămoloase. În timp, mersul pe picioroange şi-a dezvoltat şi alte laturi, cum ar fi cea 
sportivă (în Belgia de exemplu, există chiar şi un campionat pentru lupte pe picioroange), parte din 
tradiţii, ceremonii şi carnavale (în Trinidad poartă numele de moko jumbeis) sau latura de 
divertisment, pentru că e drept, este impresionabil! 
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Un astfel de artist în mod sigur „este la înălţime” şi asta îi conferă vizibilitate prin definiţie. 

Costumaţia pe care o poartă poate fi extrem de colorată, sau sobră, sau cu o 
anumită temă, depinzând de evenimentul din care face parte. Poate fi chiar şi 
o mască. În general, omul pe picioroange nu este singurel pe străzi, ci 
împreună cu o echipă (nu neapărat la înălţime), care poate face jonglerii sau 
clovnerie. În spectacolele stradale se asociază predominant cu clovneria. Un 
astfel de artist poate realiza aproape tot ce face la sol, însă acolo sus, la 
înălţime: jongleri, modelare baloane, spectacole de foc, etc. Pentru anumite 

piese de teatru se folosesc astfel de accesorii sau personaje pentru a sugera un anumit tip de 
caracter.  Măştile uriaşe pot fi şi ele asociate cu persoane care  sunt cocoţate.  
Este o provocare a echilibristicii, însă în prezent există şi picioroange extr
doar arată provocator.  

em de confortabile, care 

Această acrobaţie presupune o doză de risc, mai ales la adresa 
publicului, în cazul în care artistul se împiedică. Pentru artist în sine nu 
este atât de periculos. Chiar dacă el cade, are un sistem de protecţie în 
jurul genunchilor, şi deşi pare greu de crezut, nici nu este chiar atât de 
uşor de căzut. Flexibilitatea nu este foarte mare pentru el acolo sus, aşa 
ca şi aria de mişcări pe care le poate realiza este limitată. 
Cei interesaţi de practica unor astfel de activităţi, ar trebui să apeleze la 
persoane cu experienţă care îi vor ghida în acest domeniu; în mod sigur 
se găseşte cineva la circ. 
 
Puncte tari ale utilizării de elemente tip „circ” ca element de animaţie stradală: 

+ impresionează garantat dacă se realizează şi elemente complexe şi dificile; 
+ oamenii sunt atraşi de înălţime;  
+ un spectacol la înălţime ajunge la un public numeros; 
+ este nevoie doar de corpul uman şi creativitate; 
+ există o arie generoasă de elemente şi combinaţii de elemente. 

 
Puncte slabe 

− risc de accidentări ridicat (atât artist cât şi public); 
− necesită extrem de multă practică şi pregătire; 
− dacă nu prezintă elemente provocatoare nu prezintă 

interes la public;  
− prin natura elementelor solicită o distanţă mai mare faţă 

de public. 
 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Cum ar putea o echipă de acrobaţi să promoveze o atitudine 
antidiscriminatorie 

 Ce fel de mesaje verbale ar putea să transmită un artist pe picioroange 
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Spectacole de foc 

“Dă-I unui om un peste i se va h ăni pent u o zi, ş r r
t ţ

r c
r ţ

 

i in India - însă în mod sigur se pierd, sau se vor 

tă? 
 minim un artist care mânuieşte o torţă sau un alt 

Cum face el asta? 
Din când în când ia o gură ombustibilă, pe care nu o 

tele de foc şi nu se face 

să scuipi, ci trebuie 

- cial a artistului dar şi a 

 

Învaţă-l să pescuiască şi se va hrănii toa ă via a, 
Dă-i unui om o flacă ă şi se va în ălzii pentru o zi, 

Dă-i FOC unui om şi se va încălzii pentru tot estul vie ii.” 

A venit momentul să luam flăcări!!! evident într-un mod pur abstract şi de 
nedorit în practic. Acesta este un domeniu extrem de generos, păcat numai ca 
spaţiul din pe care ni-l oferă aceste minunate pagini nu ne permite să îl 
analizam adecvat aşa că, dacă interesul tău va creşte sau nu va fi acoperit, vei 
putea să continui să cercetezi pe cont propriu. 
Să purcedem!  
Tu la ce te gândeşti când auzi acest termen: „spectacol de foc”? 
Când vorbim de spectacole de foc vorbim de mai multe tipuri de activităţi: 

• respiraţie de foc; 
• înghiţitul de foc; 
• dans de foc. 
 
Respiraţia de foc 
Mai şti tu dragonii din poveşti sau desene animate, ăia de 
suflă flăcări pe nas sau pe gură? Ei bine, unii oameni au fost 
inspiraţi de aceste fantezii şi au hotărât ca acesta să nu fie 
doar un domeniu adresat dragonilor ci şi, de ce nu, oamenilor! 
Originile ar f
pierde. 
Cum ara
Ei bine avem
obiect în flăcări, şi care din când în când suflă în flacără (iar 
flacăra ia proporţii): ţi-am zis, ca şi dragonii!  

dintr-o substanţă c
înghite ci o scuipă adecvat în direcţia focului.  
Este considerată cea mai periculoasă dintre ar
sau nici măcar nu se începe fără suportul unei persoane cu experienţă. 
Dacă vrei să practici, cineva va trebui să te înveţe:  

- tehnica „scuipatului” (nu este suficient doar 
să înveţi să scuipi într-un anume fel, astfel încât să fi sigur că 
flama nu va veni către tine si că îi dai efectul vizual dorit; vei 
avea de ales între o singură flacără lungă sau mai multe 
consecutive şi una lungă la final, etc. 
aspecte legate de siguranţă, în spe
publicului: părul, hainele, vântul şi temperatura, respiraţia, 
spaţiu de desfăşurare, etc. 
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Eventuale riscuri sunt extrem de grave şi pot afecta major sănătatea artistului, şi chiar îi pot aduce 

rsele adecvate peste 20-30 de tehnici de a respira foc şi aceasta acţiune 

ghiţitul de foc 
Ei ce zici, ţie foame? Unii oameni înghit foc , vrei şi tu? 

 la televizor sau din 

dispozitiv care stinge flacăra 

rta hindi 
t

ansul de foc 
elând la un grup de activităţi ce implică cel puţin un obiect aflat în flăcări, 

ate că artistul în sine nu dansează (deşi ar putea) însă traseul 

 utilizează anumite tipuri specifice de materiale sau combustibil 

 

moartea!!! Dacă te tentează, fii sigur că îţi iei în considerare toate riscurile şi mijloacele de 
reducere a acestora!!! 
Există descrise în resu
poate fi făcută individual sau cu mai multe persoane care îşi adună forţele respiratorii pentru a 
crea flame uriaşe sau cu adevărat speciale, care au şi o durată mai mare.  
 
În

Presupun că şti cum arată procesul înghiţirii de foc (de
alt tip de spectacole la care ai fost prezent); e chiar aşa cum îi zice: artistul 
utilizează torţe mai subţiri, pe care le introduce în gură şi le stinge. Tu 
crezi că e un truc la mijloc sau că e pe bune?.  
Ei bine, este REAL! – nu există flacără rece, alt 
prematur; sau o substanţă deja existentă în gură ; este pur şi simplu un 
proces real, pentru care artistul trebuie să îşi dezvolte rezistenţa şi anumite 
abilităţi locale; există o serie de secrete facile, însă un astfel de artist 
trebuie în mod evident să se obişnuiască cu temperaturile înalte, cu 
eventuale arsuri, cu eventuale  efecte secundare legate de sensibilitatea 
papilelor sau a nervilor din interiorul gurii.   
Acest tip de artă îşi trage şi el seva din a

(fakiri), iar în prezen  este folosit ca element al spectacolelor de circ sau 
stradale, al spectacolelor de foc mai complexe, menite să impresionează 
puternic prin acţiunea propriu zisă, mai ales pe cei neavizaţi.  
 
D
Se realizează ap

includem aici orice element din categoria manipulare obiecte (poi, 
staff, măciuc i, torţe, diabolo, hoop, farfurii etc.). Ceea ce face artistul 
este ceea ce făcea de obicei cu aceste obiecte însă de data asta 
acestea vor fi in flăcări. De aceea acesta reprezintă un nivel avansat de 
performanţă şi numai după asimilarea unui număr suficient de mişcări 
la perfecţie se va putea trece la nivelul de FOC.  
 
Po
imaginii de foc exprimă o FLACĂRĂ DANSANTĂ!  
 
Se
care pot fi atât achiziţionate cât şi confecţionate însă realizarea 
elementelor solicită cel puţin în primă fază asistenţa unei persoane cu 
minimă experienţă în acest domeniu.  
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Aspecte generale demne de menţionat 

ehnică bună, o îndemânare excelentă, ci şi creativitate, 

mente de muzică, coregrafie adecvată, şi 

mult de 3-4 obiecte manevrate, o 

semenea ÎNAINTE de un posibil spectacol să mergi 

 ca măsuri de siguranţă 
dentat sau orice obstacole ce  ar putea 

. Costumaţia: îmbrăcămintea trebuie să fie din materiale 100% naturale  

. obiectele trebuiesc scuturate după îmbibare în combustibil: acest lucru se va face cu grijă, 

. masuri de siguranţă suplimentare: la fiecare repetiţie sau spectacol cu 

Un spectacol de foc presupune nu doar o t
imaginaţie, abilităţi suplimentare (fizice, de dans, etc.).  
Un spectacol individual trebuie sa ia in considerare ele
bineînţeles clasicele întrebări: „unde?”, „pentru cine?” şi „de ce?” 
Un spectacol de foc amplu, cuprinde cel puţin 5-6 artişti, mai 
compilaţie muzicală şi o coregrafie complexă. 

Este foarte important dea
la autorităţi: primărie, pompieri, direcţia parcuri, etc. (în funcţie şi de locaţia 
în care doreşti să te dai mare)  şi să îţi PROCURI APROBĂRILE necesare!!!! 
Pentru că, da în mai toate locurile publice din ţara asta nu poţi desfăşura 
activităţi cu potenţial risc la adresa oamenilor fără să te lase cei care au grijă 
de ele; nu e suficient doar să ai ochi frumoşi iar asta te va responsabiliza şi 
pe tine să ai grijă de tine, de cei cărora vrei să le arăţi ceva precum şi de 
mediul în care vei realiza asta.  Dacă nu eşti dispus să faci asta atunci va 
trebui să fi dispui să plăteşti amenzi cu greutate!  
 

Sugestii ce trebuie avute în vedere
1. spaţiul de desfăşurare: nu trebuie să conţină teren acci
cauza accidente; se va verifica că nu există surse inflamabile în împrejurimi; nu vor fi acceptate în 
jur persoane care ar putea interacţiona în mod negativ cu artiştii. Reprezentaţia se va face la o 
distanţă de minim 1,5 - 2 m de spectatori, depinzând de obiectele manevrate. 
 
2
(in, bumbac, etc.), cât mai groase şi cât mai mulate (hainele largi permit 
circulaţia oxigenului între corp şi costumaţie, ce ar întreţine flacăra). Părul 
trebuie să fie acoperit cu o eşarfă, tot din materiale groase naturale, 
pentru că părul este foarte uşor inflamabil şi transmite flacăra foarte 
rapid. Zonele care vor intra in contact cu flacăra mai mult, se vor uda cat 
mai bine pentru a se evita orice risc de aprindere. 
 
3
pentru a nu se stropi costumaţia sau persoanele din împrejurimi. După îmbibare în combustibil, 
înainte de spectacol,  obiectele trebuie scuturate până când nu mai aruncă stropi de combustibil 
(surplus care altfel ar rămâne neaprins şi s-ar împrăştia pe cei din jur) 
 
4
foc trebuie să existe un extinctor pregătit şi o persoană instruită spre a-l 
folosi, un prosop umezit si sticle cu apă pentru umezirea diferitelor obiecte 
sau textile. În cazul unui accident cu foc, cea mai eficientă şi simplă soluţie 
este clasica "stop, drop and roll" (opreşte-te, aruncă-te, şi rostogoloşte-te) 
care are cel mai bun efect.  
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Cum stai cu interesul, curiozitatea, implicarea până în acest moment? 

itorii de practică, ÎNSĂ ar fi 

În ceea ce priveşte reacţia publicului, aceasta este întotdeauna pozitivă şi 

Puncte tari ale s ectacolelor de foc 
; 

efiniţie, prin natura 

+ heamă publicul, îl şi menţine cu uşurinţă; 

ublic, artist).  
 

Puncte slabe  
e siguranţă destul de ridicate; 

mitor elemente (pentru artist sau 

- realiza numai pe timp de noapte; 

  

Câteva întrebări de reflecţie temporară 

Sunt multe de zis atât ca aspecte generale sau specifice pentru dor
necesar să adăugăm un capitol tehnic, foarte lung şi foarte ilustrativ, de care cu siguranţă ai 
nevoie pentru a practica, dar pe care te îndemnăm să-l aprofundezi cercetând sursele de inspiraţie 
suplimentară de la finalul ghidului. 
 

puternică. Publicul este impresionat, asistă hipnotic şi poate chiar se simte uşor 
provocat. Anumite elemente trezesc surprindere, altele teamă, dar toate-l 
provoacă spre a continua să privească, oamenii având în general o fascinaţie 
pentru foc. 
 
p

+ vrăjesc de-a dreptul publicul
+ îşi cheamă publicul prin d

acţiunii; 
nu doar c

+ reprezintă singura variantă de spectacol nocturnă; 
+ solicită creativitatea artistului; 
+ provocator în ambele direcţii (p

- măsuri d
- un risc destul de ridicat în cazul anu

public); 
se poate 

- solicită amenajarea un spaţiu specific. 

 
 

 În ce fel ai putea, printr-un spectacol de foc, să provoci publicul la 

 
reflecţie pe o anumită temă 

 Cum ar reacţiona comunitatea ta la un spectacol de foc 
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Păpuşi  
 
Dacă ai folosit / ai auzit şi te gândeşti la expresiile de genul „Ce faci păpuşa?” sau „măi păpuşă 
măi”, să ştii că nu vei găsi nimic de genul ăsta în capitolul de faţă. 
El  e menit să completeze capitolul despre teatru, însă include şi forme de utilizare a păpuşilor, 
care nu se încadrează în categoria „teatru”. 
Tu ştii la fel de bine ca şi noi despre păpuşi şi despre ce se întâmplă în domeniul asta, aşa că nu îţi 
vom detalia despre înţelesuri teoretice sau istorie, ci vom lua în evidenţă ceea ce este mai relevant 
pentru animaţia stradală.  
 

O păpuşă poate avea dimensiuni cuprinse între 4 cm şi 3 m, în funcţie 
de destinaţia pentru care este realizată; poate fi confecţionată din 
materiale textile, carton, hârtie, lemn, plastic sau chiar metale uşoare.  
Forma unei păpuşi este similară cel mai adesea celei umane, dar poţi 
întâlni şi reprezentări de animale, monştrii, dragoni sau orice alt 
personaj relevant pentru activitatea realizată cu păpuşile. 
 

Scopul pentru care aceste obiecte sunt utilizate în prezent poate fi: 
 Divertisment, pentru copii (şi nu numai);  
 expunerea într-o manieră simplă a unor mesaje religioase, poveşti sau 

alte subiecte de teatru clasic; 
 în cadrul unor ceremonii sau tradiţii culturale; 
 parte din proteste, manifestaţii publice; 
 element de teatru experimental; 
 în carnavale sau diferite festivaluri;  
 „accesoriu” în spectacolele de circ.  

 
Tipuri de păpuşi: 
• păpuşi de deget; o formă de material textil care îmbracă unul sau două 

degete; nu este foarte vizibilă şi se foloseşte de cele mai multe ori pentru 
distracţia copiilor; 

• păpuşi pentru întreaga mână , tip mănuşă, unde fiecare deget are posibilitatea să manevreze o 
parte a păpuşii; de asemenea realizată din materiale textile, uneori capul putând fi 
confecţionat dintr-un material dur;  

• marionetă  - sunt păpuşile din lemn sau dintr-o combinaţie de lemn şi 
materiale textile, manevrate de sfori; câte o sfoară este ataşată fiecărui 
element important - membre, trup, mâini, etc.;  

• cele manevrate cu un băţ, care este fixat în spatele sau în partea 
inferioară a păpuşii; cel mai probabil aceasta va fi realizată din material 
dur; 

• păpuşă asistent al ventrilocului; este acea păpuşă realizată într-un mod realist şi cu expresii 
faciale foarte bine reliefate şi mobile;  
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ventrilocul va crea iluzia conform căreia păpuşa este ceea care vorbeşte, el fiind cel care va vorbi 
cu o mişcare minimă a propriilor buze şi folosind o mişcare foarte evidentă pentru buzele păpuşii; 
 
Un aspect important este ca artistul (exceptând ventrilocul),cel care le mânuieşte să fie cât mai 
puţin vizibil pentru public, astfel ca întreaga atenţie să fie alocată acţiunii păpuşii. Cel mai 
frecvent, vocea va fi a artistului care mânuieşte sau a altcuiva parte din echipă (artistul ar trebui să 
aibă abilitatea de a exprima voci foarte variate). Spaţiul ar trebui organizat într-o manieră care să 
uşureze ascunderea artistului şi care facilitează relaţia publicului cu jocul păpuşii. 

Cele mai impunătoare sunt în mod evident păpuşile cele uriaşe, mânuite 
cel mai des prin beţe sau bastoane. Ele reuşesc să ajungă la foarte mulţi 
oameni.  
Îţi poţi confecţiona chiar singur păpuşa /păpuşile cu care ai vrea să expui 
un spectacol (sursele te aşteaptă la sfârşitul acestui ghid), însă te sfătuim 
să îţi formezi o echipă de lucru, pentru că nu eşti chiar în domeniul 
artiştilor solo.  
 

După ce îţi vei investiga motivele pentru care ai vrea să devii un păpuşar şi vei descoperi cât de 
puternice sunt, dacă vrei să mergi mai departe vei avea nevoie de ceva timp pentru a pregătii un 
spectacol, pentru a lucra cu vocea ta, pentru a învăţa cum interacţionezi cu publicul etc.  
 
Reacţiile celor care participă sunt asemănătoare cu cele descrise în capitolele anterioare (în 
special la capitolul teatru). 
Puncte tari ale utilizării păpuşilor în animaţia stradală 

+ realizarea de păpuşi uriaşe reprezintă un efect garantat asupra 
publicului 

+ atrage copiii şi familii cu uşurinţă; 
+ pot fi construite şi realizate de către artişti cu uşurinţă ; 
+ chiar şi cele uriaşe pot fi realizate din materiale uşor de 

transportat; 
 

Puncte slabe 
- necesită amenajarea unui spaţiu adecvat 
- nu au o expresivitate ridicată; 
- pot fi subevaluate ca semnificaţie, pentru că nu sunt suficient de 

realiste;  
- spectacolele cu păpuşi mici nu pot ajunge la un număr mare de 

public; 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 

 În cadrul unui protest sau manifestaţie publică, ce fel de personaje pot 
fi reprezentate prin păpuşi uriaşe? 

 
 Cum ar putea fi realizată interacţiunea dintre păpuşă şi public în 

timpul unui spectacol? 
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Pictură urbană 

 
Cel mai probabil poate că nu eşti foarte familiar cu această tehnică de animaţie stradală însă aş 
putea spune cu certitudine că atunci când erai mic desenai cu creta pe asfalt. Adevărat? Ce desenai 
tu probabil că rămâne în obscuritate, însă cei care realizează pictură urbană rămân întipăriţi în 
minţile trecătorilor pentru ani buni prin operele lor.  
Încă din vremea locuinţelor în peşteri omenii acelor au făcut cumva să lase în istorie imagini 
diferite cu semnificaţii complexe. Primele picturi au fost realizate pe pereţii peşterilor.  

Mult mai târziu această acţiune a devenit şi o formă de exprimare artistică, de 
sorginte religioasă în Italia. Ea reprezenta o modalitate pentru diferiţi pictori mai 
pricepuţi de a se face cunoscuţi în călătoriile lor, de a câştiga un ban suplimentar 
şi de a promovează anumite concepte religioase sau simboluri.  În secolul XVI 
când această manifestare a prins amploare, cele mai frecvente simboluri 
religioase erau legate de imaginea Madonei (Sfânta Maria), de unde şi numele de 
„madonnari” al celor care realizează astfel de activităţi pe străzi. Italia, un ţinut 

cu o cultură puternic religioasă şi a artistică, a reprezentat un teren extrem de fertil pentru o astfel 
de activitate. Mai toate orăşelele aveau propriul lor festival sau propriile lor ceremonii, sărbători 
religioase în care apelau la astfel de artişti.  
În timp, cum era de aşteptat, aceasta formă artistică s-a dezvoltat în multe colţuri ale lumii fără a 
mai exista limite în topica subiectelor expuse.  După anii 80 s-a trecut şi la realizarea de imagini 
3D. S-a dezvoltat şi fenomenul numit Graffiti, care presupune predominant realizarea de imagini 
pe zidurile cartierelor cu spray-uri de vopsea. Acest fenomen 
reprezintă primordial o formă de exprimare împotriva rutinei, 
banalităţii sau a altor aspecte pe care societatea modernă le exprimă, o 
revolu ie, un protest (artistic) al tinerilor din societatea modernă. Cel 
mai adesea este considerat un act de vandalism, pentru că nu se 
realizează cu aprobare primăriei şi este dificil de şters sau acoperit.  

ţ

ţ

In Irlanda de Nord de exemplu, fiecare moment semnificativ din viaţa unei familii, unei comunităţi 
mai mici sau mai mari este expus pe ziduri; chiar şi credinţele şi filosofia îşi au locul lor pe zid, 
dacă acest lucru reprezintă un aspect foarte important pentru acel loc. A reprezentat şi reprezintă 
încă o modalitate subtilă de revolu ie.  
În principiu este nevoie de CREATIVITATE şi TALENT de o parte şi de un trotuar / un perete /o 
stradă primitoare şi o cretă colorată mai specială, o vopsea sau un spray de cealaltă parte (nu chiar 
ca cele pe care le foloseam când eram mici). În general,  rezultatele acestui tip de artă au o durată 
limitată dispărând ulterior în urma intemperiilor meteorologice sau ale municipalităţii (cu excepţia 
Grafitti-urilor, bineînţeles).  
De când cu evoluţia tehnică, creaţiile artistice de pictură urbană pot fi păstrate (fotografiate, 
filmate) şi reutilizate în diferite animaţii video - pentru promovare virtuală, sau prelucrate pentru 
alte scopuri - publicitate, relaţii publice. 
În multe oraşe ale Italiei dar şi în alte părţi ale lumii există chiar şi festivaluri dedicate acestei arte. 
Multe dintre ele sunt organizate în jurul unei teme care adună toţi artiştii amatori să-şi exprime 
prin pictură urbană punctul de vedere legat de acel subiect.  
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Când apelează artiştii la pictura urbană ca modalitate neorganizată de animaţie stradală? 

 când vor să-şi concretizeze ideile şi îşi 
iau în serios pictura, ca si slujbă, lucrând 
la ea full sau part time; 

 când vor să inoveze, să impresioneze, să 
se facă cunoscuţi; când pictează ca hobby 
nu ca slujbă ; 

 când mai mulţi artişti vor să creeze o 
pictură comună, tot ca şi hobby; 

 când o folosesc ca modalitate de 
interacţiune, implicare a comunităţii în 
schimbarea imaginii propriului oraş – prin 
realizarea de picturi împreună cu membrii 
comunităţii, sau pe baza ideilor lor;  

 apelează la ea ca la o modalitate de când 
protest, de promovare a unor ideologii; cel mai adesea se procedează la desenarea unor 
imagini cu mesaj pe ziduri, care nu se şterg uşor în timp; 

 o folosesc ca metodă de educare pentru copii şi adolescenţi, pentru dezvoltarea 

tari ale unei astfel de arte ca şi animaţie stradală 
agine spune mai 

+ t ului de creaţie şi mulţi 

+ 
n stimul pentru o dezbatere individuală sau de 

+ schimba în mod semnificativ imaginea şi codul unui anumit 

Puncte slabe 
ază mult timp pentru finalizarea unei imagini complexe; 

ă statică; 
t; 

u educat 

 
âteva întrebări de reflecţie temporară 

când 
abilităţilor artistice. 

Puncte 
+ poate expune mesaje puternice (pe principiul o im

multe decât 1000 de cuvinte); 
recătorii pot vedea artiştii în mijlocul proces

oameni se opresc pentru acest motiv; 
incită la reflecţie;  

+ poate reprezenta u
grup; 
poate 
loc. 

- dure
- nu este aproape deloc interactivă; 
- se deteriorează repede pentru o art
- impactul asupra trecătorilor e dificil de măsura
- solicită mai degrabă talent înnăscut sa

corespunzător, nu poate fi practicată de oricine. 

C
 De ce fel schimbare VIZUALĂ are nevoie oraşul tău? 
 Cum s-a putea implica membrii comunităţii tale pentru schimbarea cu sens a 

f aaţ dei oraşului tău? 
 Ce probleme sau frământări ale oraşului tău ar putea fi expuse în acest fel şi 

s uup se unei dezbateri individuale sau de grup? 
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Alte metode de animaţie stradală  
 

Suntem sincer trişti deoarece nu putem acoperi întreaga gamă 
de metode şi tipuri de activităţi ce pot fi realizate în animaţia 
stradală, sunt multe, generoase şi sursă de inspiraţie maximă. Însă, 
să recunoaştem pentru un prim demers de acest gen ar trebuit să 
prioritizăm, să selectăm şi să nu supraîncărcam doritorul şi curiosul 
în animaţiei stradală care eşti chiar TU! 

Vom mai expune în acest capitol încă două metode de 
animaţie într-o manieră mai succintă pentru că nu sunt metode ce 
necesită explicaţii elaborate: cinemaul mobil şi muzica (şi dansul).  
 

 
 

Cinema Mobil 
Exact, precum şi numele îi spune, reprezintă o modalitate flexibilă de a 
prezenta filme de toate felurile, pentru un public extrem de variat, într-o 
multitudine de situaţii. Proiecţii, spoturi, videoclipuri, documentare, filme 
artistice, interviuri,  experimente, emisiuni, concursuri, evenimente sportive, 
show-uri, etc. pot ajunge să fie vizionate în cele mai neobişnuite locuri de 
către un public care poate în mod normal nu ar face un efort să vizionez e aşa 
ceva.  

Cu această metodă se pot prezenta:  
 filme cu valoare educativă în spaţii rurale sau dezavantajate social, financiar; 
 spoturi şi clip-uri pentru creşterea conştientizării pe teme variate în baruri, şcoli, parcuri; 
 evenimente sportive în pieţe centrale pentru a stimula realizarea de activităţi de grup, crearea 

unui sentiment de comunitate; 
 documentare de interes general sau specific (care poate merge în locuri cu nevoie) ; 
 filme artistice premiate, şi tot aşa. 

Cel mai important aspect care trebuie determinat este cine ar beneficia cel mai mult de pe urma 
vizionării acelui /acelor filme şi în funcţie de asta se va putea determina şi locaţia cea mai potrivită 
pentru implementare. 
Această activitate poate fi combinată cu discuţii şi dezbateri, iar în funcţie de 
topic sau locaţie, solicită sau nu o promovare anterioară pentru a aduna mult mai 
mulţi oameni. Este oricum genul de metodă care poate ajunge la foarte mulţi 
oameni şi cel mai frecvent se realizează pe timp de noapte, în corturi sau pe 
panouri de proiecţie, iar pe timp de zi doar dacă există la dispoziţie aparatură 
tehnică de foarte mare putere pentru ca filmul să fie suficient de vizibil. 
Ca cerinţe tehnice e nevoie de: panou de proiecţie, generator de curent sau un 
sistem de panouri solare şi baterii care pot funcţiona mai multe ore pe baza 
energiei solare, o maşină /dubă de transport, sistem audio etc.  
Nu trebuie să ai abilităţi deosebite pentru a realiza acest tip de activitate, doar instrumentele 
tehnice necesare, aprobări de la autorităţi şi un MOTIV bun! 
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Muzică şi dans 
Ce e muzica şi ce e dansul deja ştii. Că există o sumedenie de stiluri de muzică şi de dans şi asta 
ştii, dar cum se utilizează aceste prea frumoase activităţi în animaţia stradală ştii?  
Probabil te gândeşti la trupe sau artişti solo cântând pe la diferite colţuri de stradă şi aşteptând 
beneficii financiare. Ai dreptate. În mod sigur ei sunt cei mai răspândiţi muzicanţi în acest 
domeniu. Când vorbim de artişti stradali muzicali nu includem celebrităţile sau cei care au deja 
lansate diferite albume şi au recunoaştere publică masivă. Există însă şi alte scopuri pentru 
utilizarea acestor arte.  
Astfel, se poate face animaţie stradală cu muzică şi dansuri pentru: 

 atragerea publicului la un eveniment mai amplu; 
 ca parte din campanii stradale mult mai mari şi diverse; 
 ca parte a festivalurilor stradale; 
 oferirea unei ambianţe plăcute într-o anumită locaţie;  
 promovarea anumitor idei incluse în textul muzicii sau făcute vizibile şi 

prin pancarte sau chiar costumaţia artistului/artiştilor ; 
 oferirea de ateliere creative de însuşire a abilităţilor muzicale; 
 realizarea unui curs de dans spontan;  
 ca activitate sportivă distractivă; 
 a protesta artistic faţă de anumite decizii ce afectează spaţiul public;   
 şi lista poate continua. 

 
O modalitate aparte de combinaţie a muzicii, a costumaţilor inedite, a 

versurilor create de artişti şi a diferitelor coregrafii este reprezentată 
de Majoretele Radicale (Radical CheerLeaders); majoretele de obicei 
sunt cele care animă spectatorii de la evenimentele sportive prin 
dansuri şi versuri motivaţionale; în forma lor radicală, acestea 
prestează pe străzi, au costumaţii mai impunătoare coloristic şi ca 
design. În echipă sunt incluşi membri de ambele sexe, coregrafia nu 
este foarte dificilă, DAR textul este expus ca formă de protest, cu 
scopul de conştientizare pe anumite teme, de tragere a unui semnal 
de alarmă (de motivare a oamenilor în general, pentru a lua atitudine 
sau a reflecta la un subiect important pentru ei). 

 
Abilităţile solicitate de muzică şi dansuri sunt în mod evident cele de talent artistic muzical, de 
ritm şi cele fizice; pentru dansuri este nevoie de practică şi puţin talent. Dacă te gândeşti să fii o 
majoretă radicală să ştii că NU este necesar să ai nici o abilitate muzicală sau de dans; totul se 
creează în echipă, în funcţie de mesajul ce se doreşte a fi transmis. 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 Ce fel de film crezi că are nevoie să vadă comunitatea ta atât de mult încât să 

merite a fi expus în buricul oraşului 
 Cum ar reacţiona membrii din comunitatea ta la un spectacol al majoretelor 

radicale 



 Metodele animaţiei stradale – Forme de organizare      
 

95   Animaţie stradală – ghid practic  
 

  
Forme organizate de animaţie stradală  

 
Cine face animaţie stradală? Răspunsul evident ar fi: artiştii. 
Dar cum fac ei animaţie? 
Există mai multe forme de punere în practică a acestor minunate abilităţi, în funcţie şi de scopul 
pentru care sunt realizate! 

În mod evident, cea mai uşoară formă de organizare este de fapt mai puţin 
organizată. Vorbim aici de REALIZAREA INDEPENDENTĂ, chiar solitară a 
spectacolelor, solo sau în echipă. În spatele organizării unui astfel de 
eveniment, se află o acţiune spontană, manageriată doar de artistul în cauză şi 
menită să aducă beneficii artistului care prestează. Spectacolul nu este o 
organizaţie sau instituţie şi nu vizează un scop mai amplu. Exemplele cuprind: 

cântăreţii de la colţ de stradă, jongleri practicându-şi hobby-ul prin diferite parcuri, clovnii care 
modelează şi baloane, pictorii stradali, etc.  
Majoritatea metodelor expuse (exceptând teatrul), pot fi realizate şi ca acţiune independentă.  
Parade 

 „Faci paradă pe aici?” Era o întrebare mai veche cu sens peiorativ. Dacă este să ne 
referim la animaţie stradală însa, ei bine da, te invităm să faci paradă pe aici. 
O paradă se organizează în general în momentele importante ale anului, este 
legată de tradiţii sau de sărbătorirea anumitor evenimente ale oraşului sau a ţării 
respective.  Parada presupune deplasarea unor grupuri cu semnificaţie specifică 
pentru evenimentul respectiv, pe un traseu care în general acoperă zona centrală 
a unui oraş şi care include toate sau cele mai mari străzi şi bulevarde. Există 

parade militare, parade pentru ziua independenţei, parade gay, parada de ziua muncii, etc. 
Deplasarea se realizează în general pe un culoar special eliberat, cu o delimitare a publicului faţă 
de cei care fac paradă. După cum şi numele sugerează, reprezintă o formă prin care se arată ceva, 
fără interacţiune cu publicul şi fără a fi influenţată de acesta şi aşteptările lui. 
Parada în sine reprezintă o formă de anima ie stradală, însă poate include şi în cadrul elementelor 
ei metode de animaţie: 

ţ

 ca forme distincte „arătate” publicului sau 
 ca forme suplimentare de animare a publicului (fără a face parte din paradă efectiv, ci ca 

asistenţă de anima ie) ţ
Carnaval  
Carnavalul poate fi şi el legat de anumite momente semnificative (sărbători) ale 
anului, însă nu este determinat doar de acestea. 
În mod clar este vorba de o acţiune tip petrecere care se realizează pe o durată 
variabilă de zile, care produce o atmosferă pozitivă de continuă sărbătoare, de veselie 
cu muzică, dansuri, elemente de circ, mascarade, etc.  Carnavalul ţinteşte un anumit tip de 
atmosferă care nu permite abordarea unor subiecte mai serioase sau momente de reflecţie.  
Târguri 
Târgul reprezintă un eveniment care nu are o durată mai mare de 3-4 zile şi care îmbină 
atmosfera de carnaval cu activitatea de marketing, de vânzare-cumpărare a unor produse de un 
anumit tip, specifice motivului pentru care se organizează târgul.  
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Uneori este vorba de comercializarea doar a câtorva tipuri de produse, alteori însă oferta poate fi 
extinsă pentru a răspunde tuturor nevoilor comunităţii în care se organizează.  
Proteste, manifestaţii publice 
Un protest reprezintă un tip de reacţie faţă de anumite situaţii, evenimente, sau decizii, fiind de 
cele mai multe ori o reacţie de contestare. Un protest are în vedere exprimarea opiniei cât mai 
multor persoane, cu scopul de a influenţa opinia publică sau chiar deciziile autorităţilor. Poate fi 
descris şi ca o formă aparte de lobby. Observăm protestele în cadrul mişcărilor de emancipare, 
feministe, a muncitorilor, legate de drepturile civile, anti-război, abordând inegalităţi sociale, 
globalizarea, discriminarea rasială, poluarea şi schimbările climatice etc. 
Protestul ca manifestare publică poate include acţiuni de genul: 

 marş de protest (în general non-violent), cu pancarte care includ 
mesajele promovate;  

 protest static cu pancarte;   
 picketare – un grup de persoane care ocupă un spaţiu în afara unui loc 

de muncă sau în faţa clădirii în care are loc un anumit eveniment şi fac dificil 
accesul persoanelor în clădire; de regulă sunt în atenţia mass mediei.  

 Moarte pe stradă - participanţii la protest mimează că sunt morţi (cu 
diferite grade de realism), însoţindu-şi protestul cu diferite mesaje scrise; 

 cântece de protest; 
 Majorete radicale;  
 nuditate publică;  

Campanii sociale  
O astfel de acţiune este realizată predominant de organizaţii non-profit şi poate avea susţinerea 
unor diferiţi finanţatori sau sponsori, şi chiar sprijinul unor instituţii ale statului. Poate acoperi 
subiecte de genul celor abordate de proteste, cu menţiunea că accentul va fi pus pe informare, 
educare, creşterea conştientizării pe anumite topici a celor care sunt afectaţi direct sau indirect de 
astfel de probleme. O campanie socială poate combina activităţi educative cu cele de animaţie 
stradală. (vezi proiecte cu scop social, în următoarele pagini.) 
  
Festival  
În funcţie de scopul pe care îl are un festival poate include atât activităţii gen carnaval cât şi cele 
din campanii sociale. Deşi termenul de „festival” originar era legat de o anumită sărbătoare („fest”), 
în ziua de azi defineşte o gamă largă de activităţi care se concentrează pe o durată de 3-5 zile 
într-o locaţie destul de populată. Festivalurile se pot categorisite în funcţie de: 

 concentrarea în jurul unei anumite metode: teatru, animaţie, film, muzică, etc. 
 concentrarea în jurul unui anumit domeniu: medieval, literatură, artă, romi, tineri  
 concentrarea în jurul unui subiect: discriminare, protecţia mediului înconjurător etc.  

 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Tu pe ce subiect ai vrea să te implici în organizarea unui festival? 
 Ce problemă a comunităţii tale te-ar împinge să faci o acţiune de protest? 
 Care formă de organizare crezi că este mai eficientă în ceea ce priveşte 

stimularea nivelului de implicare al tinerilor în problemele societăţi? 
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Animaţia stradală în proiecte cu scop social 

 
 
Iată-te la final de drum - drumul metodelor de animaţie stradală pe care tocmai l-ai parcurs (în 
viteză sau fără graba).  
 
Cât de interesant a fost?   Cum te simţi acum?   Ce crezi?  

Ce trece prin căpşorul tău?  Îţi faci ceva planuri?  
 

Cert este că aventura ta nu se termină aici, ai parcurs 
acest drum pentru a fi pregătit să începi un altul pe care 
îl deschidem acum. 
Ar trebui să te gândeşti acum ce vrei să faci cu 
informaţiile acumulate în întregul capitol de metode de 
animaţie stradală pentru că există mai multe cărări 
posibile, însă noi oferim ghidare gratuită pe una singură. 
 

Astfel, capitolul asta NU ţi se adresează dacă 
 nu vrei să produci nici o schimbare în societatea în care trăieşti; 
 nu crezi că animaţia stradală poate transmite un mesaj social sau 

politic; 
 nu crezi că poţi face oamenii să reflecteze la un subiect important 

pentru societate sau pentru viaţa lor; 
 nu crezi că merită să te foloseşti de animaţia stradală pentru a 

schimba viaţa oamenilor; 
 nu crezi că dacă aduni multe persoane la un loc prin animaţie 

stradală poţi să faci ceva mai mult decât să îi faci să râdă sau să îi 
animi; 

 nu îţi pasă în general de ce se întâmplă cu oamenii din jurul tău; 
 nu crezi că oamenii pot schimba ceva în societate, sau crezi că nu e treaba lor; 
 nu crezi că oamenii se pot schimba; 
 nu eşti voluntar de fel. 

 
Ce zici? Eşti pe drumul nostru sau nu? 
Dacă nu ...drum bun şi cale bătuta...ai să mai auzi de noi! 
 
Daca DA, te felicit pentru alegere! Am ştiut de la bun început că oamenii speciali vin alături de noi. 
 
Întâi şi întâi ce este un proiect cu scop social? 
Un astfel de proiect ar putea fi transpus într-o manieră simplă: oameni pentru oameni (sună a 
clişeu, dar chiar îi concentrează sensul). Un proiect cu scop social include un set de activităţi care 
vizează soluţionarea unei probleme, sau nevoi a unui anumit grup ţintă. 
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Problema poate fi: 
 nivelul de informare sau educaţie pe un anumit subiect; 
 discriminare, marginalizare, excludere; 
 din sfera nerespectării drepturilor omului;  
 nivelul scăzut de implicare în problemele societăţii, apatia generală; 
 violenţa domestică; 
 abuzul copiilor; 
 oamenii străzii; 
 nivelul scăzut al participării active; 
 conflicte interpersonale, între generaţii;  
 nivelul de conştientizare pe un anumit subiect; 
 relaţii interetnice; 
 corupţia; 
 legată de mediul înconjurător şi poluare. 

 
Grupul ţintă poate fi: 

 o minoritate etnică; 
 populaţia generală;  
 femei; 
 tineri, adolescenţi; 
 copii; 
 populaţia din mediul rural; 
 familii 

 
(fiecare grup poate avea aspecte suplimentare, specifice, care restrânge aria populaţiei căreia i te 
poţi adresa)  
 
Există nenumărate feluri de activităţi care pot fi realizate în cadrul unui proiect, toate având ca 
obiectiv diminuarea efectelor negative ale unei probleme sau chiar soluţionarea acesteia pentru un 
anumit grup de beneficiari. Aici nu este locul în care să detaliam posibilităţile de activităţi în 
general, ci să reflectam la cele care pot implica animaţia stradală. 
 
Cum crezi ă putem folosi animaţia stradală pentru a creşte nivelul de con tientizare al tinerilor cu 
privire la efectele negative ale discriminării?  

c ş

Sau  
Cum am putea să le oferim soluţii legate de probleme pe care le întâmpină acasă? 
 
Ceea ce reuşeşte cel mai important animaţia stradală este să adune oamenii la un 
loc, iar ei pot deveni ţinta mesajului tău social ! Câteodată poate fi destul de lejer 
să atragi oameni curioşi, care să acorde câteva minute activităţii în sine. 
Ai mai multe posibilităţi prin care poţi să îi „atingi”. 
Prin activitatea sau metoda în sine - din lista de metode de animaţie parcurse 
până acum, care crezi că se pretează la aşa ceva? 
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Iată sugestiile noastre de metode care pot include în miezul lor subiecte delicate: 
 teatru experimental; 
 teatru cu măşti şi cu umbre; 
 flash mob; 
 majoretele radicale 
 pictura urbană; 
 animaţie în nisip, zăpadă; 
 cinema mobil; 
 parada, proteste, festivaluri. 

 
După sau în timpul activităţii în sine: 

 toate formele de animaţie pot fi incluse aici; 
 avem oamenii, ce facem cu ei ? Ei bine, putem să avem o echipă cu abilităţi de comunicare şi 

analiză profundă  care să abordeze oamenii prezenţi şi care printr-o discuţie să le ofere atât 
informaţii concrete despre proiect şi scopul acestuia cât şi stimuli care îi pot incita la reflecţie 
şi care cresc gradul de conştientizare. 

 este dovedit (atât în vânzări, cercetare de piaţa şi psihologie) faptul că o discuţie 1 la 1 este 
ceea mai eficientă din punct de vedere al mesajului primit şi al profunzimii cu care se discută. 

 Membrii echipei de proiect trebuie să aibă cunoştinţe ample despre proiect ,astfel încât să 
incite beneficiarul la diferite teme de gândire şi să poată răspunde la întrebările lor. 

 Echipa de proiect ar trebui să fie vizibilă (ca şi imagine) pentru a putea atrage atenţia şi celor 
care nu vor neapărat să urmărească acţiunile propuse dar vor să ştie CE SE ÎNTAMPLĂ. 

 
Animaţia stradală folosită în astfel de proiecte... 

 nu lasă oamenii confuzi sau cu întrebări; 
 merge în inima comunităţii, unde oamenii oricum îşi 

petrec timpul;  
 orice om prezent reprezintă un potenţial beneficiar; 
 scopul principal este să transmită mesajul respectiv , 

cel secundar va fi spectacolul în sine. 
 
 

 
Ce tip de probleme pot fi abordate în acest mod? 

 conştientizare asupra anumitor subiecte; 
 violenţa domestică; 
 discriminarea, marginalizarea;  
 corupţia; 
 apatia socială. 
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Ce zici? Cum ţi se pare acest drum? Te inspiră, te incită?  
Poate fi dificil şi cu multe provocări însă, cu siguranţă îţi va oferi 
satisfacţii majore! 
 
 
Câteva întrebări de reflecţie temporară 

 Care crezi că sunt problemele cu efectele cele mai grave în 
comunitatea din care faci tu parte? 

 Ce probleme consideri că pot fi cu un mai mare succes abordate 
prin animaţia stradală? 

 Cum crezi că vor primi oamenii o astfel de abordare, care crezi 
că vor fi reacţiile lor? 

 Care ar putea fi punctele tari şi punctele slabe în utilizarea 
animaţiei stradale în scop social? 

 Cum crezi că poţi măsura schimbarea pe care un astfel de proiect 
o aduce într-o comunitate? 
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Proiecte de animaţie stradală cu scop social  

 
 
Deşi e o lume a trecutului, merită explorată şi analizată, pentru că cel puţin în acest domeniu 
experienţa altor oamenii poate ajuta şi inspira. 

Odată cu teatrul experimental s-au folosit diferite tipuri de arte care 
să implice direct oamenii din afara procesului nu doar pentru a lua 
parte la creaţie, ci pentru a se re-c ea pe ei înşişi, ceea ce reprezintă 
un pas uriaş în evoluţia societăţi moderne.  

r

 
S-au creat multe activităţi pentru oamenii care se confruntă cu 
diferite probleme, s-au folosit diferite metode şi iniţiative îndrăzneţe 
care cuprindeau arta teatrală sau animaţia stradală, şi ele şi-au atins 
obiectivele. Funcţionează!!! 

 
În acest capitol vei putea afla cum au făcut alţii schimbare socială prin animaţie stradală în 
România (pentru că îţi este un spaţiu mai familiar, nu-i aşa?), dar vei primi si câteva exemple din 
lume. 
 
Astfel iţi vei găsi răspunsuri la întrebările: 

 Cine  
 Cum 
 Pentru cine 
 Ce rezultate au fost obţinute 
 Ce-a fost bine şi ce-a fost rău 
 Ce s-a întâmplat după 

 
Aceste întrebări îşi vor afla răspunsul în special în cazul proiectelor din România, rămânând ca 
despre proiectele din afara sa discutam mai pe larg cu altă ocazie, când ne vom apleca mai mult 
asupra altor aspecte; în orice caz, informaţii vor fi din belşug.  
 
Bun, spor la luat notiţe! Mari i viitori mae trii îşi deschid porţile către tine, ca să îţi dezvăluie 
unele din cele mai strălucitoare secrete  despre cum se face schimbarea socială prin animaţie 
stradală! 

ş ş
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 Proiecte de animaţie stradală în scop social 
- România - 

 
 

Românică, dulce Românică….Precum ştim, multe probleme te frământă i mul i oamenii se agită să te ajute, 
precum mulţi oameni te sapă şi nu dau prea multe parale pe tine. 

ş ţ

r ” „Oare până când?” se înt eabă lumea, „Cine va fi ultimul care stinge lumina?  
- o poezie fără rimă şi fără finalitate. 

 
Cu ce e România mai specială faţă de alte ţări?  
Asta da întrebare! 
Trecutul o arată ca o victimă, prezentul o arată ca o ţară a 
nimănui iar viitorul depinde de noi. 
 
Cu ce sunt românii mai speciali? 
- şi asta e o întrebare capcană.  
Ce a putut să facă trecutul, istoria din ei? Mulţi spun că românii 
sunt nişte oameni mai puţin responsabili pentru ceea ce li se 
întâmplă, grăbiţi să dea vina pe altcineva. 
  
Cu ce probleme se confruntă România sau românii?  

 
Ce-ar zice ei, majoritatea?  
Sărăcia şi sănătatea domne! 
 
Ce-ar zice un punct de vedere mai de ansamblu şi mai critic? 
O mentalitate nepăsătoare, apatică si neimplicată; un „lasă-mă să te las” generalizat! 
  
Acest lucru se reflectă în problemele pe care grupuri specifice de oameni le pot avea: violenţă 
domestică, discriminare, corupţi, probleme legate de mediul înconjurător şi climă, accesul la 
informaţie, conştientizare pe diferite subiecte, etc.  
 
În ceea ce priveşte animaţia stradală, cu toate formele ei complexe şi 
diverse, în România au fost implementate destul de multe proiecte cu 
scop social. Nu ne-a fost frică să experimentăm, să testăm, să greşim, 
pentru că în final rezultatele au dovedit că merită tot efortul şi energia 
investită.  
 
Să urmărim câteva exemple de proiecte implementate cu succes în 
România: 
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Teatru experimental 
- Teatru Forum 
Asociaţia A.R.T. Fusion a fost creată în jurul credinţei puternice în faptul că teatrul social va 
produce o schimbare în societate. Asta se întâmpla în 2005, iar între timp multe proiecte cu scop 
social au luat viaţă şi multe persoane au beneficiat de pe urma lor, 
credinţa de la începuturi devenind deja certitudine. 
Ce probleme au fost abordate in acest fel? 

 probleme ale persoanelor de etnie romă (inclusiv discriminarea ); 
 conflicte în cadrul familiei; 
 corupţia în rândul tinerilor;  
 apatia socială; 
 problematica mediului şi a poluării; 

 
Grupuri avute in vedere pentru fiecare proiect: 

 persoane de etnie romă şi persoane care convieţuiesc în comunităţi împreună cu romi; 
 tineri adolescenţi; 
 studenţi sau tineri în general; 
 tinerii ca şi grup prioritar al asociaţiei; 
 populaţia generală în funcţie de specificul proiectului. 

Numărul de beneficiari direcţi atinşi prin această metodă în primii 3 ani de activitate ai asociaţiei 
depăşeşte 4000 de persoane pe teritoriul României. 
 
Locaţii de desfăşurare 

 pe câmp sau în mijlocul satului pentru comunităţile rurale; 
 (în curtea) şcolilor; 
 în baruri, pe terase;  
 pe plaja; 
 în cadrul festivalurilor în aer liber. 

Rezultate constatate 
 creşterea nivelul de încredere în sine; 
 nivel de conştientizare pe subiectul în cauză crescut; 
 creşterea nivelului de activism personal; 
 creşterea numărului de voluntari proveniţi din publicul unor astfel de spectacole; 
 schimbarea abordării faţă de anumite probleme (în special legat de conflicte inter-

personale); 
 creşterea nivelului de informare pentru subiectele în cauză. 

În funcţie de specificul fiecărei comunităţi în care s-a acţionat s-a putut măsura 
impactul pe termen scurt (imediat după piesă) sau cel pe termen lung (unde a 
existat posibilitatea unui control mai mare al grupului de beneficiari). În cele mai 
multe comunităţi s-a acţionat din nou pentru abordarea de noi probleme sau 

pentru a continua munca de soluţionare a aceleiaşi probleme.  
Prin natura sa, Teatru Forum este o metodă de intervenţie care acţionează asupra mentalităţii 
oamenilor, variabilă greu de măsurat prin valori exacte. În prezent lucrăm la o modalitate de 
evaluare a impactului pe termen lung al metodei, indiferent de specificul grupului de beneficiari.  
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ATitudine pe strada TA! 
 

 un proiect implementat de Asociaţia A.R.T. Fusion şi partenerii săi din întreaga ţară (Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, Fundaţia Noi Orizonturi, The Serious Road Trip, vezi 
lista detaliată a partenerilor în GLOSAR) cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe 
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Tineret în Acţiune şi 
al Administraţiei Fondului Cultural Naţional.  

 
 a reprezentat primul proiect implementat în România care s-a axat 

exclusiv pe diferite metode de animaţie stradală:  
 teatru experimental social şi politic,  
 manipulare obiecte (în special POI),  
 jonglerii directe,  
 spectacole de foc,  
 flash-mob-uri,  
 muzică şi dansuri; 

 
 prima iniţiativă de acest gen care a reunit cea mai mare parte din 

practicanţii de animaţie stradală pentru a colabora în scop social şi a realiza o reţea cu 
perspective ample de dezvoltare în viitor; 

 
Scopul proiectului a vizat creşterea nivelului de informare în ceea ce priveşte discriminarea 
precum şi a toleranţei faţă de diferite grupuri frecvent  discriminate; 
 
Paşii realizaţi în desfăşurarea proiectului 

 Crearea unei echipe de multiplicatori în animaţia 
stradală, cu suportul Asociaţiei A.R.T. Fusion, prin 
oferirea de training şi planificare organizată. 

 
 Crearea reţelei de parteneri dornici să experimenteze 

metode de animaţie stradală pentru atingerea scopului 
expus de acest proiect. 

 
 Organizarea a 2 ateliere de lucru pentru partenerii 

implicaţi, ca platformă pentru învăţare şi schimb de 
experienţă în domeniul animaţiei stradale, cu scopul de 
a utiliza metoda în proiecte cu scop social;  

 
 Tema de acasă: fiecare echipă a desfăşurat activităţi de 

animaţie stradală pe tematica discriminării, aplicată 
situaţiei comunităţii respective. 

 
 Evaluarea impactului în societate. 
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Metode noi din sfera animaţiei stradale pe care partenerii implicaţi le-au asimilat au fost: poi, 
jonglerii directe, flash-mob, teatru politic, diabolo, farfurii, modelare baloane, pictare pe faţă, 
clovnerie; 
 
• grupul ţintă a fost reprezentat de tineri, însă în mod secundar, populaţia generală  a beneficiat 

de acest proiect 
 
• exclusiv prin animaţia stradală la nivelul întregii ţări numărul de beneficiari direcţi a depăşit 

3000  
 
Activitatea practică a partenerilor implicaţi în proiect: 

 A.R.T. Fusion, ca organizaţie coordonatoare a acestui proiect, a realizat o campanie de 
conştientizare la sfârşitul lunii mai care a luat forma unei festival de patru zile; acest 
festival a inclus mai multe activităţi cum ar fi: teatru clasic, teatru forum, expoziţie 
fotografii cu tematică, proiecţie scurt metraje şi animaţie stradală; în cadrul evenimentului 
au fost invitaţi toţi partenerii pentru a-şi pune în practică ideile de animaţie stradală create 
specific pentru acest proiect; activităţile de animaţie au avut loc simultan în trei mari 
parcuri bucureştene şi au inclus: flash mob-uri, jonglerii directe, jonglerie poi, diablo, 
farfurii, muzică şi dansuri; totodată, în locaţia principală a proiectului (pe clădirea Teatrului 
Naţional aflat în buricul oraşului) au fost desfăşurate permanent diferite feluri de jonglerii 
şi manipulare de obiecte, pentru a atrage participanţi la celelalte activităţi din campanie; tot 
în acest spaţiu a fost desfăşurat şi un spectacol amplu de foc, muzică şi dans (cu ajutorul 
echipei The Serious Road Trip);  
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 cele mai multe cluburi de iniţiativă comunitară I.M.P.A.C.T. (din cadrul Fundaţiei Noi 

Orizonturi), au ales predominat să combine animaţia prin jonglerii cu cea de teatru social 
(teatru forum); tinerii au folosit elemente precum poi, jonglerii directe, diabolo şi farfurii 
pentru a atrage publicul ce urma să participe la piesa de teatru forum; fiecare dintre aceste 
cluburi a realizat spectacolele în oraşele lor, în locurile în care se strânge cel mai des 
publicul ţintă vizat - în şcoli, parcuri sau pieţe centrale; 

 
 în Iaşi, clubul I.M.P.A.C.T. s-a prezentat într-un parc vizitat predominat de tineri, cu un 

spectacol care îmbina muzica, dansul, şi jongleri diverse; 
 

 la Slobozia şi Constanţa s-a utilizat flash-mob-ul ca modalitate de transmitere a mesajului 
în liceele din oraş şi respectiv, în faţa unui magazin central; 

 în Timişoara, clubul I.M.P.A.C.T s-a folosit de diabolo, poi şi dans cu panglici pentru a 
atrage atenţia asupra piesei de teatru forum, număr pe care l-au prezentat la fel de bine în 
facultăţi cât şi în cardul festivaului Street delivery organizati de librăriile Cărtureşti. 

 
 în Valea Jiului, s-a ales locaţii centrală (piaţa, cinematograf etc), pentru a atrage şi 

interacţiona cât mai mult cu publicul; jongleriile, farfuriile şi flash-mobul au fost folosite 
pentru a atrage atenţia şi a oferi un mesaj simplu, iar pictarea pe faţă a spectatorilor le-a 
facilitat comunicarea cu publicul; 

 

 
 

 în Drobeta Turnu Severin, s-au utilizat metode care implica contact facil cu publicul : 
pictarea pe faţă, modelare de baloane şi s-a adăugat ateliere de lucru în care publicul 
putea învăţa anumite metode de jonglerii şi în final chiar ei au realizat un flash mob pentru 
restul publicului ; activitatea a fost implementată în zona centrală a oraşului precum şi în 
pădurea cea mai frecventată de populaţia generală în timpul liber;  

 în Târgu Jiu, Cercetaşii României s-au adunat în centrul oraşului cu o coregrafie poi bine 
pusă la punct; 

 în Fălticeni, Aripi în Europa au folosit metode foarte variate, de la poi şi dans modern la 
pantomima şi marş pentru a-şi face cât mai vizibil mesajul; 
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Subiectele din sfera discriminării care au fost vizate: conştientizarea asupra discriminării în 
general, trafic fiinţe umane, activarea personală pentru, situaţia persoanelor cu handicap fizic sau  
mintal (de exemplu autism), discriminarea religioasă,  

 
Specificul proiectului a fost reprezentat de conectarea animaţiei stradale cu mesajul 
antidiscriminare: 

 toate echipele au fost formate / prezentau cunoştinţe despre 
strategiile de transmitere a mesajului şi despre domeniul 
discriminării; 

 
 în spectacolele concepute au existat atât elemente de mesaj, cât 
şi elemente de vizibilitate şi atracţie a publicului; toate 
spectacolele de animaţie stradală au fost dublate i întăr te de 
mesajul membrilor responsabili cu comunicarea directă cu 
beneficiari 

 ş i

 
 partea de comunicare STRICTĂ a mesajului campaniei a fost 

realizată în timpul desfăşurării anumitor activităţi, sau după 
finalizarea acestora; în unele locaţii (cu flux ridicat şi continuu 
de oameni), responsabilii cu transmiterea mesajului au realizat 
continuu informare;  

 pentru atingerea scopului proiectului partenerii nu s-au limitat DOAR la transmiterea de 
informaţii sau teme de reflecţie publicului, CI au recurs şi la investigarea opiniei 
beneficiarilor în raport cu fenomenul discriminării, cu modalităţile de diminuare a acestuia, 
sau cu anumite grupuri expuse la discriminare; 

 
Rezultate obţinute 
Pe baza rapoartelor celor ce au avut contact direct cu beneficiarii, şi ale celor responsabili de 
evaluarea fiecărui eveniment, au rezultat o serie de concluzii:  

 peste 3000 de oameni au luat contact cu proiectul şi mesajul campaniei; aceştia şi-au 
ridicat nivelul de informare şi conştientizare în ceea ce priveşte discriminarea;  

 peste 80% din aceştia au manifestat interes faţă de acest tip de acţiuni, pentru animaţia 
stradală şi în general pentru proiecte cu obiective asemănătoare; 

 există un grad foarte ridicat de INDIFERENŢĂ faţă de discriminare în rândul 
populaţiei, faţă de persoanele discriminate şi implicit, faţă de acţiuni pe 
această temă (50% din beneficiari);  

 tinerii au fost cei mai receptivi şi mai deschişi faţă de iniţiativă; 
 peste 65% din beneficiari consideră că acest tip de activităţi pot aduce o 

schimbare în societate, ceea ce înseamnă că schimbarea a început cu ei 
înşişi; 

 ideea că ALTCINEVA  trebuie să soluţioneze aceste probleme se păstrează 
la un nivel ridicat; 

 acest proiect exprimă atât nivelul actual de interes şi implicare al tinerilor 
(şi al populaţiei în general), cât şi perspectivele de schimbare. 
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Care au fost punctele tari ale proiectului? 

+ inovaţia propusă de metodele stradale;  
+ creativitatea acţiunilor; 
+ motivaţia ridicată a echipelor implicate; 
+ a răspuns unei nevoi, probleme a comunităţii; 
+ receptivitatea, deschiderea publicului general; 
+ a măsurat nivelul de conştientizare actual al tinerilor - 

reprezintă un punct de plecare pentru un proiect viitor; 
+ implicarea unor trupe profesioniste în spectacole stradale 

şi de foc; 
+ susţinerea oferită de finanţatori, parteneri, media; 
+ impactul asupra populaţiei. 

 
Dar ce a fost mai puţin tare? 

− confuzia cu alt tip de campanii (de exemplu politice - legate 
de alegeri, sau cu altă tematică şi scop însă mediatizată 
puternic - precum Parada Gay – în Bucureşti); 

− campania electorală realizată în aceiaşi perioadă cu festivalul 
din Bucureşti (mai 2008), a influenţat negativ aşteptările 
oamenilor, ajunşi la o saturaţie informaţională; 

− problemele de comunicare între parteneri; 
− schimbarea componenţei în cadrul unora dintre echipe 

înainte de eveniment. 
 

 
 
Proiectul a reprezentat un experiment în lumea organizaţiilor non-profit în ceea ce priveşte 
specificul metodelor abordate şi posibilele reacţii ale oamenilor la acestea. Un experiment REUŞIT! 
Vom continua să utilizăm animaţia stradală pentru a produce schimbare socială deoarece am văzut 
că această schimbare chiar se produce, se întâmplă, este vizibilă.  
 
Tu ce zici? În ce fel te inspiră pe tine reacţia celor din jur? 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 Tu ce ai face diferit pentru creşterea nivelului de 

conştientizare pe subiectul discriminării 
 Ce alte metode de animaţie (neincluse în proiect) crezi că 

ar putea fi aplicate cu acelaşi scop 
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Proiecte de animaţie stradală în scop social 

- În afara României - 
 
 
E mult mai corect şi cinstit să spunem că animaţia stradală în scop social, în lume s-a născut şi în 

lume a făcut paşii cei mai semnificativi. S-a acumulat o experienţă atât de 
bogată şi de diversă încât ar merita să fie alocate sute pagini pentru a 
avea şansa să oferim o imagine de ansamblu.  
Nu avem aceste sute de pagini, însă avem dorinţă să vă oferim cel puţin 
câteva exemple practice. În orice caz , precum ai observat şi poate 
bănuieşti deja până acum pagina de resurse va fi extrem de generoasă şi 
în acest aspect, vei avea ocazia să investighezi chiar tu însuţi ceea ce ţi se 
pare mai relevant.  

 
Ca şi metodă cel mai frecvent aplicată cu scop social se remarcă chiar ceea care pentru acest scop 
a fost creată: TEATRU SOCIAL! 
 
Teatru pentru dezvoltare numit de unii dintre practicanţii din ţările sub dezvoltate sau aflate în 
curs de dezvoltare deoarece vizează creşterea forţei de dezvoltare a societăţilor în nevoie. În 
aceste ţări sunt abordate probleme cum ar fi: educaţia sexuală, educaţia în domeniul HIV, 
informare în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenibilă, de management a resurselor mediului, 
problematica drogurilor, etc.  
 
UNESCO (prin programul Cultura, HIV şi SIDA)  împreună cu CCIVS 
(Comitetul de Coordonare a Serviciul Internaţional de Voluntariat) din Franţa 
au implementat în anul 2006 un proiect de teatru forum în mai mult de 10 
ţări din Africa. Proiectul a vizat în primă instanţă creşterea conştientizării 
populaţiei generale asupra problematicii  HIV şi SIDA (care are nivelul cel 
mai ridicat de victime în ţările africane) şi totodată informarea cu privire la 
măsuri de prevenţie. S-a aplicat metoda în zone rurale sau oraşe mici şi în 
care s-a constat statistic gradul ridicat al efectelor negative ale acestei 
probleme. În urma experienţei acumulate a fost editat chiar şi un pachet 
resursă pentru cei care vor să utilizeze teatru forum în proiectele lor. 
  
A fost un proiect de succes pentru că metoda utilizată a prins bine la publicul ţintă şi cel puţin în 
ceea ce priveşte nivelul de informare rezultatele au fost extrem de pozitive. Rezultatele pe termen 
lung nu sunt făcute publice. Punctul cel mai tare al acestui proiect este faptul că a abordat o 
problemă URGENTĂ şi IMPORTANTĂ!  
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Un alt proiect , care de data aceasta s-a desfăşurat în EUROPA şi care a utilizat alte metode a fost 
CAMPANIA DE RESPONSABILIZARE GLOBALĂ EURIZONS.  

 
Acesta s-a desfăşurat în anul 2006, 2007 iar în anul 2008 se 
doreşte realizarea unei acţiuni în domeniul schimbării 
climatice. 
Campaniile derulate în primii 2 ani au avut aceiaşi structură şi 
acelaşi concepte abordate iar în rândurile următoare o să 
detaliem aceste aspecte. 
 
Proiectul a fost implementat de organizaţii membre GLEN 
(Reţeaua Europeană de Educaţie pentru Dezvoltare) împreună 
cu organizaţii partenere din alte ţări europene, în total 
membrii echipei reprezentau 14 ţări europene. (în anul 2007 
A.R.T. Fusion a fost partenerul din România, în 2006 România 
nefiind implicată în campanie). 
 

Obiectivele acestei campanii au vizat :  
 creşterea conştientizării în cea ce priveşte interdependenţele globale, obiectivele mileniul 

de dezvoltare, şi alte subiecte globale pentru declanşarea unui proces de reflecţie 
individuală asupra rolul fiecărui individ în lume; 

 stimularea politicienilor din cadrul parlamentului european pentru a-şi respecta 
promisiunile făcute în ceea ce priveşte contribuirea la eradicarea sărăciei globale (printr-o 
acţiune atipică de lobby)  

 formarea a peste 100 de tineri (din 14 ţări) pentru a deveni multiplicatori de educaţie 
pentru dezvoltare;  

 
 

Cum? O întrebare foarte corectă. 
 
Toată echipa a luat parte într-un tur european prin 8 ţări, start-ul a 
fost în Riga (Letonia) şi punctul final la Parlamentul European 
(Strasbourg -2006şi Bruxelles-2007). Au existat echipe locale care au 
pregătit evenimentele precum şi echipa care a realizat efectiv turul. 
Aceasta din urmă, s-a deplasat din locaţie în locaţie (din ţară în ţară) 
în semi echipe de câte 2 realizând autostopul. (ca şi forma cea mai 
economică din punct de vedere financiar dar mai ales al energiei 
consumate).  
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În cadrul turul au fost realizate 

 acţiuni de stradă care au inclus: flash mob, teatru politic, 
clovnerie, jonglerii, muzică (special creată pentru 
eveniment), jocuri cu implicarea publicului;   

 campanii foto pentru colectarea de mesaje din rândul 
populaţiei legate de temele proiectului şi care ulterior au 
fost prezentate parlamentarilor europeni; 

 concerte  
 expoziţii 
 târguri de organizaţii tematice  
 ateliere de lucru cu tematici globale 
 dezbateri publice 
 întâlnire lobby şi dezbatere cu reprezentanţii Parlamentului 

European; 
 realizarea de ac iuni stradale în incinta deosebit de formală 

a Parlamentului ; 
ţ

 
 
Prin implementarea acestor tipuri de acţiuni şi prin activităţile adiacente de promovare (mass-
media din fiecare locaţie, mijloacele internet-ice, etc.) numărul de beneficiari ai acestei Campanii 
în total, în cei doi ani s-a ridicat la peste 2 milioane în toată Europa. Un număr extrem de generos 
şi extrem de motivat pentru un astfel de campanie.  
 
Nu a existat un criteriu de diferenţiere în rândul beneficiarilor, a fost o campanie care s-a adresat 
tuturor pentru că pentru un astfel de subiect, oricine reprezintă o verigă în lanţul 
interdependenţelor şi poate face o diferenţă.  
 
Considerate a fi puncte tari al acestei campanii sunt: 

+ motivaţia şi implicarea extrem de pasionantă a voluntarilor  
+ media de vârstă în jurul vârstei de 25 de ani 
+ abordarea profundă a subiectelor vizate 
+ alegerea unor locaţii centrale şi de mare popularitate 
+ aspectul inovativ prezentat de activităţi şi metodologie 
+ managementul reuşit al unul lanţ de evenimente pe un întreg 

continent 
+ implicarea pe termen a lung a voluntarilor campaniei în proiecte 

similare 
+ creativitatea cu priză la public a activităţilor stradele  
+ abordarea de subiecte care vizează şi au impact asupra vieţii de zi 

cu zi a oamenilor 
+ provocarea conformismului şi formalităţii unei instituţii cu 

influenţă asupra situaţiei globale  
+ faptul că şi-a atins obiectivele într-o măsură foarte ridicată 
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Ceva mai slăbuţ a fost  

- managementul eficient a voluntarilor  
- vremea nefavorabilă  
- lipsa interesului Parlamentarilor Europeni de a se implica într-

o discuţie cu tineri activişti Europeni 
- apatia şoferilor şi a unei părţi din participanţii la evenimente 
- lipsa unei evaluări pe termen lung în rândul evenimentelor 

stradale  
 
 
GLEN ca şi reţea de organizaţii de educaţie pentru dezvoltare a realizat şi realizează în continuare 
acţiuni de educaţie pentru dezvoltare locale sau internaţionale. 

 
Eurizons încă mai reprezintă un tip aparte de proiect care înglobează 
energiile tuturor membrilor GLEN dar şi celor din afara acestei reţele 
pentru că numai în acest fel se va putea ajunge la un impact puternic. 
 
Un punct tare al acestei campanii a fost motivarea şi responsabilizarea 
pe termen (parcă) nelimitat al voluntarilor implicaţi. În anul 2007 a fost 
realizat de către voluntarii din 2006 iar acţiunea din 2008 este 
planificată de către voluntarii din 2007 (unii fiind şi în 2006). Eurizons 
va continua atâta timp cât problemele asupra cărora se trag semnale de 
alarmă încă există şi afectează viaţa atâtor oameni.  

 
 
În plus după implicarea că şi partener în 2007 A.R.T. Fusion a început demersurile pentru a deveni 
membru cu drepturi depline a reţelei GLEN.  
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară: 
 Ce alte proiecte de animaţie stradală cu scop social de 

renume îţi sunt cunoscute 
 Care crezi că este secretul pentru responsabilizarea pe 

termen lung a voluntarilor 
 Cum crezi că ar putea fi realizată o campanie la nivelul 

întregii planete 
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Paşii unui proiect de animaţie stradală  
 
Ei bine dragule aventurier în ale animaţiei stradale ai ajuns la un capitol extrem de valoros prin 
importanţa practică pe care o poate avea asupra deciziilor tale viitoare.  
Daca citeşti aceste pagini după ce ai parcurs toate informaţiile pe care am îndrăznit să ţi le oferim 
până în acest moment, ceea ce urmează va completa în mod firesc şi necesar tot ce ai acumulat. 
Vom înţelege că TU îţi doreşti să implementezi un proiect de animaţie stradală cu scop social iar 
dacă e vorba de aşa dorinţă este musai să contribuim pe măsură! 
 
Întâi şi întâi să recapitulăm un pic ce s-a întâmplat până acum. 

 ai luat seama de ceea înseamnă animaţie stradală, care îi 
sunt obiectivele şi DE CE? 

 ai luat contact cu o gamă extrem de diversă de metode de 
animaţie stradală şi ai primit multe informaţii despre cum ai 
putea chiar tu să începi să le practici; 

 (poate) ai început să practici o anumită metodă SAU ţi-ai 
făcut planuri legate de ce anume ai dori să experimentezi; 

 ai aflat cum poate fi folosită animaţia stradală în proiecte cu 
scop social şi ai primit şi exemple concrete de astfel de 
proiecte; 

 ţi-am pus o serie de întrebări menite a te face să analizezi 
mai în profunzime domeniul şi implicaţiile animaţiei stradale 
asupra societăţii; sperăm că ai alocat puţin din timpul tău 
mental pentru a răspunde; 

 ti-ai pus tu însuţi întrebări legate printre altele de implicarea 
ta concretă în acest domeniu de schimbare socială; sperăm 
că răspunsurile sunt de la entuziasm în sus ; 

 
Acest capitol îţi va oferi un ghidaj pentru a implementa un proiect de animaţie stradală cu scop 
social. Trebuie luat ca atare: UN GHIDAJ care nu va putea acoperi toate aspectele ce ţin de 
managementul unui proiect, al unei echipe, al situaţiilor de criză sau neprevăzutul. (pentru asta vei 
avea nevoie de experienţă practică şi suplimentare sănătoasă de cunoştinţe din aceste domenii) 
 

 
Nu trebuie să fi membrul vreunei organizaţii sau asociaţii DAR te va ajuta.  
 
Nu trebuie să ai experienţă în implementare de proiecte DAR te va ajuta. 
 
Nu trebuie să ai specialişti sau oameni cu experienţă lângă tine DAR te va ajuta. 
 
Nu trebuie să ai bani DAR te pot ajuta.  
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În mod clar îţi trebuie 

- motivaţie cu carul 
- dedicaţie în TIMP (pe măsură) nu doar mentală 
- idei, creativitate, gândire în afara cutiei (outside of the box 

cum zice englezul)  
- oameni frumoşi lângă tine ŞI/SAU abilităţi de vindere a ideilor 

tale altor persoane 
- curaj cam cu tonele 
- frică scăzută de neprevăzut 
- focus pe cauza socială pe care o ai in vedere şi nu pe 

transformarea ta în vedetă 
- lista continuă numai noi ne oprim aici (vei adăuga singur/ă 

acum sau mai târziu) 
 
 
CUM crezi că ar trebui să începi? Cu practicarea vreunei metode, cu găsirea unei echipei, cu 
identificarea celei mai bune locaţii? 
Ei bine NU! 
 

Primul pas, şi unul foarte important de altfel pentru că oferă direcţia în care te 
îndrepţi este IDENTIFICAREA PROBLEMEI SOCIALE la a cărei rezolvare doreşti să 
contribui.  
O problemă socială reprezintă un aspect din viaţa unui grup de oameni (de care ei 

sunt conştienţi sau nu) şi care are implicaţii negative asupra decursului vieţii lor sau cea a unor 
persoane conexe.  
 
Cum şti ce problemă socială ar merita să fie abordată prin proiectul 
tău?  

- o simţi, o vezi, te deranjează pe tine şi pe cei din jurul tău; 
- vorbeşti cu oamenii pe stradă şi afli ce îi preocupă; 
- mass media te trage de mânecă asupra unora  
- din cercetări, statistici, analize;  
- din proiectele altor organizaţii active;  

 
O problemă din cadrul unui proiect, nu trebuie să fie nouă sau originală TREBUIE să fie importantă 

pentru grupul căruia i te adresezi şi suficient de URGENTĂ.  Specific 
pentru un proiect de animaţie stradală trebuie să fie o problemă destul 
de generală, cu care se pot identifica un număr ridicat de oameni. Să nu 
uităm că animaţia stradală poate ajunge oriunde nu te aştepţi iar 
persoanele care au de câştigat trebuie să fie acolo.  
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Când vorbim de o problemă socială acesta poate fi a unui anumit grup de 
persoane  ÎNSĂ când vorbim de GRUPUL ŢINTĂ al proiectului nostru trebuie 
să avem atenţie.  
 
De exemplu DISCRIMINAREA MINORITĂŢILOR SEXUALE este o problemă pe 
care o resimt cei care fac parte dintr-o minoritate sexuală ÎNSĂ prin 
proiectul nostru putem să ne dorim creşterea nivelului de toleranţă în rândul 
CELOR CARE NU SUNT parte dintr-o minoritate sexuală!  
  
 
 

 
Astfel trebuie să îţi răspunzi la următoarele întrebări până să treci mai departe 

 care este problema socială de care societatea, comunitatea ta are nevoie să scape 
 Care este principalul grup de oameni care sunt AFECTAŢI în mod direct de această 

problemă 
 Cine sunt cei afectaţi în mod indirect 
 Care sunt cei care au influenţă la dinamica acestei probleme (influenţă pozitivă, negativă) 
 Care este GRUPUL pe care îl ai în vedere pentru a-i produce o schimbare prin proiectul tău 

(cei afectaţi direct, indirect, cei care influenţează, etc.)  
 
Pasul acesta poţi să îl faci singur,  prin consultarea altor persoane sau chiar prin lucrul împreună 
cu echipa ta. 
Dacă nu ai încă o echipă acum ar fi momentul să faci următorul pas, şi să îţi 
aduni oamenii, cei care vor deveni colegii şi/sau prietenii tăi în efortul comun 
de soluţionare a problemei alese. 

Cum îţi aduni echipa ţine în principal de abilităţile şi stilul de viaţă pe care îl ai 
în prezent însă ai şi câteva sugestii de la noi 

 Dacă eşti membru al unei organizaţii, fundaţii sau asociaţii ce activează 
în mod non-profit, unde eşti deja voluntar, parte dintr-o echipă 
propune-le ideea ta; faptul că sunteţi membri al aceleiaşi organizaţii 
spune multe iar motivaţia lor este de asemenea să soluţioneze diferite 
probleme sociale! 

 abordează-ţi proprii prieteni; ei te cunosc cel mai bine şi probabil împărtăşiţi valori 
comune şi vor crede în schimbarea propusă de tine 

 apelează la colegi(de clasă, grupă, an, alte cursuri extra, muncă, etc.) petreceţi destul de 
mult timp împreună, te cunosc şi au încredere în tine, şi au şanse reduse să aibă valori sau 
credinţe opuse ţie; 

 familia (fraţi, surori, veri, verişoare, etc.) pot arăta cu uşurinţă deschidere pentru că te 
cunosc de o viaţă şi au încredere în tine; plus de asta vă este foarte uşor să vă întâlniţi;  

 dacă ai epuizat lista de cunoscuţi poţi să dai şi anunţ pe diferite grupuri de discuţii pentru 
a identifica persoane care cred în schimbarea propusă de tine.  
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În mod clar tu trebuie să şti ce fel de schimbare vrei să produci şi faptul că vrei să faci această 
schimbare prin animaţie stradală.  
 

 
 
 
Împreună cu echipa ta va trebui să stabiliţi paşii concreţii şi exact conţinutul proiectului.  
 
De aceea oamenii de lângă de tine ar trebui să fi cel puţin la fel de motivaţi ca şi tine, să fie 
deschişi şi poate cu ceva experienţă în metode de animaţie stradală sau implementare de proiecte. 
 
  

Dacă vei avea o echipă nouă ar trebui să îţi aloci ceva timp 
pentru a vă cunoaşte mai bine, pentru a vedea cât de bine vă 
potriviţi şi cât de bine puteţi lucra cu defectele celorlalţi.  
 
În mod necesar trebuie să luaţi seama (nu doar tu ci cu toţii) 
că scopul comun pe care îl veţi avea nu va fi suficient pentru 
a nu avea conflicte în echipă.  
 
Luaţi în considerare aspecte de comunicare, ascultare activă, 
mediere, deschidere , etc. precum şi consiliere externă 
pentru a preveni sau soluţia eventualele probleme. 
 
 

 
 (vezi aspecte legate de Managementul unei Echipe de Proie t, în partea de resurse)  c
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Ai un scop, ai echipă ÎNSĂ următorul pas ar trebui adăugarea de valoare calitativă!  
Când spunem asta ne referim la aprofundarea subiectului, problemei, domeniului pe 
care îl veţi aborda.  
 

Ai nevoie să devii un mini expert pe subiect pentru: 
 a alege şi construi cele mai potrivite metode stradale 
 dezvoltarea conţinutului unora din metode 
 comunicarea cu oamenii (participanţii la acţiune dar şi pe tot parcursul 

proiectului începând cu planificarea până la evaluare); 
 
Toate acestea sunt importante ÎNSĂ comunicarea cu participanţii, publicul este poate cea mai 
valoroasă pentru că numai în acest mod îţi vei atinge scopul şi ai nevoie de o solidă bază teoretică 
pentru a putea purta conversaţii profunde, de a stimula participanţii şi pentru a le răspunde la 
întrebări.  
 
În funcţie de subiectul sau problema abordată tu şi echipa ta aveţi câteva opţiuni 

 studiu individual (utilizând internet-ul, biblioteci, inclusiv resursele unei organizaţii de 
profil) 

 ateliere de grup (combinând studiul individual şi analiza, clarificarea în grup)  
 participarea la diferite cursuri de formare, training-uri pe tematica respectivă realizate de 

alte organizaţii.  
 
 
În momentul în care vă simţiţi suficient de dozaţi cu valoare informaţională trebuie trecut la 
următorul pas, cel foarte practic. 

 
  
 
 

 
Trebuie ca în echipa ta, în funcţie de abilităţile practice pe care le aveţi să alegeţi ce metode doriţi 
să implementaţi în proiect şi cât timp veţi avea nevoie pentru repetiţii. 

Profilul echipei tale poate varia de la : TOŢI FĂRĂ ABILITĂŢI 
DEZVOLTATE până la TOŢI CU ABILITĂŢI ŞI EXPERIENŢĂ (vorbim de 
abilităţi în diferite metode de animaţie stradală să nu scăpăm din 
vedere). Prin urmare nu putem să dăm sfaturi foarte specifice. Acest 
ghid oferă informaţii şi sugestii pentru asimilarea oricărei metode, 
precum şi avantajele şi dezavantajele fiecăreia, ceea ce te 
împuterniceşte pe tine dacă nu ai ÎNCĂ nici o abilitate în acest 
domeniu SĂ ALEGI ŞI SĂ DECIZI ce vrei să faci concret, ce vrei să 
experimentezi. 
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Vrem să insistăm pe un aspect; în cazul metodelor care pot include 
mesajul campaniei în acţiunea propriu-zisă trebuie să existe un proces 
creativ de echipă, fiecare să contribuie pentru că în acest fel se vor 
dezvolta acţiuni care reprezintă echipa, şi fiecare va fi motivat să atingă 
scopul proiectului pentru că se va simţi parte din echipă.  
 
 

Vă readucem aminte că în animaţie stradală cu scop social există partea artistică care 
poate avea mesaj sau nu cât şi partea de interacţiune cu publicul pentru transmiterea 

mesajului către grupul ţintă şi de aceea trebuie să decideţi în echipa voastră cum doriţi 
să procedaţi, toţi membri au rol atât ca artist cât şi pentru comunicare (prin rotaţie) sau 
separarea pe tot parcursul proiectului a acestor roluri în funcţie de preferinţele 
membrilor echipei. 
Recomandarea noastră este să încercaţi prima variantă pentru că oferă o experienţă 
completă pentru artist în cazului unui proiect social şi oferă şansa de asemenea pentru balansarea 
energiei personale.  
  
 

După ce aţi stabilit ce metode veţi implementa, şi aţi stabilit de cât timp aveţi 
nevoie, puteţi planifica deja data/datele în care vreţi să produceţi ceva schimbare 
socială şi unde.  
Este de recomandat să faceţi o mini investigaţie pentru a afla ce alte evenimente au 
loc în perioada respectivă în locaţia voastră, în apropiere sau chiar dacă este un 
eveniment/sărbătoare naţională care va afecta prezenţa şi participarea grupului tău 
ţintă.  
Trebuie să fiţi cât de cât siguri că nu vă suprapuneţi cu astfel de situaţii pentru a 
maximiza succesul proiectului vostru.  

 
 
Apoi trebuie să vă distribuiţi în cadrul echipei sarcini care să acopere următoarele arii 

 obţinerea tuturor aprobărilor pentru desfăşurare în locaţia dorita 
de voi 

 
 un plan B pentru o vreme nefavorabilă (unde vă puteţi muta 

pentru a avea acces la public şi unde să aveţi voie sau alte 
aprobări prealabile, etc.) astfel încât proiectul vostru să nu fie 
compromis;  

 
 partea de securitate, siguranţa tuturor celor implicaţi , sunt 

necesare atât aprobări (în cazul anumitor metode) sau informarea 
pompierilor de ceea ce se întâmplă, precum şi amenajarea locaţiei 
într-o manieră teafără pentru toată lumea; 
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 partea de PR, de promovare, cum o veţi face, postere, pliante, unelte din 
zona virtuală, presa, televiziune, etc. pentru toate acestea trebuie oameni 
să se ocupe, oameni din echipa voastră; de asemenea tot în partea de 
promovare intră costumaţia voastră ca şi mesageri de schimbare, tricouri 
de campanii, insigne, brăţări; (mai întâi creaţie apoi punerea lor în 
concret) ; 

 
 coordonatorul repetiţiilor; cineva va trebui să fie responsabil cu informarea tuturora despre 

întâlniri, unde, precum şi facilitarea acestor întâlniri;  
 

 o persoană sau două care vor fi responsabile de evaluare, adică realizarea formatului 
evaluării, discutarea şi propunerea acesteia echipei, trasarea sarcinilor fiecărui membru şi 
colectarea de la fiecare persoană a rapoartelor personale şi a altor rezultate ale sarcini lor 
şi realizarea evaluării finale; va fi o muncă a echipei întregi însă un punct de centralizare şi 
coordonare este necesar; 

 
 partea de accesorii sau alte materiale necesare pentru acţiunea voastră în cazul în care este 

foarte amplă trebuie să între în responsabilitatea unor persoane; 
 

 în funcţie de nivelul, gradul la care aţi gândit proiectul este posibil să 
aveţi nevoie de finanţe suplimentare de aceea este nevoie de persoane 
responsabile de strângerea de alte fonduri, identificarea de sponsori;  

 
 implicarea altor organizaţii care vă pot deveni parteneri dacă vor să se 

implice (şi asta vezi tu cum) pentru aceiaşi cauză.  
 

 Ar trebui să faceţi o repetiţie pe un public mai mic pentru a testa reacţia publicului precum 
şi a artiştilor şi eventual realizate schimbări în program; (trebuie planificat unde, când, etc.)  
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Până aici a fost munca de dinainte de eveniment.  

 
De acum vorbim de momentul cel mai important: EVENIMENTUL 
de ANIMAŢIE STRADALĂ, parte din proiectul tău de schimbare 
socială. 
  

 
Ai o locaţie, ai aprobări, ai o zi, o dată şi o perioadă de timp însă ar mai trebui câte ceva 
 

 sa delimitaţi un punct, o arie în locaţia evenimentului care să fie cât mai puţin expusă 
publicului unde să depozitaţi lucrurile personale însă mult mai important, 
unde puteţi să aveţi întâlniri pentru a discuta aspecte importante legate de 
acţiunea propriu-zisă precum şi pentru a reprezenta spaţiul de retragere 
pentru artiştii care vor să ia o pauză; acest spaţiu de retragere are o valoare 
foarte mare pentru starea de bine a artistului mai ales în cazul unor 
evenimente care implică contactul sau expunerea în faţa multor oameni pentru 
o perioadă mai mare sau mai mică de timp (depinde de artist) pentru că este 
extrem de epuizant energetic iar spaţiu de retragere oferă şansa de 
recuperare; 

  
 un sistem de coordonare a echipei şi luare a deciziilor: stabiliţi un lider de eveniment 

(recomandat numai unul), care va avea grija pas cu pas să comunice cu 
toţi membrii ce şi cum urmează să se întâmple, care va avea toate 
aprobările pentru locaţie şi va fi persoana de contact pentru situaţii de 
criză sau neprevăzute, de asemenea el ar trebui sa adune tot grupul în 
situaţiile de luare a unei decizii sau în momente cheie ale 
evenimentului (se poate stabili un semnal gestual, foarte vizibil pe care 
dacă liderul începe să îl facă toţi membri să îl repete cum îl văd la el 
sau la alţi colegi şi să se adune în locul de discuţii, imediat – într-o 
locaţie publică un semnal sonor riscă să nu fie receptat); liderul ar 
trebui să aibă un rol minim în acţiune concretă pentru a putea 
superviza şi analiza tot procesul;  

 
 alegeţi din echipa de PR, o persoană sau mai multe pentru a fi responsabilă cu contactul cu 

presa sau reprezentanţii media; 
 

 alegeţi o persoană care să fie responsabilă de cutia de prim ajutor şi să fie pe recepţie 
atunci când o urgenţă medicală apare (deci dotaţi cutia respectivă cu tot ce consideraţi că 
este necesar în general precum şi specific pentru activităţile desfăşurate de voi); 
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 pentru un eveniment mai mare de 2-3 ore, trebuie să luaţi în calcul 
necesităţile echipei şi să stabilişi un sistem de satisfacere a acestora: 
apă, mâncare, acces lejer la toaletă (acest aspect ar trebui indiferent 
de timp), sistem de pauze sau rotaţii;  

 
 faceţi o listă de posibile riscuri atât la adresa artiştilor personal cât şi la adresa proiectului 

în general şi gândiţi-vă care va fi planul de acţiune imediată (de ex. agresarea unui artist, 
hărţuirea sexuală, aruncarea cu diverse obiecte etc. reprezintă riscuri la adresa artiştilor 
IAR un flux de oameni scăzut, interpretarea greşită a mesajul campaniei, adunarea de 
persoane sub influenţă alcool sau droguri care vor ţine la distanţă alţi membri al publicului, 
receptivitate scăzută în cazul metodelor interactive reprezintă riscuri ale proiectului); 
liderul care va superviza activitatea va avea un rol mai mare în observarea şi intervenţia în 
cazul unora dintre astfel de riscuri  

 
 în cazul unor acţiuni care implică un grup foarte mare de oameni (ca şi 

artişti) stabiliţi un sistem de afinitate de grup care să permită în orice 
moment că fiecare artist să aibă în grijă (să ştie unde este acea 
persoană şi care îi este starea fizică sau psihică, oferă suport, etc.) 1 
sau 2 membri ai grupului. Astfel fiecare va avea grija de fiecare şi nu va 
exista riscul pierderii sau izolarea vreunui membru;  

 

 
 în funcţie de rolul avut în eveniment (artist, sau de comunicare cu publicul) fiecare membru 

trebuie să analizeze şi să monitorizeze reacţia publicului precum şi aspecte ce ţin de 
echipă; stabiliţi împreună un format pe diferite direcţii ce ar trebui urmărite şi sunt 
relevante pentru măsurarea succesului proiectului şi fiecare membru e responsabil să le 
analizeze ; totodată cei responsabili cu comunicarea pot face o bază de date cu contacte 
ale persoanelor din public care au fost de acord să le ofere pentru informare strictă pe 
acest proiect; (acestea vor servi pentru pasul următor cel de evaluare); 

 
Evenimentul s-a sfârşit, publicul a venit şi a plecat, precum şi artiştii.  
Recomandarea noastră este ca după finalizarea evenimentul în stradă să 
rămâneţi în echipă (să mergeţi la un ceai, să luaţi masa sau oriunde vă 
simţiţi confortabil nu foarte departe de locaţia evenimentului) şi să staţi la 
o discuţie lejeră despre ce s-a întâmplat. Fiecare să aibă ocazia să îşi 
exprime felul cum a trăit experienţa, să analizaţi cele mai importante 
puncte ale zilei, să râdeţi, să vă enervaţi – pe scurt să exprimaţi tot ce nu 
aţi putut în decursul evenimentului.  
Voi alegeţi cât de structurată să fie această întâlnire, dacă vreţi să fie o 
întâlnire de evaluare la cald sau doar de închidere şi relaxare a echipei. 
Acest aspect va depinde de gradul de oboseală şi disponibilitatea 
artiştilor.  
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Însă în mod clar partea de EVALUARE trebuie gândită şi realizată adecvat. Nu veţi 
şti niciodată dacă aţi făcut o schimbare dacă nu o măsuraţi.  
Iată câteva aspecte şi sugestii pe care ar trebui să le luaţi în considerare 

 partea cantitativă: câţi oameni au luat parte la eveniment, câţi doar s-au uitat , câţi s-au 
implicat, cu câţi oameni s-a discutat concret (ce procentaj din cei prezenţi), câţi oameni au pus 
întrebări; care ar fi media de vârstă a publicului, dacă poate fi observată care ar fi statul social 
al participanţilor (venituri reduse sau nu de exemplu)   (echipa de evaluare trebuie să se asigure 
că măsoară aceste date)  

 partea calitativă (impactul) IMEDIATĂ: ce reacţii au oamenii (curiozitate, interes, indiferenţă, 
aroganţă, sprijin pentru iniţiativă, etc.) ; ce opinii îşi exprimă cu referire la problema abordată 
sau cu referire la metoda de animaţie vizionată (dacă are incorporat mesaj); ce schimbare 
declară publicul (nici una, e mai informat, e pus pe gânduri legat de subiect, îşi doreşte să facă 
ceva concret etc.);  (din rapoartele personale ale membrilor echipei) 

 partea calitativă (impactul) ÎN TIMP : prin datele de contact adunate se pot apela (telefonic sau 
prin mail) după o anumită perioadă de timp participanţii şi punerea câtorva întrebări legate de 
impactul evenimentului asupra lor; invitarea lor la o discuţie în grup (focus grup), se pot trimite 
şi alte informaţii legate de problemă;  

 evaluarea echipei şi a evenimentul din perspectivă internă: ce a mers bine, 
ce nu, ce ar trebui schimbat sau îmbunătăţit; care e impactul asupra 
membrilor înşişi,  etc. (aceasta trebuie realizată musai printr-o întâlnire 
organizată cu toată echipa)  

Pe baza evaluări complete se va decide împreună cu echipa ce se va face în 
continuare: 

 replicare în alte locaţii, pentru alte grupuri 
 schimbare de conţinut şi implementarea de noua variantă 
 schimbarea problemei abordată şi realizarea unui nou proiect 
 renunţarea la lucru în echipa respectivă  

 
Cât ce clari îţi sunt PAŞII ăştia? Poate că au fost prezentaţi un pic mai tehnic însă sperăm că 
reprezintă un real ajutor pentru tine, cel care vrei să faci un proiect de animaţie stradală în scop 
social.  
 
Pe o scală de la 1 la 10 gândeşte-te cât de pregătit te simţi să începi un astfel de proiect? 
Bifează aici   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Oricare este nota dată de tine şti de unde să începi. 
Îţi dorim mult succes, experienţe pozitive, negative, şi reale satisfacţii. 

Dar mai ales ne dorim să vedem, simţim, să aflăm SCHIMBAREA PRODUSĂ de tine!!! 
 
 

Câteva întrebări de reflecţie temporară 
 Care este schimbarea pe care un astfel de proiect o poate produce chiar 

membrilor echipei 
 De ce fel de schimbare are nevoie comunitatea ta 
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Practicanţii de animaţie stradală 
 
 
 

„De când pri esc din interior lumea animatorilor a dispărut o parte din misterul acela care mă lega 
de mic copil de lumea artiştilor stradali sau de la circ, în ă am câştigat mult mai mult prin bucuria 
şi surpriza pe care simt că o provoc celor din jurul, fascinându-i aşa cum mi se întâmplase şi mie. 
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Să faci un ăţelu  dintr-un balon, să oferi un spectacol de poi sau să faci un flash-mob îndrăzne  
pe stradă nu sunt de fapt lucruri prea complicate însă au un impact foarte mare asupra publicului. 
Este surprinzător de mare este puterea anima iei stradale asupra trecătorilor! Ei toţi vin să te vadă, 
iar dacă ai şi ceva de spus, un mesaj de transmis, stau şi să te asculte, apoi încep o conversa ie cu 

tine. Până la final, ai reuşit nu numai să-i distrezi şi să-i binedispui, dar i să-i faci să se 
gândească la subiectele pe care de obicei le ignoră, pe care aleg să nu le mai vadă pentru că nu îi 

vizează direct sau în cel mai scurt timp.”   
Iris Diţulescu (Asociaţia A.R.T. Fusion) 
 
 
 
 
 
 
„Ce înseamnă animaţia s radala pentru mine? Înseamnă ARTA. Înseamnă să visezi să trăieşti într-o 

omunitate mai buna i să munceşti din greu să devina realitate, şi nu oricum, ci prin artă. 
Înseamnă să îţi exprimi ideile liber, într-un mod creativ i, de ce nu, educativ. De asemenea 

înseamnă şi distracţie” 
Roxana Chebac (Fundaţia Noi Orizonturi) 
 
 
 

 
„Scopul nostru este a ela de a atrage cat mai mult public in jurul nostru si mai departe a ne putea 

transmite mesajul. Personal,dincolo de aceste aspecte,se afla si sentimentul de 
libertate,sentimentul de plăcere pe are îl simt atunci când mă joc şi în acelaşi timp mă fac util şi 

reuşesc să captez aten ia. Practicând,animaţia mă conduce într-un anumit ritm din care foarte 
greu reu esc să ies, mă ajuta în orice situa ii şi 

 mă eliberează în orice moment de energia negativa.” 
 
Adrian Olteanu (Asociaţia A.R.T. Fusion) 
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“ Experienţele au fost multe şi toate diferite. Fiecare ieşire în stradă cu scopuri diferite. Fie pentru 

a milita împotriva discriminării, fie pentru a-i bucura efectiv pe participanţii traficului pietonal, sau 
chiar şi pentru a atrage atenţia, şi de a da spec acole cu scopul de a strânge dona ii în scopuri 
caritabile, în loca ii din cele mai diverse: în parcuri, în şcoli, pe stradă. Nu are importanta locul 

unde susţii spectacolul de anima ie stradala ci important este să îţi atingi obiectivul.” 
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Epure Alexandru (ADSIS Tineri) 
 

 
 

 
 
 

“Mă bucur foarte tare când lumea se uită atrasă la cum îmi mişc eu mâinile şi copiii sunt fascina i. 
Şi mă bucur ă ei zâmbe c, vor să înve e şi sunt fericiţi când învârt din bucăţile alea de panglică. 
Şi astfel văd anima ia stradală ca un minunat mijloc de a scoate oamenii din cotidian, de a-i uni, 
a-i omogeniza pentru un s op şi de a le arăta că în doar câteva minute de “joacă” eşti şi adult şi 

copil şi mai ales om.” 
Alina Iordache (Asociaţia A.R.T. Fusion)  
 
 
 
 

 
 

“Animaţia stradala pentru mine înseamnă îmbinarea armonioasă de ene gie , mi care, expresie , 
personalitate, înseamnă bucurie, e ceva care te face să te sim i special pentru că o practici şi 
pentru că o poţi folosi i în scopuri mari, nobile, de exemplu în campanii de voluntariat si nu 

numai.(iubesc animaţia stradala)” 
 
Ana Borta (Fundaţia Noi Orizonturi) 
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„Lumea se uita la tine...te 
urmăre te cu privirea...te urmează...tu parca ii hipnotizezi si ii atragi după tine cum îl atrăgea 

SherCan pe Mowgli, simţi că începi să i i atingi scopul de a-i face pe oameni să te a culte, să î i 
asculte mesajul i sim i că faci asta într-un mod în care nu s-a mai făcut, într-un mod personal, 

artistic, ocant. Animaţia îţi dă putere, îţi pune în mana toate armele, îţi dă voie să î i creezi 
propriul tău mod de a transmite un mesaj. De multe ori nici nu trebuie să spui vre-un cuvânt 

pentru că ar strica tot. Trebuie să comunici cu oamenii pe lângă care treci, trebuie să te joci cu ei 
şi poate chiar să îi convingi să i se alăture,să intre în horă i să lupte cu tine; e frumos...e tentant, 

solicitant, intrigant, niciodată plictisitor, niciodată destul. Animaţia îţi dă multe ţie, personal si 
dacă îţi dă ie cu atât te ajuta să le po i da celorlalte persoane mai mult i mai mult. 

Anima ia...dovada clară că de multe ori ne putem lipsi de cuvinte.” 
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Ana-Maria Grădinariu (Asociaţia A.R.T. Fusion)  
 
 
 
 
 

“În momentul în care reuşe ti să pui stăpânire pe skill-urile necesare variatelor tipuri de animaţie, 
urmează partea în care integrezi respectivele skill-uri şi tehnici în diferite activităţi, naturale, fie că 

orbim despre arta cu caracter social, fie despre dans înt -o discoteca cu poi-ul în mână, e un fel 
de căutare a suprapunerii ideale dintre tehni  şi natural, un soi de ăutare a mişcărilor mecanice în 

lumea înconjurătoare, delimitarea uneia de alteia şi apoi integrarea uneia în alteia,  
iar pentru mine personal chestia asta se aplica a a: o provoca e.” 

Vali Diţulescu (Asociaţia A.R.T. Fusion)  
  
 
 

 
 
 

“Animaţia stradală.....îmi place, mă motivează, îmi dă o stare plina de energie şi ambiţia de a 
avansa în această direcţie. Prin animaţie reu esc să mă bine dispun pe mine dar şi pe cei din jur 

care mă urmăresc şi astfel sunt mai atenţi la mesajul pe care vreau să îl t ansmit.” 
Oana Ghizila (Asociaţia A.R.T. Fusion) 
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“Pentru mine animaţia stradală e o formă de exp esie, de eliberare, care te apropie 
într-o formă ciudată de oameni... îmi place pentru că mă umple de energie,de 

entuziasm, mă face să mă simt mai libera i sigură pe mine.” 

r

ş
 

Roxana Turcu (Asociaţia A.R.T. Fusion) 
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Resurse în domeniul animaţiei stradale  
 
 
Diverse resurse despre arta stradală  
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN – Artişti stradali în 
Europa 
http://www.streetentertainers.co.uk/index.html - Animaţie stradală - divertisment  
http://www.solunarising.at/en/performance.htm - Performanţe stradale  
http://www.buskersadvocates.org/saacodeethics.html - Busking ca stil de viaţă 
http://www.recorderhomepage.net/busking.html - Bucuria de a fi artist stradal 
http://www.geocities.com/TheTropics/Island/5068/Busker.html - Cum e să fi artist de stradă 
http://www.straattheater.info/ - Spectacole de stradă Amsterdam 
http://www.gsanetwork.org/freezone/links.html - Site-uri de activism prin artă  
http://www.zeitgeist.net/wfca/wisefool.htm - Despre artă comunitară 
http://circostrada.org/spip.php?rubrique2&lang=en – Artă stradală 
http://www.streetartsnetwork.org.uk/cn/whatIsStreetArts/index.php - Reţea de artă stradală 
http://www.buskercentral.com/defined.php - Despre arta stradală ca slujbă 
http://www.straattheater.net/links.asp - Bază de date pentru evenimente şi festivaluri stradale 
http://www.buskeralley.com/artist_ave.php - Video artişti stradali  
http://www.cyclown.org/contact.html - Organizaţie internaţională de artă stradală 
 
 
Teatru de stradă 
 
http://gustavothomastheatre.blogspot.com/2008/03/street-theatre-in-today-china-1.html - 
Teatru de Stradă în China 
http://www.kunci.or.id/esai/en/iqbal_theater.htm - Teatru de stradă în India 
http://www.electriccabaret.co.uk/street-theatre/ - Organizaţie cu specific teatru de stradă  
http://www.pantomimes-mimes.com/pantomime-history.html - Despre pantomimă 
http://www.mime.info/ - Centru resurse pentru mimi 
http://www.commedia-dell-arte.com/playm.htm - Commedia dell arte  
http://www.japanculture.ro/masca-in-teatrul-no/ - Masca în Teatrul Japonez 
http://teatrulmasca.wordpress.com/ - Teatrul Masca (Bucureşti)  
http://www.stillman.info/engl/home.html - Statui vii 
http://www.livingsculptures.com/living_sculptures/ - Statui vii 
http://www.teatrodecalle.com/menu.htm - Asociaţie profesionistă de teatru de stradă 
http://www.xarxateatre.com/eng/historial/inicio.html - Trupă de teatru stradal 
http://www.teesriduniyatheatre.com/pastissues.html - Trupă de teatru stradal 
http://www.urbanmyth.asn.au/links.php - Resurse teatru urban 
http://madlibplayers.org/?q=node/297 - Grupuri de teatru de stradă  
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Teatru Experimental 
http://www.teatruforum.ro – Centru de Resurse în domeniul Teatrului Forum 
http://www.teatrosinparedes.com/TF_Requemientos.html - Ce este Teatru 
Forum 
http://www.fpereardiaca.org/activ/cursteatresocial.doc - Teatru Social - 
tehnicile lui Augusto Boal 
http://www.tonisant.com/aitg/Boal_Techniques/ - Ghid în Tehnicile lui Boal  
http://www.ctorio.org.br/PRISOES.htm - Despre Teatrul Opresaţilor  
http://www.cardboardcitizens.org.uk/textpopups/techniques_forum.html - 
Despre Teatru Forum 
http://www.wcml.org.uk/culture/hgepilogue.htm - Teatru Politic în Marea Britanie 
http://community.livejournal.com/physicaltheatre - Teatru Fizic 
http://www.subversivetheatre.org/ - Teatru Subversiv   
http://www.dailykos.com/story/2005/1/2/124239/6811 - Teatru politic în America  
http://www.bannertheatre.co.uk/what_kind_of_theatre.htm - Organizaţie de teatru politic 
http://uk.encarta.msn.com/encyclopedia_781530427_1____7/feminist_theatre.html#s7 – Teatru 
Feminist 
http://uk.encarta.msn.com/encyclopedia_781529384/Propaganda_Theatre.html - Teatru de 
Propagandă  
http://www.politicalnovel.org/radical-theater.html - Teatru radical  
http://www.billionairesforbush.com/photos.php - Teatru Politic America 
http://www.thawaction.org/activism/index.html - Teatru împotriva războiului 
http://books.google.ro/books?id=oh_45a056EUC&pg=PA195&lpg=PA195&dq=political+theatre+
street&source=web&ots=7Zejfiy8Pi&sig=UkafqHgWnQFSoV5efFOcenQaGjE&hl=ro&sa=X&oi=book
_result&resnum=3&ct=result – Carte despre teatru politic 
http://madlibplayers.org/?q=taxonomy/term/55 - O organizaţie de teatru politic în Madison 
http://www.theatrefordevelopment.com/html/background.html - Teatru pentru dezvoltare 
http://www.comminit.com/papers/p_0037.html - Studiu de caz-teatru pentru dezvoltare 
http://www.kit.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=4617&Part=Resources – Resurse despre teatru 
pentru dezvoltare  
 
 
 
Flash Mob 
 
http://7125-6666.blogspot.com/2007/10/flash-mobbing.html - Analiza socială flash-mob 
http://improveverywhere.com/ - Exemple concrete de flash-mob-uri 
http://www.stayfreemagazine.org/archives/24/flash-mobs-history.html - Istoria flash mob 
http://delicious.com/jtneill/flashmob - Site resursă pentru flash mob 
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Clovnerie  
 
http://www.clown-ministry.com/-  Un site cu resurse ample pentru clovni 
http://www.gumdroptheclown.com/index_files/page0012.htm-  Despre cum să fi un 
clovn 
http://www.ehow.com/video_4440119_the-history-clowns.html - Cum să fi un clovn  
http://www.djwright.net/ - Pictare pe faţă 

http://www.balloons.co.uk/latex_modelling_balloons.html - Modelare de baloane  
http://www.firetoys.co.uk/juggling/modelling_balloons_and_face_paints.html - Modelare baloane 
http://www.balloonhq.com/column/dewey/aug06/ - Tehnică şi istoria modelării de baloane 
http://www.tmyers.com/marr.html - Povestea inventatorului modelării de baloane 
http://community.simplycircus.com/tutorials/manipulation/FAQ/latex_free.htm - Tutoriale 
modelare baloane 
 
 
Jonglerii şi manipulare obiecte 
http://www.ministryofmanipulation.com – Ministerul manipulării de obiecte 
http://www.juggle.org/ - Asociaţia Internaţională a Jonglerilor 
http://www.eja.net/- Asociaţia Europeană a Jonglerilor  
http://www.juggling.org/ - Centrul de informaţii în domeniul jongleriei  
http://www.juggling.org/museum/ethnography/- Muzeul jonglerilor 
http://www.thewjf.com/-  Federaţia Mondială de jonglerii  
http://www.jugglingdb.com/- Baza de date în domeniul jonglatului  
http://justyouraveragejoggler.com/- Despre jongler   
http://thejoggler.blogspot.com/ - Blog despre jonglat  
http://www.jugglingmagazine.it/new/ - Revistă despre jonglerie  
http://jugglemagazine.com/ -  
http://www.juggle.org/forum/list.php?16,page=1 – Forum despre jonglerie 
http://www.pjb.com.au/jug/leatherballs.html - Mingii de jonglat 
http://www.abc.net.au/science/surfingscientist/jugglingballs.htm - Cum să faci mingii  
http://www.jugglingdb.com/compendium/skills/equipment/making/balls/barnesybags.html - 
Cum să confecţionezi mingii 
http://www.instructables.com/id/Build-your-own-Juggling-Clubs/ - Construieşte singur 
http://www.crazytieguy.com/clubs.htm - Construieşte singur 
http://active-media.com/nizer/homemade.html - Construieşte singur 
http://www.oddballs.co.uk/ - Pentru cumpărat materiale de jonglat sau manipulat 
http://www.dube.com/ - Resurse pentru cumpărat 
http://www.loloche.fr/ - Resurse pentru cumpărat 
http://homepage.mac.com/abramr/juggling/tutorial/category/tricks/cascadelear
ning.html - tutoriale pentru asimilare diferite trucuri de jonglat  
http://www.twjc.co.uk/glossary.html- Tutoriale şi alte articole 
http://www.luxotica.com/education/howtomake/torches.cfm - Cum să 
construieşti diferite obiecte de manipulat 
http://jugglinglab.sourceforge.net/ - Animaţii de învăţare tehnici 
http://www.businessballs.com/juggle.htm - Cum se jonglează  
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http://didier.arlabosse.free.fr/balles/english/ - Jonglerii cu bile, iluzii   
 
http://www.passingdb.com/ - Sfaturi pentru jonglat în echipă  
http://www.juggling.org/records/records.html - Recorduri în jonglerie 
 
http://www.geocities.com/ygoodmn/ - Jonglerii - cutii de trabucuri 
 
http://www.jugglingworld.biz/tricks/tricks_plate_spinning.html - Manipulare Farfurii  
http://www.juggling.org/help/circus-arts/plate-spinning/ - Manipulare farfurii  
 
http://wikidiabolo.com/index.php5?title=Main_Page - Wiki specific pe  diabolo 
http://www.diabolotricks.com/ - Trucuri de diabolo şi devil stick  
http://diabolo.ca/index.php - Diabolo 
http://www.devilstick.org/ - Centru de informaţii pentru devil stick 
http://community.simplycircus.com/tutorials/manipulation/devilsticks.htm - Cum să manipulezi  
http://devilstick.de/english/home.htm - Animaţii, tutoriale, Buletin Informativ  
 
http://www.homeofpoi.com/articles/ - Centru resurse pentru poi-poi  
http://www.poipoi.info/ - Centru resurse pentru poi-poi  
http://www.playpoi.com – Centru resurse poi-poi 
http://www.luxotica.com/education/howtomake/poi.cfm - Cum să 
construieşti poi-uri 
http://www.misterom.com/ - Resurse POI  
 
 
http://www.madehow.com/Volume-6/Hula-Hoop.html - Cum se face un hula hoop 
http://www.recordholders.org/en/list/hulahoop.html - Recorduri hula hoop 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940DE7DD1331F936A35750C0A96E948260&se
c=&spon=&pagewanted=1 – Articol hula hoop  
http://www.worldhoopday.com/ - Ziua internaţională a Hoop-ului  
http://www.hyperloophoop.com/ - Centru de informaţii hula hoop  
http://www.iwebplay.com/hoopworkout.htm - Hula Hoop pentru copii 
http://www.hooping.org/ - Informaţii şi Revista online despre hula hoop 
http://www.hoopaholic.org/ - Persoane dependente  de hula hoop  
http://www.hooprama.com/hoopingforhope - Acţiune Hula Hoop pentru 
femeile cu cancer la sân 
 
http://www.blanketfort.com/juggling/staff.html - Cum să manipulezi un staff 
http://www.quarterstaff.org/ - Asociaţie britanică pentru staff 
http://www.lostbiro.com/firestaff/firestaffi-04.html - Despre fire staff 
 
http://www.pentrix.com/ - Manipularea creionului  
http://www.upsb.info/forum/ - Forum pe domeniul manipulării de creioane  
http://www.mypsblog.com/ - Tutoriale manipulare creioane 
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http://www.wikihow.com/Start-Contact-Juggling - Cum să practici Contact 
http://www.contactjuggling.org – Totul despre Contact 
http://www.dmoz.org/Arts/Performing_Arts/Circus/Juggling/Contact_Juggling// - Despre Contact 
şi alte surse pe domeniu 
 
Circ  
http://www.acrobatsagency.co.uk/ - Centru de resurse pentru acrobaţi  
http://www.pasadena.edu/divisions/language/chinese/cultural/acrobatics.html - 
Acrobaţii China 
http://www.absolutetalents.com/index.php?option=com_seyret&task=videodirectli
nk&Itemid=&id=294 – Diferite video cu acrobaţii 
http://www.redpanda2000.com/history.htm - Organizaţia Red Panda de acrobaţi 
http://www.hickoksports.com/history/acrobatics.shtml - Istoria Acrobaţiilor  
 
http://www.echasseurs.org/ - Site-ul competiţiei sportive de mers pe picioroange , 
Belgia (Stiltwalkers and Stiltfighters of Namur)  
http://www.plu.edu/~hashagtl/MokoMan/Moko%20Jumbies.html - Moko jumbeis (Mersul pe 
Picioroange ca formă de tradiţie) 
http://www.stilts.com/home.htm - Pentru achiziţionare picioroange 
http://www.juggling.org/help/circus-arts/stilts/ - Cum să faci picioroange şi cum să mergi pe ele  
http://stiltwalker.com/ - Centru de resurse pentru cei interesaţi de mersul pe picioroange 
 
Spectacole de foc 
http://www.androgen.net.au/frame.htm - Spectacole în flăcări 
http://www.nafaa.org/ - Asociaţia Nord Americană a Spectacolelor de Foc  
http://www.fire-dancing.com/ - Dans de foc 
http://rudd-o.com/archives/2007/08/21/eating-fire-well-were-completely-out-
of-our-minds/ - Video cu înghiţit de flăcări   
http://www.divineimagination.com/resources/articles/fire-eating-safety.html - 
Măsuri de siguranţă în ceea ce priveşte înghiţitul de foc 
http://www.oddballs.co.uk/fire-juggling-safety-advices - Măsuri de siguranţă 
http://www.geocities.com/burningbreathers/ - Despre respiraţia de foc 
http://www.fullbooks.com/The-Miracle-Mongers-An-Expose-1.html - Carte spectacole FOC 
 
Pictură Urbană 
http://www.streetpainting.tv/ - Colecţie fotografii pictură urbană  
http://users.skynet.be/J.Beever/pave.htm - Desene pe asfalt   
http://www.european-street-painting.com/ - Asociaţia Europeană de Pictură Urbană 
http://www.tracyleestum.com/portfolio/street-painting/3-d-anamorphic/ - Portofoliu de lucrări 
urbane  
http://tomoteru.web.fc2.com/ - Galerie foto  
http://www.artforafterhours.com/ - Organizaţie profesionistă de pictură urbană  
http://weburbanist.com/2007/09/21/3-amazing-3d-street-artists-urban-graffiti-from-around-
the-world/ - Graffiti în jurul lumii  
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http://streetpaintingsociety.com/ - Asociaţia de pictură urbană 
http://www.chalkcircle.com.au/pavement/PavemenMain.htm - Galerie 
http://www.chalkwalk.org/Chalk_Walk/Home.html -  
http://www.chalkpainting.com/ - Centru Resurse pictură urbană 
http://www.scottlondon.com/photo/imadonnari/ - Fotografii Madonari  
http://www.masseystreetpaintingfestival.com/ - Festival de Pictură 
Urbană  
http://laneslist.blogspot.com/2008/07/3-d-street-painting-art-
exhibition.html - Blog Pictură Urbană  
http://www.romaniangraffiti.ro/ - Graffitti în România  
http://www.artcrimes.com/ - Galerie Graffiti  
http://www.puregraffiti.com/ - Graffiti  
http://www.counterproductiveindustries.com/gbgc/ - 
http://www.ekosystem.org/ - Graffiti 
http://www.rooke.se/rooketime26.html -  
http://www.tenementcity.com/books_graffiti.html - Carte despre Graffiti  
http://www.graffiticreator.net/ - Creatori de graffiti din toată lumea  
http://www.stencil.ro/ - Moda Stencil în România 
http://www.stencilrevolution.com/ - Revoluţia Stencil  
 
Păpuşi  
http://www.sagecraft.com/puppetry/ - Centru resurse şi bază de date în domeniu 
http://www.karagoz.net/english/puppet_theatre.htm - Teatru Păpuşi Turcia 
http://www.gis.net/~puppetco/ - Centru resurse şi bază de date în domeniu 
 
Cinema mobil  
http://www.hi-arts.co.uk/screen-machine-history.htm - Istorie 
http://www.roadmovie.com.au/ - Site austriac despre cinema mobil   
 
Forme de organizare animaţie stradală 
http://www.osce.org/item/23835.html - Despre manifestaţii paşnice  
http://tortureprotest.org/slideshows/denounce_torture - Protest împotriva torturii  
http://www.globalcitizen.co.uk/ - Organizaţie de activişti stradali  
http://platial.com/map/Important-Protests/1693#post66458 – Despre protest  
http://www.nycradicalcheerleaders.org/index.php?name=about – Organizaţie de 
majorete radicale  
http://www.guerrillagirlsontour.com/freestuff.htm - O organizaţie de majorete 
radicale  
http://www.fiestacultura.com/ - Revistă despre festivale spaniole  
http://www.carnivalnet.org.uk/home - Arta carnavalului 
http://www.brouhaha.uk.com/ - Spiritul internaţional al carnavalului 
 
 
 



                                                                                                                       Resurse        
 

133   Animaţie stradală – ghid practic  
 

 
 
Activism stradal-proiecte în scop social (supliment pentru teatru experimental) 
http://www.eurizons.net – Campania Eurizons  
http://www.icimod.org – Animaţia stradală ca formă de media 
http://www.seedsforchange.org.uk/ - Resurse pentru activişti 
http://www.ecoaction.org/rr/ - Ghid pentru cei care vor să facă proteste 
http://www.actupny.org/documents/CDdocuments/CDindex.html - Centru 
resurse 
http://www.starhawk.org/activism/activism.html – Centru resurse 
http://www.earthfirst.org.uk/manchester/porder.htmguide - Aspecte legale 
în acţiuni stradale  
http://www.peacenews.info/tools/index.php – Unelte de activism stradal 
 
Despre managementul unui proiect 
http://www.ngomanager.org/ -Centru resurse 
http://www.ngomanager.ro – Cursuri on-line gratuite 
http://www.starhawk.org/activism/affinitygroups.html - Despre grupuri de afinitate 
http://www.actupny.org/documents/CDdocuments/Affinity.html - Despre grupuri de afinitate 
 
Câteva Cărţi  
Boal, Augusto. Theatre of the Oppressed 
Brecht, Stefan. Peter Schumann’s Bread and Theatre 
Cohen-Cruz, Jan, ed. Radical Street Performance: An International Anthology 
Davis, Susan G. Parades and Power: Street Theatre in Nineteenth-Century 
Philadelphia 
Dennison, George. An Existing Better World: Notes on the Bread and Puppet 
Theater 
Griffith, Christopher, ed. Puppet Cookbook: Recipes for Puppets from In the Heart of the Beast and 
Mask Theatre 
Orenstein, Claudia. Festive Revolutions: The Politics of Popular Theater and the San Francisco 
Mime Troupe 
Sainer, Arthur. The New Radical Theatre Notebook 
Weisman, John. Guerrilla Theater: Scenarios for Revolution 
 
Alte video sau resurse sugerăm motoare de căutare 
http://www.youtube.com 
http://video.google.com 
http://wikipedia.com  
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Glosar 
 
Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.) - este o instituţie publică autonomă creată în 
anul 2005 pentru a oferi finanţări proiectelor culturale în condiţii de transparenţă şi 
competitivitate; 
Pagina web: www.afcn.ro 
 
A.D.S.I.S. Tineri - este un grup organizat cu sprijinul comunităţii Adsis din Roma (Italia), mergând 
pe modelul Adsis Jovenes din Spania şi America de Sud. Scopul acestora este oferirea unui punct 
de sprijin tinerilor şi persoanelor defavorizate din punct de vedere material şi social. 
  
ANPCDEFP - acronim al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale , structura care administrează programele comunitare „Învăţare pe tot 
parcursul vieţii”, „Erasmus Mundus” şi „Tineret în A ţiune”. Agenţia are în acelaşi timp şi calitatea 
de Centru Naţional Europass, Unitate Naţională Eurydice şi Centru Naţional Eurodesk. 

c

Pagina web : http://www.anpcdefp.ro  
 
A.R.C.S.(Asociaţia Română pentru Consiliere şi Sprijin)- organizatie formata din specialişti în 
domenii diverse care oferă servicii şi organizează programe şi proiecte pentru organizaţii, grupuri 
de iniţiativă sau specialişti în diverse domenii, care lucrează cu/pentru tineri. ARCS acţionează la 
nivel local, regional şi naţional şi internaţional. 
 
Aripi în Europa - grup local ce organizează activităţi recreative  ce implică învăţarea prin joc şi 
experienţă. Activităţile se desfăşoară la nivelul judeţului Suceava unde există mai multe grupuri de 
iniţiativă. 
 
Asociaţia A.R.T. Fusion (A.R.T.F.) - este o asociaţie tânără fondată în anul 2005 care transmite un 
mesaj puternic pozitiv comunităţii în care activează şi crede că toţi oamenii pot contribui în 
comunitate folosind instrumente ale artei participative. Reprezintă de asemenea un grup de tineri 
care consideră că arta este un instrument real de schimbare socială, susţinând că un individ este 
totodată o forţă a schimbării în comunitate prin îmbunătăţirea propriei atitudini faţă de problemele 
sociale care îl înconjoară; 
Pagina web: www.artfusion.ro 
 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.)- este o autoritate de stat autonomă, 
sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării. Este garant al 
respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi 
cu documentele internaţionale la care România este parte; 
Pagina web: www.cncd.org.ro 
 
C.R.E.A.T.I.V- îşi propune promovarea si dezvoltarea profesiunii de animator socio-educativ cu rol 
de re-creare a legaturilor sociale si cu sine insusi. Animatorul re-formeaza copii, tineri si adulti 
din societatea noastra dezvoltandu-le capacitatea de adaptare si responsabilitatea sociala. 
Pagina web: www.creativ.org.ro 
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Crispus- Grup de iniţiativă format din nouă membri specializaţi în spectacole de foc, cu baza în 
Sibiu dar care călătoresc şi-şi oferă serviciile în toate colţurile ţării şi nu numai. Multe din 
spectacolele stradale sau festivalele organizate în România care au avut un spectacol pirotehnic au 
invitat trupa CRISPUS pentru a delecta audienţa. Mai multe informaţii găsiţi pe siteul www.crispus-
art.com
 
Fundaţia Noi Orizonturi (F.N.O) – organizaţie a cărei misiune primară este de a dezvolta capitalul 
social – competenţele morale care clădesc încrederea şi fac posibilă dezvoltarea susţinută. 
Dezvoltarea capitalului social este una dintre marile probleme ale dezvoltării în România. Lipsa 
capitalului social alimentează fenomene negative, cum ar fi sărăcia, abandonul copiilor, 
degradarea mediului, corupţia; 
Pagina web: www.noi-orizonturi.ro 
 
I.M.P.A.C.T. - este un program naţional al Fundaţiei Noi Orizonturi. Programul I.M.P.A.C.T. constă 
în cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate prin îmbinarea creativă a distracţiei 
din educaţia prin aventură cu cerinţele educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii. I.M.P.A.C.T. 
dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii, unul dintre domeniile 
principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul comunităţii este un 
instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte de serviciu pentru 
comunitatea ĩn care trăiesc. I.M.P.A.C.T. îşi propune: (1) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul 
comunităţii, prin proiecte de serviciu; (2) înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza 
de implementare a proiectelor; (3) promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile 
civice şi respectul reciproc. În acest fel, I.M.P.A.C.T. îşi propune implicarea tinerilor în problemele 
comunităţii, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a calităţilor 
necesare cetăţenilor într-un mediu democratic; 
 
O.N.C.R.- Cercetaşii României- Misiunea lor este de a contribui la educarea tinerilor printr-un 
sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în 
care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate. 
Pagina web: http://www.scout.ro/ 
 
Programul „Tineret în Acţiune” – este Programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, 
în vederea promovării cetăţeniei europene active, solidarităţii, toleranţei în rândul tinerilor 
europeni  şi a implicării acestora în plămădirea viitorului Uniunii. Programul promovează 
mobilitatea în interiorul  şi în exteriorul graniţelor UE, învăţare non-formală  şi dialog intercultural, 
încurajând integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social  şi cultural al 
acestora. 
Pagina web : http://www.anpcdefp.ro  
 
The Serious Road Trip – organizaţie internaţională ce are ca misiune oferirea de suport psihologic, 
terapie prin divertisment persoanelor aflate în dificultate de orice natură (din Europa de Est) prin 
activităţi de circ şi artă stradală.   
Pagină web: http://www.theseriousroadtrip.org/groups/  
 

http://www.crispus-art.com/
http://www.crispus-art.com/
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V-a placut? 
Asteptam cu mare drag orice fel de  

intrebari, sugesti, comentarii legate de acest ghid la adresa de mail: 
art_fusion_romania@yahoo.com  

 
 

Echipa A.R.T. Fusion va ureaza  
multe experiente de invatare alaturi si prin animatia stradala!!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.R.T. Fusion 2008 
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