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Introducere  

Spațiile de artă alternativă din Cluj, mai ales cele cu destinație mixtă - angajate atât în 

producția/găzduirea de expoziții de artă plastică, discuții și dezbateri, cât și spectacole de 

teatru și dans sau rezidențe artistice - au devenit în ultimii ani puncte de reper pe scena 

culturală a orașului Cluj. Publicul recunoaște spațiile respective tocmai datorită specificului 

evenimentelor și conținuturilor pe care le propun aceste entități - Fabrica de Pensule, Reactor 

de creație și experiment, ZUG.Zone și Casa Tranzit. Direcțiile pe care le-au articulat și 

promovat spațiile respective până în prezent determină consumul cultural din oraș, atât al 

publicului interesat în mod particular de tematicile abordate, dar și a noilor veniți sau a 

vizitatorilor care caută să descopere arta alternativă și locurile underground sau de nișă din 

oraș. 

Mai mult de atât, poziția actuală a acestor spații este importantă și pentru scena culturală 

națională și internațională, ele găzduind și participând la festivaluri internaționale, în paralel 

cu activitățile de pe plan local. Foarte semnificativă este și abilitatea acestor spații de a 

colabora și funcționa împreună ca un liant pentru societatea civilă și publicul consumator de 

artă alternativă din oraș, care se regăsește în valorile acestor locuri și reușește să fie parte a 

unei comunități artistice și urbane active. Asemenea locuri servesc drept centre de atracție și 

contribuie în mod substanțial la sentimentul de apartenență la spațiul urban, precum și la 

cultura specifică a unui oraș creativ și ofertant atunci când vine vorba de artă. 

Cercetarea de față își propune să urmărească intersecțiile dintre Fabrica de Pensule, Reactor 

de creație și experiment, ZUG.Zone și Casa Tranzit și publicul pe care fiecare îl atrage și îl 

implică în propriile evenimente, discuții, spectacole sau expoziții. Interesul reciproc pe care îl 

manifestă publicul, artiștii și managerii culturali ai spațiilor respective este valoros pentru că în 

acest fel se pot construi programe durabile și care să implice preocupările artistice și sociale 

ale tuturor celor implicați. Dată fiind identitatea spațiilor artistice vizate, precum și existența 

unei identificări a publicului cu comunitatea fiecăruia dintre ele, este de interes să avem o 

înțelegere mai bună a relațiilor pe care le construiesc orășenii cu anumite organizații și spații 

de teatru independent. Ne propunem să explorăm particularitățile relațiilor public-spațiu, 

interesul pentru anumite subiecte, precum și raportarea la  conținutul artistic produs și 

prezentat pe scena locală, națională, precum și internațională.  

Câteva dintre întrebările la care dorim să găsim răspuns: Cine sunt oamenii care merg la 

evenimentele spațiului, în termeni de  educație, ocupație, interese personale și artistice, 

perspective și valori? Ce apreciază spectatorii, vizitatorii la spațiile și evenimentele 

respective? Ce gen de cerințe culturale ale publicului sunt/nu sunt acoperite de producția 
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locală, care sunt tematicile, formele și aspectele care i-ar interesa sau care i-ar apropia de 

teatrul independent? Pornind de la aceste interogații, dar și ținând cont de provocările cu care 

se confruntă spațiile cercetate - lucru care se reflectă și asupra publicului, în diverse forme - 

ne propunem să venim cu o descriere utilă unui proces mai amplu de articulare a politicilor 

culturale de dezvoltare de infrastructură culturală și oferire de suport către inițiativele existente 

și cu programe deja foarte apreciate de către public. O altă miză a cercetării este să stabilim 

care sunt canalele prin care publicul află sau ajunge pentru prima oară la evenimentele 

spațiilor de artă alternativă, dacă mai revin și ce anume îi determină să facă asta. Cu ajutorul 

acestei informații, se pot dezvolta strategii de comunicare adaptate și eficiente pentru 

extinderea acoperirii mediatice, precum și atragerea de public nou, anterior nefamiliare cu 

acest gen de evenimente.  

Dat fiind istoria spațiilor pe scena culturală a orașului, este de interes să aflăm în ce măsură 

publicul este comun, care sunt caracteristicile împărtășite, dar și care sunt distincțiile și mai 

ales, interesele specifice pe care fiecare spațiu le include în programul de spectacole. De 

asemenea, vrem să ne dăm seama pe ce segmente se întâmplă suprapunerea de public, 

dacă funcționează principiul asocierii și recomandării unui spațiu de către altul. Acestea, în 

perspectiva dezvoltării unei rețele consecvente și susținute instituțional care să ofere atât 

publicului, cât și lucrătorilor culturali posibilitatea de a experimenta, de a pune resurse laolaltă 

și de a descoperi noi limbaje și practici artistice.  

Există câteva motive esențiale care determină necesitatea și valoarea acestei cercetări 

orientate către publicul de teatru independent și relația acestuia cu spațiile din Cluj care oferă 

un program consecvent: experiența și contribuția celor patru spații este indiscutabil 

remarcabilă, atunci când vine vorba de scena alternativă și dezvoltarea unor producții culturale 

ancorate în realitatea socială locală și aceasta trebuie cartografiată și prin prisma publicului 

(I), lipsa unor resurse academice sistematizate și de date primare care să surprindă starea 

lucrurilor la momentul actual în Cluj, oraș descris în mod frecvent ca fiind capitala culturală a 

țării, precum și absența teatrelor independente de pe radarul cercetărilor ‘oficiale’ orientate 

către instituțiile mari, de stat (II); și nu în ultimul rând necesitatea reală de cartografiere și 

cunoaștere a  stării lucrurilor în domeniul cultural din  oraș, pentru a avea un punct de referință 

în procesul laborios și de durată de dezvoltare a unor politici culturale și instituții capacitate să 

susțină pe viitor asemenea inițiative cum este Fabrica de Pensule, Reactor de creație și 

experiment, ZUG.Zone și Casa Tranzit în tentativele lor de a produce artă angajată, orientată 

către diverse categorii sociale și deschisă către experiment și inovație (III). 
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Despre spațiile de teatru independent din Cluj Napoca  

Spațiul ZUG.Zone este un spațiu cultural independent unde publicul poate participa la 

spectacole de teatru independent ale trupei de teatru Váróterem Projekt, dar și la spectacole 

invitate. ZUG asigură condiții pentru inițiative noi, pentru realizarea unor proiecte teatrale, de 

muzică și de film. Trupa de teatru clujeană Váróterem Projekt își desfășoară activitatea în 

spațiul ZUG.Zone din anul  2014.  

Casa Tranzit este o instituție de cultură care funcționează sub forma unui centru cultural din 

anul 1997. Activitățile acesteia se desfășoară în incinta clădirii unei foste sinagogi, acestea 

având un spectru vast: artist talk-uri, performance-uri de dans contemporan, spectacole de 

teatru, concerte și multe alte tipuri de manifestări culturale. Majoritatea inițiativelor artistice și 

a artiștilor din orașul Cluj au colaborat sau au lucrat la Casa Tranzit într-un anumit punct. În 

2019-2020, Casa Tranzit are în desfășurare o stagiune constantă de teatru în care sunt 

invitate spectacole atât din țară, cât și din străinătate, acestea fiind și ocazia cu care s-au făcut 

chestionare pentru cercetarea de față. 

Fabrica de Pensule este o federație de organizații, o parte din ele fiind antrenate în producerea 

și găzduirea de spectacole de teatru, dans și performance-uri în Sala Studio și RAP. Aceasta 

a fost înființată în 2009, ca un conglomerat de artiști vizuali și performativi. Programul oferit 

de FDP este unul mai degrabă experimental, spectacolele discutând deseori teme 

controversate sau folosind limbaje noi. În primăvara anului 2019, FDP a început un proces de 

reorganizare, inclusiv spațială, care influențează și reduce considerabil programul pentru 

publicul larg. În perioada realizării studiului, un număr redus de spectacole a avut loc, parte 

din public, însă, fiind familiar și cu activitățile anterioare. 

Reactor de creație și experiment a fost înființat în 2014 și este axat pe sprijinul tinerilor artiști 

și a dramaturgiei contemporane, pe dezvoltarea publicului și pe punerea în discuție a temelor 

sociale. În acest sens, spațiul a susținut diverse proiecte specifice (Drama 5 – rezidențe de 

scriere dramatică, Teen Spirit, platformă dedicată adolescenților, Reactor Social). Pe lângă 

spectacolele și proiectele pentru tineri și adulți, spațiul a deschis și o platformă numită Mini 

Reactor, cu teatru pentru copii. Spațiul găzduiește și concerte și expoziții, dar are și o proprie 

mini bibliotecă deschisă. S-au produs peste 20 de spectacole pentru adulți la Reactor, iar în 

fiecare lună de stagiune se pun în scenă în jur de 7 - 8 reprezentări, unele din producții proprii, 

altele găzduite.  
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Studii anterioare 

Necesitatea acestei cercetări e dovedită și de existența a puține studii de consum cultural în 

România și mai specific în Cluj, oraș cu un peisaj cultural în dezvoltare și o ofertă foarte 

bogată. Spre exemplu, studiul din 2018 (Croitoru et al)1 despre vitalitatea culturală a orașelor 

din România arată că orașul Cluj ocupă prima poziție în ierarhia orașelor din punctul de vedere 

al vitalității culturale. Aceasta se calculează obținând o medie din scoruri pe indicii: 

infrastructură culturală, cheltuieli bugetare pentru cultură, resurse umane specializate, 

participare culturală, industrii creative și așezăminte culturale. În fiecare indice Clujul a obținut 

un scor pozitiv, exceptând cheltuielile bugetare - în celelalte este, așadar, performant. Autorii 

studiului atribuie scorul mic al cheltuielilor bugetare faptului că acestea sunt raportate la 

mărimea populației din oraș. Mai exact, aceste calcule sunt făcute din doi sub-indici: cheltuieli 

pentru cultură per cap de locuitor și ponderea acestor cheltuieli din suma totală a cheltuielilor. 

Prin comparație, în Sfântul Gheorghe, orașul cu scorul cel mai ridicat de vitalitate după Cluj-

Napoca, cheltuielile bugetare sunt de 3,42; în Cluj ele fiind -1.06. 

Același studiu menționează, mai departe, că în cazul infrastructurii de cultură (clădiri/spații 

destinate acestui scop), Clujul poate face îmbunătățiri: „raportarea resurselor de infrastructură 

la volumul populației sugerează că, pentru a asigura un nivel ridicat al vitalității culturale, ar fi 

necesară o suplimentare a resurselor de infrastructură deja existente.” (Croitoru et al, 2018, 

26). În termeni de participare la evenimente culturale, Clujul are cel mai mare număr de 

spectatori la cinema raportat la populație, un număr foarte mare de spectatori la opere și chiar 

și la teatre dramatice. Studiul nu urmărește însă distincția între teatrele de stat și teatrele 

independente, ultimele fiind ignorate în procesul de colectare de date. Folosind terminologia 

de „oraș creativ”, studiul plasează orașul Cluj în topul orașelor din România (Bucureștiul nu e 

inclus în studiu, fiind considerat aparte), atât ca pondere a sectorului de servicii, cât și ca 

proporția pe care o au industriile și oamenii creativi în activitatea generală. Acest lucru se 

datorează în primul rând creșterii uriașe în sectorul IT, însă e menționat și faptul că alte 

sectoare ce influențează economia și viața socială a orașului sunt artele vizuale și artele 

spectacolului, care au înregistrat o tendință de creștere a cifrei de afaceri și a numărului de 

angajați în perioada 2012 -2016.  

                                                
1 Carmen Croitoru, Anda Becuț Marinescu, Iulian Oană coord. (2018) Vitalitatea culturală a 
orașelor din România, Institutul Național pentru Cercetare și Informare Culturală; accesat 
septembrie 2019      
https://www.culturadata.ro/vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania-editia-2018/ 

https://www.culturadata.ro/vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania-editia-2018/
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Din barometrul de consum cultural (Croitoru et al, 2012)2, observăm că 30% din respondenți 

au mers cel puțin o dată la teatru în anul 2012. Recomandările studiului respectiv arată că 

creșterea participării e corelată cu prezența festivalurilor de teatru, unde prezența publicului e 

mult mai mare. Vedem, așadar, un context - în care consumul de teatru nu e foarte ridicat la 

nivel național - în care Clujul se poziționează ca un „hub” cultural în creștere. În această 

situație, o înțelegere a consumului de teatru independent clujean constituie o necesitate în 

creionarea unor politici culturale adaptate nevoilor reale și posibilităților de dezvoltare locale.  

Aspecte metodologice 

Scopul cercetării noastre este descrierea publicului de teatru independent din Cluj Napoca și 

înțelegerea relației pe care acesta o are cu spațiile ce se ocupă cu găzduirea și producerea 

de asemenea evenimente. Spațiile selectate, asupra cărora ne-am îndreptat atenția sunt: 

Fabrica de Pensule, Reactor de creație și experiment, ZUG.Zone și Casa Tranzit. Acestea 

sunt relevante în contextul scenei artistice locale și recunoscute ca resurse importante pentru 

identitatea întregului oraș. Colectarea datelor pentru acest studiu s-a realizat în perioada 

aprilie – iunie 2019, pe durata stagiunii de teatru din primăvara anului 2019 în spațiile 

menționate.  

Metodologia utilizată este atât de ordin cantitativ (ancheta de cercetare), cât și calitativ 

(interviul). Modul de eșantionare în această cercetare este unul de oportunitate. Selecția 

respondenților s-a realizat din publicul prezent la spectacolele stagiunii anului 2019 în cele 

patru spații. Prin urmare, ne-am planificat realizarea unui eșantion probabilistic, nu 

reprezentativ întrucât nu avem date suficiente legate de publicul teatrului independent în 

România. Intenția noastră este de a identifica publicul local al teatrului independent și de a 

explora publicul local printr-o eșantionare de oportunitate.  

Prima parte de colectare a datelor a fost realizată de către studente și studenți de la Facultatea 

de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, iar aplicarea chestionarelor a 

făcut parte din practica lor profesională. A doua parte de colectare a fost realizată de către 

coordonatoarele acestui proiect prin aplicarea unor interviuri de profunzime. Datele obținute 

și analizate sunt date primare.  

 

 

                                                
2 Carmen Croitoru, Anda Becuţ Marinescu coord. (2012) The Cultural consumption 
barometer: culture and new technologies, between sedentariness and cultural activism, 
National Institute for Research and Cultural Training 
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Obiectivele cercetării noastre au fost:  

– Descrierea profilului publicului din spațiile Fabrica de Pensulă, Reactor de creație și 

experiment, ZUG.Zone, și Casa Tranzit în stagiunea de teatru din primăvara anului 2019;  

– Descrierea relației publicului cu spațiile de teatru independent  din spațiile Reactor 

de creație și experiment, ZUG.Zone, Fabrica de Pensulă și Casa Tranzit  în stagiunea de 

teatru din primăvara anului 2019; 

– Descrierea părerilor despre teatrul independent din Cluj Napoca și a experiențelor 

publicului în aceste spații; 

În prima etapă am utilizat ancheta ca metodă de cercetare. Chestionarul a fost constituit din 

o serie de întrebări pe dimensiuni ce conțin (1) date despre respondent (2) consumul cultural 

de teatru al respondentului (3) receptarea spectacolelor de teatru (4) consum cultural general 

(5) sugestii de dezvoltare a spațiilor. Acesta a fost aplicat la fiecare dintre spațiile de teatru, 

înainte sau după spectacol. În total s-au colectat 309 chestionare valide, 156 la Reactor de 

creație și experiment, 61 la ZUG.Zone, 52 la Fabrica de Pensule și 40 la Casa Tranzit.  

A doua metodă de cercetare utilizată a fost interviul de profunzime. Din datele de contact 

oferite la final de chestionar am realizat o listă cu respondenți cu frecvență ridicată de 

participare la spectacole. Respectiv, am urmărit să aibă minimum șapte spectacole vizionate 

în ultimul an jumătate, și am contactat în principal respondenți care au mers la minimum două 

dintre spațiile cercetate. Am identificat acești respondenți ca fiind atât dispuși, cât și îndeajuns 

de familiari cu subiectul încât să poată răspundă la întrebările interviului. Întrucât întrebările 

urmăresc să ajungă la informații despre receptarea spectacolelor, conținut și legătura cu 

identitatea personală, nu ar fi fost posibil să fie adresate unor persoane care merg rar la teatru. 

Din 21 de respondenți contactați, 8 au fost disponibili pentru interviu. Cei opt respondenți se 

află preponderent în secțiunea de vârstă de 20 - 24 ani. Proporția de gen păstrează diferența 

din chestionar, 5 respondente fiind de gen feminin. Aceste interviuri s-au desfășurat prin 

conferință video sau față în față, în funcție de caz, și au fost susținute de către autoarele 

studiului. Întrebările din interviu au urmărit teme similare cu cele din chestionar, pentru a 

acoperi necesitatea de date de profunzime despre fiecare spațiu și a ajuta la înțelegerea 

motivelor din spatele răspunsurilor inițiale.   

În ultima etapă a cercetării noastre am analizat datele colectate, respectiv, am selectat datele 

relevante din chestionare și interviuri. S-au întocmit grafice cu datele demografice ale 

publicului, cât și cu date descriptive legate de consumul cultural al acestora, urmate de citate 

din interviurile de profunzime, care completează informațiile sau adaugă o nouă dimensiune. 
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Limitele cercetării 

Este important de luat în considerare că spațiile au o selecție de spectacole ce variază și 

diferă între ele în perioada aprilie-iunie 2019. Și anume la Reactor de creație și experiment au 

fost 13 spectacole, la ZUG.Zone - 7, la Fabrica de Pensule - 4 și la Casa Tranzit - 4. De 

asemenea, e necesar de menționat că Fabrica de Pensule a avut o stagiune de spectacole 

redusă, întrucât se afla în proces de mutare din vechiul spațiu. La Casa Tranzit spectacolele 

de teatru reprezintă doar o parte a programului cultural, prin urmare publicul respectiv 

reprezintă doar un segment din cel general. Spectacolele la care s-au aplicat chestionare au 

fost următoarele, cu mențiunea că la unele spectacole s-a mers și de două ori: 

Reactor de creație și experiment -  Noi nu, niciodată, Love me tinder, Baladele memoriei, 90 

(spectacol invitat), Micul nostru centenar, O viață normală, Just push play, La Plasticatta, Body 

of defiance, 99,6%, Miracolul de la Cluj, Banda (spectacol găzduit), Rândul 3 aproape de 

margine. 

ZUG.Zone – România 100, Fishez, JamZug, Kedd, Unpredicted, Ilonka, 99, 6 %. 

Fabrica de Pensule – LIFT, This is just a story, Reedans, Film: Putin's Witnesses. 

Casa Tranzit – Cultul personalității, Bucurie și fericire, Eu sunt! Și?, RIEN, mais la j`ai envie la 

mourir. 

O altă limită a cercetării noastre constă în realizarea atât a chestionarului, cât și a interviurilor 

doar în limba română. Întrucât o parte semnificativă a spectacolele au fost în limba maghiară 

și o parte din publicul cercetat e vorbitor de limba maghiară, colectarea datelor a fost parțial 

îngreunată.  
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I Despre public 

Publicul spațiilor de teatru independent din Cluj, conform studiului nostru, este reprezentat în 

proporție de 43,8% de persoane cu vârstă între 20 și 24 ani. Această categorie este urmată 

de cele 34,7% persoane cu vârsta între 25 și 35 ani. În același timp, categoria peste 35 ani și 

cea 15-19 ani reprezintă proporții semnificativ mai mici, de 12% și respectiv 8,8% din numărul 

total al spectatorilor. Prin urmare, observăm că publicul spațiilor cercetate este predominant 

de până în 35 de ani - 78,5%. Cu toate acestea, există și spectatori de vârste mai înaintate, 

aceștia fiind prezenți la spectacole cu anumite teme sau ca urmare a unor campanii de 

promovare orientate ca atare.   

  

 

De asemenea, femeile sunt mai 

puternic reprezentate atât în acest 

studiu, cât și în prezența la 

spectacole în general, proporția 

acestora fiind de 62,3%. Dacă 

privim categoriile de vârstă corelate 

cu genul respondenților, observăm 

că acestea sunt relativ echilibrate, 

cu excepția intervalului de 15-19 

ani, unde observăm că ponderea 

femeilor care frecventează teatrul 

independent este cu       aproximativ 

10% mai mare decât ponderea bărbaților. Acest aspect este interesant și merită observată 

evoluția în perspectivă temporală. Mai ales că observăm că această diferență este consecvent 

Figura 1 Vârsta respondenților Figura 2 Genul respondenților 

Figura 3 Distribuția vârstei în funcție de gen 
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recuperată pe măsură ce vârsta spectatorilor crește, iar în intervalul 25-35 ani, ponderea 

bărbaților printre spectatori este cu 8,3% mai 

mare decât ponderea femeilor.  

Publicul vorbitor de limbă maghiară 

constituie 24,3% din totalul respondenților 

acestei cercetări, deși programul a două din 

patru spații - Reactor și Fabrica de Pensule 

- este predominant în limba română, oferta 

altui spațiu este aproape exclusiv în limba 

maghiară - Zug.zone și al patrulea - Casa 

Tranzit - oferă un program multilingv. Observăm în graficul de mai jos că vorbitorii nativi de 

limbă maghiară au frecventat în proporție de 91% spectacole în altă limbă, pe când vorbitorii 

nativi de limbă română au făcut acest lucru doar în proporție de 68%. Această realitate 

observată poate fi atât rezultatul numărului mai mare de spectacole în limba română din Cluj, 

cât și a interesului distinct de a interacționa cu teatrul independent, indiferent de limba 

maternă. De asemenea, după cum reiese din interviurile și observațiile noastre, obstacolul 

lingvistic este un motiv care determină ca un număr mai mic de vorbitori nativi de limbă română 

să frecventeze spectacole în limba maghiară. 

 

Figura 5 
Frecventarea 
spectacolelor în 
limbi non-
materne 

 

 

Ultimul nivel de studii absolvit este un 

indicator puternic legat de vârsta 

spectatorilor. Remarcăm că 42,7% 

din respondenți au absolvit liceul, 

fapt care ne spune că aceștia sunt la 

momentul de față studenți la nivel 

licență. În același timp, 35% au cel 

puțin diplomă de licență, indiferent 

de tipul de activitate pe care îl au. Și 

statutul ocupațional vorbește 

Figura 4 Limba maternă 

Figura 6 Ultimul nivel de studii absolvit 
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despre profilul spectatorilor de teatru independent destul de clar. În contextul în care 4% sunt 

liceeni, iar 48,5% sunt studenți 

putem vorbi despre o categorie 

specifică a populației Clujului, una 

extrem de tânără, dar și foarte 

volatilă, care după finalizarea 

studiilor se poate transforma în 

public adult al spațiilor de teatru și 

consumator asumat al acestui tip de 

artă, dar există și o probabilitate 

destul de mare ca foștii elevi și 

studenți să părăsească orașul. Acest 

aspect, determină existența continuă a unui public tânăr pentru spațiile de teatru independent, 

dar și a unui public care necesită atenție sporită, formare și activități de suport menite să-l 

familiarizeze cu repertoriul și mizele unui astfel de tip de teatru.  

Așadar, eforturile de fidelizare se cer a fi mai intense. Doar 8,4% dintre respondenți sunt 

lucrători independenți sau freelanceri, 33,8% sunt angajați, iar în jur de 5% reprezintă alte 

categorii, precum persoanele pensionate sau șomere. Structura ocupațională este destul de 

variată, după cum se poate observa în graficul de mai jos. Aici sunt incluse atât domeniul de 

studiu pentru studenți, cât și domeniul în care respondenții lucrează dacă aceștia sunt angajați 

în câmpul muncii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ocupația 

Figura 8 Domeniul ocupației 
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Ne-am propus să identificăm în ce 

măsură publicul spațiilor de teatru 

independent este format din locuitori 

mai recenți și mai vechi ai orașului 

Cluj. Considerăm că această 

informație poate fi relevantă în a 

înțelege atât rolul spațiilor cercetate 

în viața și adaptarea în oraș a 

studenților și celor care și-au mutat 

domiciliul în Cluj mai recent, cât și în 

a trasa un profil al consumatorilor de 

astfel de evenimente culturale.    

De remarcat că 44,6% dintre respondenții 

spectatori locuiesc în Cluj de patru și mai 

puțin ani. Cu toate acestea, vârsta la care 

respondenții studiului au început să 

frecventeze spectacole de teatru este 

destul de mică: 50,4% au mers prima oară 

la teatru la vârste cuprinse între 5-14 ani, 

iar la vârste cuprinse între 24-31 ani doar 

0,7%.  

Este important de menționat că, pentru 

cei mai mulți aceste vizite au fost la 

teatrele de stat din orașele natale și 

centrele de județ, după cum reiese din 

interviurile realizate în cadrul acestei 

cercetări. Pentru majoritatea a 

respondenților, contactul cu teatrul 

contemporan independent, a avut loc prin 

intermediul unuia sau a mai multora 

dintre spațiile cercetate, dată fiind istoria 

apariției și rolul pe care acestea îl au în formarea publicului de teatru.    

Numărul de vizite la teatru în ultimele 18 luni (1,5 ani) este un indicator al faptului că 

persoanele vizate de acest studiu reprezintă diverse categorii de spectatori, atât persoane 

Figura 9 Durata locuirii în Cluj 

Figura 11 Vârsta la care a început frecventarea teatrului 

Figura 10 Numărul de vizite la teatru în ultimele 18 luni 
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care au mers o dată sau de două-trei ori - 24%, cât și persoane care au mers de peste 12 ori 

- 24,3%. E important să înțelegem că majoritatea respondenților chestionarului sunt persoane 

care merg la teatru de cel puțin trei ori pe an, având astfel cunoaștere despre mai multe 

spectacole și putând să-și contureze un discurs al preferințelor. 

În continuare este 

prezentată frecvența 

consumului de alte tipuri 

de evenimente culturale 

de către respondenții 

studiului nostru - cinema, 

muzeu, stand-up comedy, 

concerte. Aceste cifre pot 

fi folosite pentru a descrie 

portretul de consumator, 

precum și pentru a 

înțelege ce alte preferințe 

are publicul de teatru independent din Cluj și în ce direcții pot fi realizate colaborări și proiecte 

comune, informație care este de interes pentru spațiile cercetate, dar și pentru realizatorii de 

politici culturale. 

Având în vedere numărul ridicat de festivaluri care au loc anual în Cluj și popularitatea 

acestora în România, am dorit să aflăm relația pe care o are publicul de teatru independent 

cu acest tip de manifestare culturală. Considerând că respondenții reprezintă diverse tipologii 

de spectatori, graficul de mai jos este totuși relevant deoarece observăm că 34,75% au 

declarat că nu merg deloc la festivaluri de teatru. Această dimensiune poate fi interpretată ca 

un indicator al faptului că 

publicul nu este doar din 

domeniul teatral și artistic, de 

la care ne așteptăm să fie 

interesat de festivaluri de 

teatru - evenimente de interes 

în primul rând pentru breaslă. 

De asemenea, categoria 

Rareori este destul de 

puternic reprezentată pentru 

toate cele trei tipuri de festival, 

Figura 12 Frecvența consumului de alte evenimente 

Figura 13 Frecvența consumului de festivaluri printre publicul de teatru 
independent 
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fapt care ne poate face să ne întrebăm despre motivele interesului moderat al respondenților 

față de festivaluri de orice fel.  

Analizând acest grafic, observăm că este reprezentată foarte pregnant categoria celor care în 

ultimele 18 luni nu au fost vreodată la teatru, ziua în care li s-a aplicat chestionarul fiind prima 

oară când respondentul/respondenta a mers la spațiul respectiv (și mai rar pentru prima oară 

la teatru, în general).  

 

Figura 14 Frecvența participării la spectacole în ultimele 18 luni 

În această instanță am inclus și cele două teatre de stat pentru a obține o imagine în ce 

privește frecvența vizitelor publicului de teatru independent la teatrele de stat. Observăm că 

Reactor de creație și experiment, precum și Teatrul Național din Cluj sunt cele două spații 

care au fost vizitate cel mai des de cel puțin o dată în ultimele 18 luni. De asemenea, există o 

relativă asemănare între frecvența vizitelor la ZUG.Zone și Teatrul Maghiar din Cluj. Casa 

Tranzit apare ca fiind cel mai rar frecventată, situație care se datorează programului de 

activități distinct – cu evenimente diverse, printre care spectacole de teatru reprezintă doar 

una dintre componente; stagiunea curentă fiind prima în ultimii câțiva ani cu evenimente 

organizate regulat. De asemenea, frecvența la Fabrica de Pensule este mai scăzută din cauza 

programului redus al spațiului în perioada precedentă realizării studiului.  

Toate cele patru spații vizate în cercetare funcționează ca și centre artistice în care există 

spectacole invitate, au loc găzduiri, precum și alte tipuri de evenimente, cum ar fi concerte, 

jam-uri, expoziții, petreceri, workshop-uri sau discuții. Mai jos prezentăm repartizarea pe spații 

a categoriilor de vizitatori (în afara spectacolelor oficiale) în funcție de frecvența cu care 
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aceștia au participat la activitățile enumerate. Această dimensiune este ilustrativă prin prisma 

faptului că ne vorbește despre intensitatea conexiunii pe care spectatorii o au cu spațiile de 

teatru independent. Putem afirma că acei respondenți care frecventează spațiile și pentru alte 

activități fac parte din categoria spectatorilor fideli și implicați mai mult decât media în 

desfășurarea programului locurilor.  

 

Figura 15 Frecvența participării la alte evenimente în spațiile cercetate în ultimele 18 luni 

Sumarizând această incursiune în profilul publicului teatrelor independente din Cluj putem 

spune o serie de lucruri, și nu doar că acesta este un public tânăr. Într-adevăr, 78,5% din 

respondenți au vârsta cuprinsă între 20 și 35 ani, dar aceștia sunt definiți și de alte câteva 

criterii care ne ajută să înțelegem mai bine pe parcursul raportului de unde vin opiniile și 

preferințele lor. Publicul este alcătuit într-o proporție mai mare din femei, dar acest lucru 

variază de-a lungul categoriilor de vârstă.  

În ce privește relația dintre limba maternă și frecvența vizitelor la spectacole într-o altă limbă 

decât cea maternă, se observă că vorbitorii de limbă maghiară sunt reprezentați într-o 

proporție mai mare. Acest lucru are și cauze pe care le putem intui de pe acum - numărul mai 

mare de spectacole în limba română - dar ne propune și câteva posibile întrebări despre 

accesibilitatea logistică a spectacolelor în limba maghiară - subtitrări, precum și gradul de 

popularitate și promovare pe canale inter-etnice și inter-lingvistice.  
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Aproximativ jumătate dintre spectatorii spațiilor cercetate sunt încă studenți, restul fiind 

angajați sau activând ca lucrători independenți în diverse domenii. Acestea sunt foarte variate, 

însă, din totalul de respondenți 18% studiază sau muncesc în domeniul tehnologiilor 

informaționale (IT), doar 12,6% provin din domenii precum arta și cultura, iar 11,9% sunt sau 

vor deveni medici și lucrători medicali.  

Un aspect interesant este că 50,4% dintre spectatori au început sau au mers pentru prima 

oară la teatru înainte de vârsta de 15 ani. Cu toate acestea, contactul lor cu teatrul 

independent a avut loc, în majoritatea cazurilor, în incinta spațiilor cercetate - Fabrica de 

Pensule, Reactor de creație și experiment, UG.zone. Una dintre intervievate spune că „Abia 

în anul doi de master am ajuns pentru prima oară la Reactor și Fabrica de Pensule, nu știu la 

care întâi.” Acest caz nu este unic, studenții și locuitorii mai recenți ai Clujului necesită destul 

de mult timp până ajung să afle în mod organic (de la prieteni, colegi) despre acest tip de 

spații.  

Dintre toate opțiunile de evenimente alternative teatrului, dar mainstream pentru societatea 

urbană, publicul de teatru independent merge cel mai des la cinema și cel mai rar la stand-up 

comedy sau concerte în spații de tipul Sălii Polivalente din Cluj. Într-o comparație între cele 

patru spații independente și cele două teatre de stat, am descoperit că Teatrul Național din 

Cluj și Reactor de creație și experiment sunt cele două instituții care au fost frecventate cel 

puțin o dată de către cei mai mulți dintre respondenți. Acestea sunt urmate de Fabrica de 

Pensule, Teatrul Maghiar de Stat și ZUG.zone și apoi de Casa Tranzit.  

Aspectele prezentate în acest capitol sunt orientate spre crearea unei imagini despre publicul 

teatrelor independente din Cluj și preferințele în materie de consum cultural. Pornind de aici, 

vom continua analiza noastră și vom articula celelalte dimensiuni, precum motivația de a 

merge într-un loc sau altul, temele preferate și perspectivele asupra scenei locale de teatru.  
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II Relația publicului cu spațiile de teatru din oraș 

Cu un profil al publicului din spațiile de teatru independent formulat în capitolul precedent, 

dorim să aflăm și care este distribuția acestuia în fiecare spațiu și în ce măsură diferă sau este 

similară relația publicului cu fiecare spațiu. Suntem interesate și de primele interacțiuni și 

experiențe cu spațiile de teatru - de stat sau independent. Totodată, am realizat analize pe 

fiecare spațiu pentru a observa posibile diferențe de răspunsuri cu privire la sursele de 

informare, importanța diverselor elemente pentru public atunci când alege frecventarea 

anumitor spații, motivele pentru frecventarea acestor spații, precum și în ce măsură consideră 

publicul că îi sunt reprezentate principiile și valorile.  

În primul rând, am analizat distribuția pe vârste a publicului în perioada aprilie-iunie 2019.  

Graficul de mai jos ilustrează că spectatorii cu vârste cuprinse între 20-24 ani și 25-35 ani 

compun segmentul de public cel mai numeros în toate spațiile. În spațiul Reactor de creație și 

experiment  publicul de 20-24 de ani este de 50,3%, fiind procentul cel mai mare pe toate 

spațiile pentru această categorie de vârstă și 35,5% spectatori cu vârste cuprinse între 25-35 

de ani. Comparativ, spațiul ZUG.Zone are cel mai mare procentaj pentru categoria de vârstă 

15-19 ani, adică 19,70%, urmat de spațiul Fabrica de Pensule - 13,5 %, Casa Tranzit - 7,5% 

și Reactor - 3,2%.  

În partea opusă a 

categoriilor de vârstă 

15-19 ani sunt 

spectatorii cu vârste 

de peste 35 de ani. În  

stagiunea de 

primăvară 2019, Casa 

Tranzit are cel mai 

mare procent de 

spectatori peste 35 de 

ani  -20%. Publicul 

ZUG.Zone, în 

perioada aprilie-iunie 

2019 este alcătuit în proporție de  16,4% din persoane de peste 35   ani. La Reactor de creație 

și experiment au fost 10,3% și la  Fabrica de Pensule au fost 5,8% spectatori de peste 35 de 

ani.  

La Fabrica de Pensule sunt 40,4% spectatori cu vârste între 20 și 24, în timp ce aceeași 

categorie de vârstă la ZUG.Zone este de 34,4% și la Casa Tranzit 37,5%, fiind categoria de 

Figura 16 Publicul spațiilor în funcție de  vârstă, primăvară 2019 
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vârsta cu cel mai mare procentaj în toate spațiile. De menționat că vârsta publicului poate 

varia în funcție de spectacole. Un exemplu important este stagiunea precedentă în care 

Reactor de creație și experiment a avut o secțiune pentru tineri adolescenți cu spectacole 

specifice, la care au venit elevi împreună cu clasa, la invitații speciale din partea organizatorilor 

spectacolului. De asemenea, în stagiunea 2018-2019 la Reactor s-a jucat „Baladele 

memoriei”, un spectacol despre relația dintre generații unde a crescut prezența publicului cu 

vârsta de peste 35 de ani.  

Primul contact cu teatrul de stat sau teatrul independent 

Primele experiențe cu teatrul sunt importante pentru stabilirea profilului publicului de teatru 

independent. În capitolul Despre public, avem informația că primele interacțiuni pentru 

majoritatea publicului a fost la vârste cuprinse între 5 și 14 ani (50,4%). „Am fost destul de mic 

când m-am dus prima dată, 10 - 11 ani, nu mai știu ce piesa a fost, dar mi s-a părut fascinant.” 

(m, 19, student la teatru și film). Concomitent, avem și un procent de 19,5% de spectatori care 

au locuit dintotdeauna în Cluj-Napoca și deci primele experiențe de teatru au fost în spațiile 

culturale ale Clujului. „Păi știu când eram mici, mici, mici la grădi ne duceau la Casa de păpuși. 

Nu știu dacă așa se pune. La Puck am mers. Și mai veneau și ei, dar nu știu cine erau ei. 

Veneau la noi la grădi și făceau piese, dar [în general] la Puck.” (f, 26, drd. sociologie) 

Cu un public inițiat în spațiile de teatru de stat este important să înțelegem și din ce surse 

respondenții se informează despre spațiile de teatru independent din Cluj-Napoca. În grafic, 

sursele cu procentele ce mai mici, de 2,6 % sunt Revistele de cultură. Tot aici, aflăm că mai 

mult de jumătate din public se ține la curent cu programul spațiilor de teatru independent prin 

intermediul prietenilor, 

colegilor și 

cunoștințelor; respectiv 

66,7%.  

Totodată, 25,6% din 

respondenți se 

informează prin 

intermediul rețelelor de 

socializare. Cele două 

forme de inițiere 

(prieteni, colegi, 

cunoștințe și rețele de 

socializare) a spectatorilor către spațiile de teatru independent nu sunt exclusive, ci 

complementare. Acestea contribuie la expunerea spațiilor către oameni printr-o combinație de 

Figura 17 Sursele de informare despre spațiile de teatru independent 
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surse. În primul rând, există rețeaua socială de prieteni, colegi, cunoștințe care pot menționa 

spațiile ca mod de petrecere a timpului liber. Și în al doilea,  există componenta rețelele de 

socializare de pe internet care atrag persoane către spectacole și țin la curent publicul cu 

fiecare eveniment în parte.  

„De la prieteni, mai în vârstă, care ne ziceau să mergem să vedem cum sunt 

spectacolele și așa am ajuns la ZUG. Și pe internet am văzut reclame cu evenimente 

de la ZUG sau odată am fost invitată de un prieten pe facebook la un event. Am făcut 

chiar și grupuri pe messenger unde vorbeam să mergem și ne organizăm. Când am 

primit cardurile cu independent teatru și adunam ștampile și trebuia să alegem un 

teatru și o piesă la care să mergem și atunci am avut cardul în mână și am ales ZUG.” 

(f, 18, elevă)  

Din interviurile realizate cu respondenții putem vedea că primele interacțiuni cu teatrul 

independent în aceste spații sunt o tranziție spre un teatru „nonconformist”, diferit de teatrul 

cu care au interacționat inițial. Această tranziție poate fi asociată cu adolescența când 

interesul pentru inedit, nonconformist, crește sau poate fi asociată cu nevoia unei forme de 

completare a scenei artistice cu perspective noi.  

„Dar Fabrica de Pensule e prima. Și am fost prima dată când aveam 16 ani. Clasa a IX, X. Cu 

colegi de… nu știu neapărat dacă de școală, dar de generație. Și mergeam, nu pentru teatru, 

ci pentru galerii. Ei aveau galerii pe atunci. Erau mai mulți artiști prin fabrică și era chestia asta 

de galerie un pic mai, care părea mai nonconformistă față de muzeul de artă.” (f, 26, studentă  

drd. sociologie)  

Publicul de teatru 

independent consideră 

importantă oferta 

alternativă a spațiilor 

cercetate. În graficul 

alăturat vedem că oferta 

alternativă are importanță 

ridicată și anume de 

62,8% pentru public. Cu 

procente similare, 

contribuția teatrului 

independent pe scena 

artistică a orașului are importanță ridicată de 65%. De asemenea, conținutul angajat în social 

al teatrului are procent ridicat de reprezentare - 50,2% respectiv procent mediu - 29,8% în 

răspunsurile spectatorilor. Abordarea în scena artistică a unor subiecte familiare precum 

Figura 18 Importanța diverselor elemente din spațiul de teatru 
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„școala”, cu care respondenții se identifică, este importantă ca experiență. „Am văzut 

Antisociali făcut de studenți care au fost cumva, ceva cu liceu și cu note, ceva interesant, nu 

știu cât de ok era politic, dar mi-a plăcut cumva, prima dată când am văzut ceva diferit față de 

cum îmi imaginam teatrul, probabil la vreo 17 - 18 ani” (m, 22, antropolog). Mai mult, în 

interviuri este subliniată componenta socială din scena artistică a teatrului independent ca și 

o componentă relevantă: 

„Îmi place foarte mult că oamenii sunt tineri și cum au început Váróterem  [Projekt] și 

tot proiectul acesta. Că vor să facă altceva decât teatrele normale. Și că sunt tineri, că 

vor să experimenteze, să facă ceva nou, să vorbească despre nowadays, despre noi. 

(...) Ar fi bine să se ducă la un spectacol unde nu mergi să vezi doar o poveste 

frumoasă și tragedie. Ci să mergi să vezi un spectacol despre tine, despre țara ta.” 

(f, 23, absolventă de scenografie) 

Importanța elementelor sociale legate de viața de zi cu zi, contextele sociale diferite este 

evidențiată și de întrebarea despre reprezentarea principiilor și valorilor respondenților în 

producțiile independente. Întrebarea are rolul de a ilustra în ce măsură consideră spectatorii 

că spațiile le încorporează valorile personale și principiile. Graficul de mai jos arată că publicul 

consideră că le sunt reprezentate valorile și principiile în mare măsură, cu procente peste 

50%. Publicul consideră că spațiul ZUG.Zone le reprezintă valorile și principiile personale în 

mare măsură, nivel ridicat - 69%, 63% la Reactor de creație și experiment, 54% la Fabrica de 

Pensule și 50% la Casa Tranzit.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Reprezentarea valorilor și principiilor personale de către spațiile de teatru 
independent 

https://www.facebook.com/profile.php?id=107961429276315&ref=br_rs
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Comunitate: membrii pasionați și grup de suport 

Înțelegem că oferta 

alternativă din 

interiorul spațiilor de 

teatru și reprezentarea 

valorilor, respectiv a 

principiilor, contribuie 

la relația publicului cu 

spațiile de teatru 

independent. În 

aceeași direcție dorim 

să surprindem și 

motivațiile  pe care 

publicul le are de a 

participa la spectacolele din aceste spații. În ancheta de cercetare s-au indicate s-au indicat 

următoarele motive: temele prezentate, pasiunea pentru acest tip de teatru, divertisment și 

relaxare, activități cu prietenii, motive academice și atmosfera și comunitatea. 80,6% din 

publicul celor patru spații consideră că atmosfera și comunitatea reprezintă motive importante 

pentru a frecventa teatrul independent.  

Teme prezentate au importanță ridicată în indicarea ca motiv și anume 76,1%, precum și 

divertisment, relaxare și activități cu prietenii cu 69,3 %, respectiv 52,8%.  

Casa Tranzit ZUG.ZONE 

Reactor de creație 

și experiment 

Fabrica de 

Pensule 

Temele prezentate 

80% 

Atmosfera spațiului 

și comunitatea 

83,6% 

Atmosfera spațiului 

și comunitatea 

80,12% 

Atmosfera spațiului 

și comunitatea 

80,76% 

Atmosfera spațiului 

și comunitatea 

77,5% 

Pasiunea pentru 

acest tip de teatru 

77% 

Temele prezentate 

77,56% 

Temele prezentate 

69,23% 

Pasiunea pentru 

acest tip de teatru 

65% 

Temele prezentate 

75,4% 

Divertisment și 

relaxare 73,71% 

Divertisment și 

relaxare 63,46% 

Figura 21 Motive pentru a frecventa teatrul independent. (sunt incluse variantele de răspuns „mult” și „foarte mult” 

Pentru fiecare spațiu de teatru independent s-a construit un clasament al motivelor alese în 

chestionar. În tabelul de mai sus vedem că pentru spațiile  Reactor de creație și experiment 

și Fabrica de Pensule atmosfera spațiului și comunitatea, teme prezentate, divertisment și 

Figura 20 Motive pentru a frecventa teatrul independent în Cluj-Napoca 
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relaxare au fost cele mai apreciate. Pentru publicul de la Casa Tranzit cele mai apreciate au 

fost temele prezentate, pe 

locul al doilea este atmosfera 

spațiului și comunitatea. 

Publicul ZUG.Zone-ului a 

considerat că cel mai 

important motiv este tot 

atmosfera spațiului și 

comunitatea cu 83,6% de 

urmată de pasiunea pentru 

acest tip de teatru și temele 

prezentate.  

  

„ZUG de exemplu prelucrează situații din alte perspective, situații mai reale și lecții de viață. 

Încă un lucru pentru care publicul ar putea să viziteze de mai multe ori ZUG este și pentru că 

ar putea găsi un mesaj la care s-au gândit până acum, dar nu l-au găsit în altă parte.” (f,18 ani, 

elevă).  

Totodată, avem mai jos un grafic cu procentajul din respondenți care au ales „mult” și „foarte 

mult” din fiecare spațiu pentru comunitatea și atmosfera spațiului. Publicul din ZUG.Zone 

are procent de 83,6%, iar Fabrica de Pensule are 80,8% și foarte aproape de acest procent 

este Reactor de creație și experiment cu 80,1%, Casa Tranzit are 77,5%.  

Din seria  motivelor 

menționate în chestionar, 

motivul profesional sau 

academic a primit cel mai 

mic scor în toate spațiile, cu 

procente sub 40%. 

Interviurile realizate au fost și 

cu oameni cu un scor ridicat 

de frecvență și care provin din medii profesionale aferente precum absolventă în scenografie 

și student la teatru și film.  

Pentru aceștia formatul producțiilor independente este un motiv important, însă și atmosfera 

și comunitatea spațiilor sunt apreciate de către aceștia.  „Și la teatru național mergi, dai 35 lei 

vezi piesa și te întorci acasă, poate e și piesa de rahat. Dar la Reactor e o chestie socială, 

Casa Tranzit ZUG.ZONE 

Reactor de creație 

și experiment 

Fabrica de 

Pensule 

Motiv academic/ 

profesional 27,5% 

Motiv academic/ 

profesional 29,5% 

Motiv academic/ 

profesional 22,43% 

Motiv academic/ 

profesional 38,46% 

Figura 23 Motive pentru a frecventa teatrul independent - motiv academic 
profesional  (sunt incluse variantele de răspuns „mult” și „foarte mult”) 

Figura 22 Atmosfera spațiului și comunitatea ca și motive pentru 
frecventarea spațiilor de teatru independent 
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oameni faini, vibe bun, se simte că vor să facă chestii, sunt tineri, au energie și se bucură 

inclusiv de spațiul ăla mic” (m, 19, student la teatru și film). 

Noțiunea de „comunitate” este frecvent descrisă și comentată de către respondenți. În primul 

rând, comunitatea este percepută ca grupul organizatoric și artistic al acestor spații 

începând cu manageri, actori, regizori.  

„Și erau oameni mai tineri și erau oameni peste tot și știu că îmi plăcea să mă uit la ei... Să 

văd... Faptul că aveau birouri și munca de organizare o făceau acolo cumva.. și o vedeai. Eu 

pe Corina Bucea mi-o amintesc de când aveam 16 ani, Pe Rarița, Miki. Îș niște personaje pe 

care le vedeam și le admiram. Și eram: Oau, ăștia sunt oameni care se ocupă cu cultură.” (f, 

26, studentă  drd. sociologie).  

În al doilea rând, membrii aceleiași comunității sunt descriși și ca spectatorii care contribuie 

la o atmosferă confortabilă înainte, în timpul spectacolelor și după acestea „Îmi plăcea foarte 

mult că e spațiu mic și actorii sunt lângă tine și e un context cumva social, după piesa mai 

stăteam afară încă vreo oră 

cu diverși oameni, nu 

mergeam la teatru și 

mergeam acasă. Cumva și 

anturajul frecventa locuri din 

astea și ne bucuram 

împreună. (m, 19, student la 

teatru și film).  

Alte motive menționate pe 

lângă cele  propuse de noi în 

chestionar au fost temele de 

actualitate în care 

respondentul se regăsește, din solidaritate, pentru cultură generală și pentru a face ceva 

inedit: „Am fost la Reactor la storytelling, la chestia aia, tot așa prin prieteni, întâmplător, n-

aveam niciun plan să merg în ziua aia acolo. Și a fost drăguț, dar n-a fost ce e de obicei acolo. 

Apoi am văzut MISApărut și mi-am și făcut prieteni cu care să mă duc (...) și am putut să mă 

duc mai des.” (m, 22, antropolog).  Distracția, temele diferite față de teatrul de stat, 

motivele politice sunt și ele invocate de către același public. Precum se vede în grafic,   

pentru publicul de la  Reactor de creație și experiment aceste motive contează mult și foarte 

mult - 73,7%. Iar pentru Fabrica de Pensule contează în proporție de 63,5%, ZUG.Zone -  

67,5%. 

Figura 24 Divertismentul și relaxarea ca motive pentru frecventarea 
spațiilor de teatru independent din Cluj-Napoca 
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Pe lângă oportunitatea de relaxare și descoperirea a unor spectacole cu teme actuale, cu care 

rezonează, publicul subliniază importanța atmosferei creată în fiecare spațiu. Atmosferă este 

descrisă în interviuri ca anturajul format atât de membrii organizatori al spațiilor cât și 

persoanele care formează discuții și interacțiuni înaintea spectacolelor, cât și după acestea. 

O respondentă ne arată cât de important este atmosfera confortabilă printre spectatori și 

membri  înainte și după spectacole care alături de importanța discuțiilor despre spectacole 

creează  o stare de  confort și oferă curaj de a reveni în aceste spații, însoțită sau neînsoțită. 

Prin urmare, spațiile prin comunitatea lor asigură confortul de socializare și crearea unui grup 

social de discuții de interes: 

„Eram fix primul an, când vrei să explorezi tot și în care vrei să faci cât mai multe chestii 

și totul e nou, ai foarte multă energie pentru tot și am zis hai să vedem ce evenimente 

sunt pe facebook în perioada aia și am văzut ceva  MISApărut  care ni s-a părut foarte 

interesant. Nu a fost până atunci niciuna dintre noi la Reactor și am mers împreună să 

vedem cum e și uite că de fapt după aia am ajuns să mergem aproape de fiecare dată  

(...) În prima fază am mers cu ele pentru că am vrut un grup sau suport social, dar după 

aia am început să merg și singură pur și simplu pentru că am început să cunosc 

personaje de pe acolo și puteam să socializez mult mai ușor. În primă fază a fost și 

faptul că ai o frică de socializare, un pic de anxietate, dar după ce am văzut ce fel de 

persoane se învârt în aceste locuri am început să îmi dau frâu liber și să mă simt mai 

confortabil în acel cadru. (...) adică dacă ar fi fost să merg singură la un eveniment într-

o locație unde nu aș fi știut cum arată nu cred că aș fi mers singură.” (f, 23, studentă 

sănătate publică)  

Ținând cont de contextul informațional din orașul Cluj, dar având în vedere și profilul majorității 

publicului, este destul de 

obișnuit faptul că rețelele de 

socializare din internet sunt 

sursa cea mai populară din care 

publicul se informează despre 

spectacole și programul spațiilor 

cercetate - 74,9%. Prietenii, 

colegii și familia este  sursa a 

doua cea mai frecvent 

menționată - 51,1%. Acest tip de 

informare bazată pe rețele de 

persoane, fie virtuale, fie reale 

stă și la baza comunităților din jurul spațiilor. Concluzia la care ajungem este că dezavantajul 

Figura 25 Sursele din care se informează despre program 
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comunităților foarte coezive a teatrelor independente este că ajung mai greu la publicul mai 

îndepărtat în plan de ocupații practicate, consum cultural sau localuri frecventate.  

De ce este important să existe teatru independent?  

Importanța existenței teatrului independent este legată de nevoi precum contactul cu 

perspective noi în teatru, nevoia de a învăța prin teatru, nevoia de a discuta despre 

social prin teatru, nevoia de a crea un grup de socializare pentru a discuta contemporanul 

prin teatru. Fie că invocăm nevoia de a completa și experimenta alternativa teatrului de stat, 

fie că invocăm  nevoia de socializare, răspunsurile denotă că aceste nevoi sunt întreținute și 

dezvoltate în spațiile de teatrul independent. Aceste nevoi transpar mai ales din interviurile 

realizate, una dintre respondente oferindu-ne următoarea explicație personală a necesității 

acestor forme de teatru și comunități: 

„Lumea plătește bani să se relaxeze, să enjoy art. Pe lângă asta construiesc un suport 

social tocmai prin temele pe care le abordează prin care te simți reprezentat și mi se 

pare că îți oferă un fel de alinare pentru că conștientizezi că sunt persoane care se află 

în poziția asta și care suferă de anumită discriminare sau orice și parcă mai reduce din 

suferință, dacă e să o numesc așa. Suportul acesta social mi se pare foarte 

important.” (f, 23, studentă sănătate publică). 

La întrebarea cât de important este teatrul independent pentru respondenți, scorurile sunt 

ridicate pentru fiecare spațiu în parte. Avem un procent ridicat de 37,5% pentru Casa Tranzit, 

55,7% pentru ZUG.Zone, 59,6% pentru Fabrica de Pensule și 57,1% Reactor de creație și 

experiment. Importanța ridicată pe plan personal este în medie de  52,5% în toate spațiile 

cercetate.  

Ni se confirmă că relația 

publicului cu teatrele 

independente este 

strâns legată de 

formatul producțiilor și 

sincronizarea cu unele 

principii, valori 

personale.   

Așadar, respondenții au 

devenit familiari cu 

spațiile de teatru de la 

vârstele 5-14 ori 15-18 
Figura 26 Importanța spațiului de teatru independent pe plan personal 
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de ani, iar odată ajunși în spațiul Cluj Napoca expunerea via media ori colegi, cunoștințe, 

prieteni devine inevitabilă. Această traiectorie a publicului evidențiază o necesitate de  a 

completa scena artistică construită în teatrele de stat cu cele producțiile independente. 

Acestea din urmă sunt percepute ca perspective actualitate și sociale, mai aproape de valorile 

și principiile lor. Motivațiile precum „atmosfera spațiului”, „ineditul”, „relaxarea”, „temele 

prezentate” sunt susținute și de o comunitate formată atât de membrii spațiilor, cât și spectatori 

care creează un confort artistic și social. 
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III Teatrul independent: politic, social, estetic, emoționant 

„Pentru mulți oameni e ideea că dacă e social, e cu tematică, miza e asta... și se pierde 

din valoarea, puterea pe care poate să o aibă ca teatru... poate nu mișcă la fel de mult, 

că doar te învață chestii. Pentru mine nu e așa din fericire. Scopul lor este și să miște 

ceva și să producă o stare emoțională. Și eu tot timpul după ce ies de la teatru am o 

altă stare. Ca după un concert bun. Mi se schimbă ceva în suflețel.” (f, 26, drd. 

sociologie)  

Teatrul independent din Cluj-Napoca, în 2019, se învârte în jurul acestor patru spații 

menționate: Reactor, ZUG, FDP și Casa Tranzit. Fiecare spațiu are un specific, o misiune și 

un public propriu, deși audiențele se întretaie deseori. Una dintre misiunile care reies e aceea 

de teatru „social”, după cum îl numește publicul, respectiv, teatru cu teme legate de societate, 

contemporane, actuale, și apropiate audienței. Teme ale „oamenilor obișnuiți”, spre deosebire 

de piesele puse în scenă deseori la teatrele de stat, care, așa cum am scris anterior, sunt 

citite ca fiind mai degrabă îndepărtate, „învechite”, „formale”. Nevoia de teatru independent 

vine, o dată, de la comunitatea pe care reușește să o formeze în jurul spectacolelor și în 

spațiile date, și, apoi, desigur, prin temele pe care le pune în discuție și modalitatea prin care 

face asta. Publicul înțelege că teatrul independent, fiind subfinanțat, nu are posibilitățile de 

scenografie ale teatrului de stat, însă nu pune în mod necesar esteticul pe un loc ultim, ci 

admiră și se implică emoțional în noile aranjamente vizuale posibile.  

În general, nivelul 

de satisfacție cu 

spectacolele e 

ridicat, peste 60% 

din respondenți 

spunând că 

apreciază 

spectacolele mult și 

foarte mult, 

indiferent de spațiu. 

Reactor de creație 

și experiment are 

procentele cele mai 

ridicare de satisfacție, însă trebuie ținut cont că acesta a avut o stagiune foarte bogată în 

spectacole, și că o mare parte din chestionare au fost aplicate respondenților din spațiu 

respectiv. De asemenea, e interesant de observat că nivelul de satisfacție cel mai scăzut îl 

Figura 27 Nivelul de satisfacție cu spectacolele 
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înregistrează în raport cu Teatrul Național din Cluj (unde nu au fost aplicate chestionare în 

situ). Acest fapt nu e surprinzător, publicul de teatru independent pare să se deosebească de 

cel de teatru de stat, pe care, deși îl frecventează (rareori), nu îl preferă.  

„Ce îți place cel mai mult la ZUG? 

Că e spațiul mic, adică e mult mai personal. Oamenii sunt foarte aproape de tine și ca 

și actor trebuie să ai control mult mai mare când sunt oamenii așa aproape decât ca și 

când să zicem ai juca la teatrul de stat unde e scena mare și oamenii sunt mai departe 

de tine și devine mult mai personal, zic asta și ca și spectator și ca și actor.” (f, 18, 

elevă) 

Teatru independent și teatru de stat: ce spune publicul 

Diferențele dintre teatrul de stat și cel independent se răsfrâng puternic în temele pe care 

acestea le abordează, în modurile de producție și punere în scenă, și mai ales în relația 

publicului cu teatrul și comunitatea creativă din jurul acestuia. La teatrul de stat e „ca la o 

scena la TV … nu știu dacă poți să te simți neapărat reprezentat” (f, 23, studentă, sănătate 

publică). Acolo se întreține un anumit statut, o prestație socială de un anumit fel pe care 

publicul o sesizează: „...trebuie să te îmbraci frumos, ceea ce nu zic că e un lucru rău, doar 

că se vede pe oameni că acolo sunt mai sofisticați” (f, 18 ani, elevă). De altfel, acolo producțiile 

necesită o anumită scenografie, publicul luând în considerare foarte mult aspectul vizual, pe 

când „ZUG e un spațiu mic, dar întotdeauna are un decor care te poate prinde chiar dacă e 

ceva foarte simplu, niște lumini sau o folie, nu are nevoie de un décor foarte mare cum ar fi la 

teatrul de stat unde trebuie să decoreze o scenă foarte mare.” (f, 18 ani, elevă). Poate că 

tocmai dimensiunea spațiului și a echipei creează o atmosferă atât de primitoare, deschisă 

și spre comunitate, întrucât „la ZUG sunt 7 sau 8 persoane care se înțeleg si zici că sunt ca 

o familie, bine mai fac ei glume cu curățenia, deci la ZUG se iubesc oamenii”, ceea ce permite 

și alegerea subiectelor de spectacole altfel „… e mai personal, prelucrează problemele pe 

care oamenii  le ascund de multe ori” (f, 18 ani, elevă). Acest accent pe dimensiunea  

„personală”, aproape de public, socială, contemporană, continuă să fie repetată constant de 

aproape fiecare respondent. De exemplu, una dintre mențiunile frecvente e inițiativa 

Reactorului de a propune discuții la finalul spectacolelor, care aduce audiența și mai aproape 

prin conversație: „...am mers și a fost foarte mișto și de atunci o început să-mi placă tot mai 

mult și să merg  [la teatru] ” (m, 22, antropolog). Capacitatea de a crea o comunitate cu care 

intră în discuție, cât și temele abordate și modalitatea de a le pune în scenă diferențiază enorm 

cele două tipuri de teatru. În mod evident, publicul tânăr răspunde puternic acestor noi 

reprezentări, nelăsându-se impresionat de decorurile fabuloase și temele deseori „clasice” ale 

teatrului național:  
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„Când mă duc să văd, văd foarte mulți bani…. Scenografia se vede că a costat mult, 

dar când mă duc acasă… nu mă atinge. Nu îmi zice nimic spectacolul. Este frumos, 

este mare. Este...se vede că a costat bani, dar nu îmi zice nimic. Și la ZUG… îmi place 

mai mult teatrul unde văd că vorbim despre ceva important, văd că actorii nu vor să.. 

îmi place teatrul onest. Asta voiam să zic. Nu teatrul frumos, care nu vorbește despre 

nimic.”  (f, 23, absolventă scenografie) 

De ce se merge la teatru independent? 

Când aleg să meargă la teatru independent, pentru 81% din respondenți tema spectacolelor 

contează mult și foarte mult. Pe locul doi în importanță este estetica spectacolului, doar apoi 

fiind luați în calcul și preferințele de actori, regizori sau dramaturgi.  

 

Figura 28 Importanța diverselor criterii în alegerea unui spectacol în spațiile de teatru independent 

În acest context, nu e surprinzător că cel mai de apreciat la teatrul independent tinde să fie 

dimensiunea social angajată, momentul când fac teatru documentar sau politic. Spre 

exemplu: „...  piesa asta despre Caritas. (..) așa de bine au reușit să surprindă esențialul legat 

de fenomen. E o metodă mult mai eficientă de a face cunoscut un subiect controversat, un 

subiect social interesant decât să publici un text academic. (...) Îmi place că există oameni 

care pot să facă asta și știu să facă asta.” (f, 26, drd. sociologie). Așadar, teatrul devine o 

modalitate de a spune ceea ce nu poate fi spus altfel, de a ridica probleme, de a pune în scenă 

realități ascunse sau ignorate, povești uitate. Politicul din interiorul pieselor reiese tocmai din 

ideea în care chestionează ceea ce e luat ca „dat”, ca normalitate socială, în fața căreia nu ne 

punem întrebări. Pus față în față cu ceea ce publicul vede că se întâmplă mai degrabă la 

teatrul de stat, teatrul independent răspunde problemelor societății:  
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„În contextul de azi, să reproducă status quo și patriarhat și tot ce nu-mi place mie în 

lume, fără să chestioneze deloc ce face, doar artă și artă, cred că e important că există 

o mișcare care chestionează și e alternativă … Lumea are multe care trebuie 

schimbate și mi se pare că e important (să zici asta). Sunt două variante, teatru care 

zice că totul e ok în lume și rămâne așa, și pe de altă parte teatru independent, social, 

care răspunde cu spectacole radicale, sau nu atât de radicale sau doar cu o natura 

socială. Toate sunt cumva valoroase față de celelalte”. (m, 22, antropolog) 

Această latură „politică” nu e ușor de surprins însă, ea pune dificultăți atât la punerea în scenă, 

care nu reușește să rămână întotdeauna conform așteptărilor publicului: „de criticat probabil 

faptul că nu e atât de radical pe cât aș vrea eu să fie și au unele spectacole problematice la 

care vin oamenii în prostie” (m, 22, antropolog), dar și face teatrul mai greu de „citit” uneori, 

mai puțin „lizibil” pentru audiență:  

”O prietenă foarte bună cu care mă înțeleg m-a întrebat cum poate fi teatrul politic, gen 

ea chiar nu înțelegea cum poate să fie teatrul în legătură cu politica. Mi se pare cumva 

că [teatrul] trebuie să fie foarte receptiv la a prelua mesajul politic. Adică dacă ai 

anumite concepții și anumite valori și anumite principii și dacă ești setat pe alea, nu ești 

la fel de receptiv la ce ți se prezintă la teatru.” (f, 23, studentă sănătate publică) 

Dimensiunea „politică”, atunci când nu e în deplinătate exprimată (sau interpretată) ca atare, 

e citită ca o dimensiune „socială”, de exemplu subiectele despre minorități, despre 

discriminare, sunt idei „sociale”, bine-primite într-un spațiu creativ. Așa cum se observă în 

grafic, sintagma „idei sociale”, împreună cu „teme de actualitate”, „teatru non-

conformist” și „teatru pentru tineri” sunt cele mai des menționate, peste jumătate din 

respondenți (56 - 60%)  alegându-le ca și cuvinte asociate spațiului independent. Felul în care 

spectacolele sunt gândite și puse în scenă le dă forță, nu doar temele pe care le abordează: 

„…se zice că este teatru contemporan pentru că Romeo are costum din Zara, costumul lui nu 

face spectacolul contemporan. Conceptul și actorii fac teatrul contemporan.”  (f, 23, 

absolventă scenografie). 
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Dificultatea înțelegerii dimensiunii politice e de luat în considerare în sprijinul teatrului 

independent, fie el politic sau mai puțin politic, tocmai pentru că o parte din valoarea pe care 

o aduce este apropierea publicului de povestiri mundane, „actuale”, rareori puse în scenă în 

acest fel. Dacă e dificil uneori pentru public să se apropie de un astfel de teatru, alteori e 

tocmai teatrul de care aveau nevoie, teatrul pe care îl căutau:  

„când am văzut 90 a fost momentul de revelație și extaz și wow e foarte mișto teatru ăsta 

politic.” (m, 22, antropolog); „La Reactor fiind [un spațiu] politic, m-am regăsit în piese în care 

nu am vrut să mă regăsesc. Cea care m-a marcat cel mai mult a fost 99,6%, care e cu etnii și 

minorități și nu mă așteptam să mă lovească așa tare, dar cred că a fost un fel de cognitive 

bias pe care am crezut că nu îl fac, dar mi-am dat seama că și eu îl fac”  (f, 23, studentă 

sănătate publică).  

Teatrul independent 

produce însă și multe 

alte genuri, ceea ce 

publicul apreciază: 

„Are o plajă imensă de 

chestii, de multe ori mă 

surprinde varietatea 

asta, te duci acolo și 

nu știi la ce să te 

aștepți, plâng, râd, ce 

se întâmplă?” (m, 19, 

student la teatru și 

film); „Sunt oameni 

foarte de treabă acolo, adică de fiecare dată la spectacole era ceva nou. Nu găseam niciun 

lucru care să-l fi văzut la alt spectacol la ei și asta mi s-a părut un lucru bun la ei.” (f, 18 ani, 

elevă). Faptul că teatrul produs e „non-conformist” e de apreciat. Devine evident că vorbim 

despre spații creative care își surprind publicul, care experimentează și împing, pe cât posibil, 

producțiile spre ceva nou, spre noi moduri de a spune subiecte importante și a transmite 

emoții: „La Fabrica de Pensule au fost câteva piese la care  când ieșeam de acolo pur și 

simplu nu înțelegeam, ”Ce s-a întâmplat? Asta trebuia să înțeleg?”  și după aia am înțeles că 

de fapt e foarte liber, poți să interpretezi cum vrei tu, pe ce direcție vrei” (f, 23, studentă 

sănătate publică). Dimensiunea vizuală, de plăcere și implicare emoțională nu e deloc 

ignorată: 

„Pe mine mă satisface și ca estetic. Nu mă duc la teatru și nu simt pur și simplu că stau 

acolo și învăț ceva. Deci nu e o experiență lipsită de emoții. Deci asta mi se pare cel, 

Figura 29 Cuvinte și expresii asociate cu spațiile 



 37 

cel mai fain, că și înveți chestii, creierul acumulează niște informații prețioase. Dar în 

același timp ai componenta asta estetică și te poate impresiona, te poate face să 

plângi.” (f, 26, drd. sociologie) 

Criterii importante în alegerea frecventării unui spectacol 

În mod evident, cel mai important criteriu în alegerea frecventării unui spectacol e tema 

acestuia. Din graficul de mai jos, însă, putem observa că aceste criterii  variază  în funcție de 

spațiul de teatru cercetat.  

 

Figura 30 Criteriile importante în alegerea spectacolului în funcție de teatru 

În grafic sunt reprezentate doar răspunsurile care consideră criteriul respectiv foarte important. 

Așadar, de exemplu, 86% din respondenții de la Reactor de creație și experiment consideră 

tema spectacolului foarte importantă în alegerea spectacolului. „Estetica spectacolului”, 

scenografia, este pe locul doi, având cel mai mare procentaj -71,2% la Fabrica de Pensule. 

Actorii implicați sunt un mai mare factor de decizie în alegerea piesei decât regizorul sau 

dramaturgul, indiferent de spațiu, însă cu diverse variații. „Reprezentarea oamenilor obișnuiți”, 

una dintre punctele cheie ale teatrului independent, așa cum reiese din interviuri, e 

considerată foarte importantă de către aproximativ jumătate din respondenți, cu mici variații 

între spații. Motivația de a merge depinde foarte mult în funcție de tipul de public. Dacă o mare 

parte din public e direct interesată doar de temă, există și acei care merg mai ales pe 

recomandări, lucru nesurprinzător într-un cadru atât de legat de atmosfera de comunitate și 

relații sociale: „Primul criteriu ar fi cel recomandat, al doilea după titlu, iar ultimul cred că ar fi 

și după numărul de persoane interesate de acel spectacol.” (f, 23, studentă sănătate publică). 

Pentru publicul mai avizat, care frecventează teatrul des, echipa și modul de producție ajung  
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pe locul întâi în alegerea spectacolului: „sunt mai multe aspecte: cine îl face, dacă cunosc 

oamenii și dacă vreau să văd ceva de la acei oameni. tema contează, dacă e o temă care 

pentru mine e importantă.” (m, 22, antropolog). Pentru astfel de spectatori, e important să 

urmărească ce nu au mai văzut de la regizori și dramaturgi a căror muncă o admiră: 

„Mă uit la cine o scris...cine o produs piesa. De exemplu, de acuma... Spălătoria.... știu 

de Nicoleta [Esinencu]. Și la ea merg să văd. Dacă i-aș vedea numele m-aș duce. Mă 

uit după oameni. Cred că ăsta e unul din criterii. (...) După actori nu mă uit pentru că mi 

se pare că sunt aceiași. E o sursă de actori locală și mi se pare că toți îs buni și atunci 

îmi place să îi văd pe toți. Și atunci nu o să merg la o piesă doar pentru că e actorul 

ăla, sau ăla. Toți is buni.”  (f, 26, drd. sociologie) 

Ceea ce apreciază publicul cel mai mult, reiese și din discuții despre spectacolele preferate. 

Intervievații apreciază atât spectacole care îi marchează personal și emoțional, făcându-i să 

chestioneze lumea, cât și spectacole care sunt „entertainment foarte bine făcut”. De exemplu, 

publicul e conștient că un spectacol bun are și o temă foarte bună, și o realizare teatrală foarte 

bună: „90 e apogeul teatrului pe care l-am văzut eu, e masterpiece, pentru că are … și mesaj 

foarte important, care trebuie răspândit, și ca tema, e și entertaining, e și emoționant, fără să 

fie tear jerky, dacă plângi, plângi că e foarte bun spectacolul” (m, 22, antropolog); „Am plâns. 

A fost o producție super on point. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mai ales partea de producție, 

Actorii știu că sunt capabili. Textul știu că este scris foarte bine. E brici textul. E brici abordarea, 

dar partea de producție o venit așa de bine la pachet cu toate astea încât m-au impresionat 

profund” (f, 26, drd. sociologie). Spectacolele bune te fac să fii mai atent la lumea din jur, la 

tine însuți și la relațiile tale, de exemplu: „Baladele memoriei, pentru că te face să te gândești 

mult la tine și la cei din jurul tău, la cum te raportezi la familie și la părinți” (m, 22, antropolog). 

Altfel, spectacolele bune vin cu ceva nou, te lasă dezorientat, îți arată ceva ce vrei să vezi mai 

mult, dar nu știai asta:  

„Spectacolul preferat e Zero [de la ZUG.Zone], care a fost prima experiență în care mai 

vroiam să continue piesa, a fost un haos și nu înțelegeam ce se întâmplă. (...) 

Următoarea ar fi Ilonka Neni, care (...) e un spectacol cu păpuși și era pentru prima 

dată când am văzut un spectacol cu păpuși pentru adulți și mi-a plăcut foarte mult.” (f, 

18 ani, elevă) 
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Am propus în chestionar o serie de teme abordate mai frecvent în spectacolele oferite de 

spațiile cercetate: istoria recentă, istorii personale, emoții, relații, social media și 

tehnologie, minorități și i-am rugat pe respondenți să aleagă pe care dintre aceste teme le 

preferă reprezentate atunci când decid să meargă la teatru. 

Mai jos prezentăm frecvența cu 

care au fost amintite aceste 

teme în funcție de spațiu: 

În cazul ZUG.zone, tema 

Emoțiilor a fost menționată de 

77% dintre respondenți, celelalte 

două teme cu popularitate 

ridicată fiind: Minoritățile și 

Relațiile.  

 

Printre spectatorii Casei Tranzit, 

tema cea mai frecvent 

menționată este a Minorităților - 

67,5%. Celelalte teme preferate 

pentru a fi văzute în spectacole 

au scoruri similare între 52-60%. 

Excepție face tema Social media și tehnologie, pe care au amintit-o doar 40% dintre spectatorii 

întrebați.  

La Fabrica de Pensule, la fel ca la 

ZUG.zone, primele două teme care 

au fost menționate sunt Emoțiile - 

71% și Relațiile - 67%. În același 

timp, Istoria recentă -50% și Social 

media și tehnologia - 33% sunt 

temele care se regăsesc mai rar în 

vizorul publicului FDP. 

Figura 31 ZUG.Zone - Teme preferate 
de spectatori 

Figura 32 Casa Tranzit - Teme 
preferate de spectatori 

 

Figura 33 Fabrica de Pensule - Teme 
preferate de spectatori 
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46,7% din publicul Reactorului este 

interesat de teme ca Istoria recentă 

și 41,6% de Social media  și 

tehnologia. Celelalte patru teme 

sunt menționate în relativă egală 

măsură, Emoțiile și Relațiile fiind 

într-un nesemnificativ avantaj. 

În ansamblu, am putea spune că există diferențe mici între preferințele în materie de teme ale 

publicului de teatru independent din Cluj. Acest lucru nu este de mirare, având în vedere 

suprapunerile de public, precum și vârsta apropiată, deși și experiența de viață a celor care 

constituie majoritatea publicului - persoane de până în 35 ani. Cu toate acestea, considerăm 

important să subliniem și diferențele deoarece acestea sunt reflectate și în repertoriul teatrelor 

respective, dar și în motivația spectatorilor de a alege un spectacol sau altul, în funcție de 

interes și preocuparea într-un anumit punct.  

Audiența de teatru independent din Cluj vine la acest fel de teatru tocmai pentru că nu există 

altul care să-i fie aproape, care să abordeze teme actuale, în care să se simtă „reprezentată”. 

Teatrul independent a creat un spațiu de comunitate, o atmosferă unde cei care merg frecvent 

ajung să se simtă „ca acasă”, unde se simt confortabil să meargă chiar și singuri, pentru că 

știu că vor găsi pe cineva cu care să schimbe o vorbă. Această capacitate de a lega relații 

pare intrinsecă teatrului independent, a cărui caracteristică aparte vine tocmai din 

sentimentul de apartenență pe care ți-l dă. La fel de important e faptul că acesta e locul 

unde subiecte „marginale”, „sociale” și „politice” sunt abordate în mod creativ, sunt puse în 

fața unui public într-un mod care aduce atât publicul mai aproape de teatru, cât și temele mai 

aproape de public. Acest teatru nu e delimitat de comunitate, nu prezintă ce dorește și închide 

apoi ușile, ci are constant ușile deschise la sugestii și la discuții, face Jam-uri, sesiuni de 

întrebări, dezbateri și maratoane. E un spațiu primitor atât pentru producătorii de conținut 

artistic cât și pentru cei interesați să se bucure de el.   

Figura 34 Reactor de creație și 
experiment - Teme preferate de 
spectatori 
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IV Public comun: rețeaua de teatru independent 

Spațiu independent într-un oraș în creștere 

„La un moment dat am prins faza când au venit Oana și Doru, se întorseseră în 

România, ei veniseră din Spania. Și  și au pus bazele la Reactor și erau într-un fel de 

misiune în care încercau să cunoască toți oamenii din Fabrică. (...) Și atunci am aflat 

că o să se deschidă încă o chestie de... Și apoi am văzut că s-o deschis. Era un fel de 

incertitudine de „Da, oau, ce curajos! Un teatru. Ce chestie.” Și după aia mergeam 

pentru că îi întâlnisem ”Ah, uite, sunt oamenii ăia pe care i-am întâlnit atunci și au făcut 

chestia asta”. Multă din producția care se întâmpla în Fabrică era și la Reactor. Puteai 

să vezi și acolo chestii mi se pare că erau aceeași oameni care se învârteau în ambele 

locuri.” (f, 26, drd. sociologie) 

Spațiile de teatru independent comunică unele cu celelalte, își împart comunitatea artistică, 

dar și audiența. E clar că există producții comune, și există încercări de a conecta spațiile 

culturale, precum festivaluri de teatru și bilete cu intrări la mai multe spații. În 2017, trei dintre 

spațiile cercetate - Fabrica de Pensule, Reactor și ZUG.zone au avut un proiect comun, în 

care au implicat și cele două teatre de stat. Acesta presupunea un card numit 

„interdependent”, cu ajutorul căruia se putea la toate spațiile, iar ca recompensă pentru 

spectatorii care au fost la toate cele cinci spații, era oferită o intrare gratuită. Este un exemplu 

de tentativă de a pune spațiile și publicul în contact și de a comunica în mod organizat. Pentru 

unii spectatori aceasta a fost o motivație bună să meargă la spații pe care nu le mai vizitaseră.  

Locația efectivă a teatrelor independente vorbește mult despre marginalitatea lor (în zone 

post-industriale, cazul Fabricii de Pensule și a  și ZUG.Zone) și despre specificul pe care îl 

pot aduce cartierului (ex. Întâlniri în cartier la Reactor). Publicul își exprimă aprobarea și spune 

că:  

„Îmi place ... felul în care e aranjată sala, adică la unele evenimente sunt perne pe care stai și 

te fac să fii cât mai aproape de scenă și asta te face să simți mult mai direct, ca și cum ai face 

parte din acțiune. În timp ce la Fabrica de Pensule e doar intrarea până la scenă, unde e curtea 

nefinalizată cu nisip, plus pereții, plus pensula aia gigantică îți creează un mindset de nu știi 

unde ești. Sunt în Cluj încă? Sunt în ceva sat?” (f, 23, studentă sănătate publică).  

Posibilitățile de a crea, de a „improviza” o scenă din spații dezafectate sau care au avut 

anterior o altă destinație și profil, restrâng gama de lucruri ce pot fi făcute, numărul de 

spectatori și impun ajustări  scenografice. Creează un „altfel” de teatru, al audiențelor mici, 

care, așa cum spune o respondentă, ar beneficia de mai mult: „Te descurci cum poți, pui 

scaune cine știe pe unde. Îi ia din dimensiunea … cred că spațiul contribuie mult la ce poate 

să facă o scenă de teatru. Și.. Aș vrea să aibă un teatru. Să fie construit și să știi că e destinat 
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pentru asta. Să fie la dispoziția celor care fac asta” (f, 26 ani, drd. sociologie). Relația cu spațiu 

e ambiguă, pe de o parte îi conferă apropiere cu publicul: „știu locul perfect și mă simt ca 

acasă” (m, 22, antropolog); pe de altă parte nu pare că ajută la posibilitatea de a crește (atât 

ca public cât și în ce privește varietatea scenografiei, a pieselor puse în scenă).  

„Îți imaginez ca ZUG să fie în altă clădire? 

Nu, știu că ar putea să se mute în condiții mai bune, dar nu îmi pot imagina să se mute. 

Parcă e ca și un domiciliu pentru ei, adică e foarte drăguț. Adică și în spate unde actorii 

se schimbă și au recuzita e foarte drăguț și și barul e foarte colorat unde găsești și 

programul. Poate dacă s-ar muta în alt loc și-ar pierde aspectul.”  (f, 18 ani, elevă) 

Publicul comun al teatrelor 

În chestionar am 

urmărit frecvența cu 

care au mers 

respondenții la 

spectacole în 

diferitele spații din 

ultimul an și jumătate. 

Așadar, dintre 

respondenții noștri, 

60,8% au fost cel 

puțin o dată la 

Reactor, 48,8% cel 

puțin o dată la 

Fabrică, 35,3% cel puțin o dată la ZUG.Zone și 32,6% cel puțin o dată la Casa Tranzit. Această 

distribuție e dată și de numărul de spectacole tipic spațiilor (mult mai multe la Reactor de 

creație și experiment) și de intervievarea mai multor persoane în spațiul cel mai frecventat. 

Pentru a înțelege în ce măsură acest public se suprapune, am verificat frecvența cu care 

respondenții merg la mai mult de un singur spațiu.  

Figura 35 Frecventarea spațiilor cel puțin 1 dată în ultimele 18 luni 
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Mai mult de jumătate din 

respondenții chestionați au fost 

la cel puțin două dintre spațiile 

de teatru independent, cel puțin 

odată. Mai exact, o parte din 

respondenții chestionați erau la 

teatru pentru prima dată 

(15,9%) și o altă parte au 

frecventat un singur spațiu de 

mai multe ori (27,2%). Restul de 

56,9% au fost la cel puțin două 

spații, respectiv 27,5% la două, 

15,5% la trei și 13,9% la patru.  

Altfel spus, o jumătate din public frecventează mai mult decât un singur spațiu, însă doar 

13,9% sunt familiarizați cu oferta de spectacole de la toate patru spațiile. Uneori spațiile de 

teatru colaborează în mod explicit, spre exemplu spectacolul 99,6% s-a jucat atât la Reactor 

de creație și experiment cât și la ZUG.Zone, alteori publicul observă asocierea din 

recomandările pe care le observă atât în viu grai cât și online: „După am căutat evenimente 

de la Reactor (...) și de la Fabrica de Pensule și de la ZUG și am mers să le vedem pe fiecare. 

Și la Fabrica de Pensule mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că sunt frați ca și teatre 

independente și (..) printre astea 2 m-am învârtit, Fabrica de Pensule și Reactor.” (f, 23, 

studentă sănătate publică). O altă modalitate prin care aceste teatre sunt conectate ca rețea 

prin ochii publicului e atunci când împart „invitați”, spre exemplu jucându-se un spectacol 

invitat la Reactor, un altul: „la ZUG n-am fost, doar o singură dată, când a fost teatru beznă, 

am vrut să mai merg dar n-am mai ajuns” (m, 22, antropolog). 

Atât locațiile lor specifice - marginale, cu suprafețe mici, absente de pe harta mentală a 

orășenilor - cât și temele pe care le abordează și modul în care o fac, leagă spațiile de teatru 

independent din Cluj. Acestea împart o comunitate mai largă artistică, cu clustere în jurul unui 

singur spațiu, unde sunt cel mai des asociați. La fel, și publicul, tinde să aibă un spațiu pe care 

îl frecventează cel mai des: reiese câte un grup de prietenii și cunoștințe în jurul fiecărui spațiu, 

care, și atunci când merge în altele, nu o face în mod necesar cu aceeași frecvență.  

  

Figura 36 Familiaritatea publicului cu spațiile de teatru independent 
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V Raportare la spațiu și sugestii de viitor 

Finanțarea spațiilor și resursele publicului 

În sezonul de primăvară 2019, prețul biletelor la teatrele independente este în medie de 25 

RON, cu reducere pentru studenți și elevi fiind 15 RON. Această sumă este conștient păstrată 

cât mai redusă pentru a oferi posibilitatea cât mai multor spectatori să vină la teatru. Ținând 

cont de resursele financiare reduse pe care le au cei mai mulți studenți sau persoane tinere 

proaspăt angajate în câmpul muncii, ne-am gândit că acest aspect al prețului poate fi 

important. Rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări sunt totuși interesante, deoarece nu 

foarte multe persoane își permit un număr mare de bilete pe lună, și anume, au buget pentru 

a-l aloca spectacolelor de teatru.  

Doar 23,06% dintre respondenți și-

ar permite teoretic 4 bilete lunar. 

Jumătate dintre cei cu care am 

discutat ar putea cheltui mai mult 

de 4 bilete într-o lună. „Merg destul 

de rar acuma, cam o data la câteva 

luni, deși înainte mergeam mult 

mai des, o dată pe lună cel puțin 

100%. Aș vrea să merg mai des, 

doar că intervine problema de 

disponibilitate acum și și problema 

de bani. Adică nu am de fiecare data bugetul necesar să aloc acestui hobby. Adică îți faci 

anumite priorități din care mai scazi din plăceri”. (f, 23, studentă sănătate publică). Ținând cont 

de structura stagiunilor în spațiile de teatru independent, și anume a faptului că evenimente 

sunt concentrate în anumite perioade ale anului, stabilirea priorităților devine complicată 

pentru cei cu resurse reduse.  

Dimensiunea financiară nu scapă din atenția publicului cunoscător, fiind, până la urmă, parte 

fundamentală din ceea ce deosebește teatrul cu finanțare „de stat” și teatrul care trebuie să-

și găsească singur finanțare. Primul, deși primește bani pentru producția de spectacole, are 

deseori costuri ridicate „Biletul acum e foarte scump. Nu aș plăti biletul acela ca să văd un 

spectacol așa plictisitor.”  (f, 23, absolventă scenografie).  

Intenția noastră de a cerceta și descrie publicul teatrelor independente din Cluj nu s-a limitat 

la a întreba despre preferințe și valori. Ne-am propus să vedem și cât de familiari sunt 

spectatorii cu modul de funcționare al spațiilor - adițional atmosferei prietenoasă și prezenței 

Figura 37 Câte bilete/lună își permit respondenții 
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unei echipe deschise către public. Finanțarea activității spațiilor, producției de spectacole este 

o dimensiune care determină foarte puternic modul de funcționare al echipelor spațiilor 

respective. Una dintre intervievate ne-a spus:  

„Și știu de situații în care s-au ajuns la extenuare și la faze de genul în care muncești foarte 

mult, îți investești foarte mult forța de muncă într-o chestie și la finalul lunii nu poți să plătești și 

să mergi la dentist pentru că nu ai avut și resurse să îți asiguri financiar suficient. Pt că ești 

independent, pentru că nu ai contract de muncă pe perioadă nedeterminată.”  (f, 26, drd. 

sociologie).   

Într-adevăr, detaliile de acest fel sunt mai des necunoscute în afara cercurilor de prieteni sau 

persoane apropiate, doar 32,8% dintre respondenți au știut sau intuit că Administrația Fondului 

Cultural Național (AFCN) este cel mai frecvent finanțatorul pe care mizează teatrele 

independent în proiectele lor. Un procent destul de ridicat - 27,67% consideră că banii de pe 

bilete contribuie substanțial la 

întreținerea spațiilor, lucru care 

din cuvintele echipelor nu se 

confirmă. Întrucât profilul 

respondenților coincide cu un 

grad ridicat de interes și 

frecventare a spațiilor de teatru, 

aceștia s-au dovedit a fi 

semnificativ mai reflexivi și 

conștienți de dificultățile cu care 

se confruntă spațiile, de aici 

venind și un grad sporit de înțelegere a unor neajunsuri sau aspecte făcute în regim econom. 

Am întâlnit mai multe persoane care erau critice la modul actual de finanțare a teatrelor 

independent, acesta venind cu diverse propuneri și scenarii de rezolvare a situației critice din 

prezent. Un exemplu este cel al invitației la solidaritate între teatrele de stat și cele 

independente:  

„Eu mi-aș imagina că și teatrul Maghiar ar putea ajuta teatrele independente. Sau teatrul român. 

Dar cred că ei se uită la teatrul român. Dar cred că ele se uită la teatrele independente ca la un 

enemy. Și.. ar fi bine dacă s-ar ajuta reciproc. Ar trebui să se susțină împreună.”  (f, 23, 

absolventă scenografie). 

Recomandare și creșterea publicului 

Relația publicului cu spațiile pe care le frecventează este una apropiată. Această nu este dată 

doar de existența unei clădiri sau de aspectul ei estetic, deși, de multe ori respondenții 

Figura 38 Sursa din care consideră că se finanțează spațiile 
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menționează tocmai infrastructura redusă, clădirile cu istorie interesantă - fabrici, combinate- 

și aspectul prietenos al teatrelor independente din Cluj. Întrebați cât de des recomandă altor 

persoane teatrul la care erau în 

momentul cercetării, 29,7% au 

spus că o fac foarte des.  

Una dintre intervievatele care a 

descoperit Reactorul povestește 

cum încearcă să invite și alți 

oameni, invitându-i pe facebook 

sau scriindu-le mesaje personale 

atunci când crede că o temă i-ar 

putea interesa. Cu toate acestea, 

ea menționează: „Mă gândeam cum să propăvăduiesc mersul la teatrele independente. Dar 

depinde de interese. Degeaba spun eu cuiva că te ajută să vezi altfel lumea, poate ei nu 

rezonează cu acest argument.” (f, 24, literatură comparată). Tot din interviuri, am aflat că 

pentru spectatorii fideli este relativ dificil să convingă alte cunoștințe să vină la spectacole, de 

obicei fiind necesar să 

vină împreună la un 

spectacol cu o temă 

interesantă pentru 

persoana invitată. Am 

întâlnit și cazuri de succes 

în care un intervievat ne-a 

povestit că a convins cu 

ajutorul autorității în 

materie de teatru pe care 

o are, toți prietenii lui 

cunoscând despre 

pasiunea lui pentru teatru: 

„Am convins vreo 10 oameni să vină la [spectacolul] 90. Le-am zis că e [spectacolul de] teatru 

mei preferat și trebuie neapărat văzut și ei au încredere în mine. Am dat share pe facebook și 

am zis că dacă mergi la un singur spectacol în viață, să fie ăsta. În rest, cei care vin oricum 

vin.” (m, 22, antropolog). 

Reieșind din numărul de vizite la teatru pe care le-au făcut respondenții în ultimele 18 luni, ne-

am propus să aflăm și care ar putea fi motivele pentru care în viitor ar merge mai des să 

Figura 39 Frecvența cu care recomandă altora spațiul 

Figura 40 Motivele pentru care ar veni mai des 
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vizioneze spectacole de teatru independent. Răspunsurile arată deschidere din partea 

publicului pentru aproape toate opțiunile propuse.  

O singură excepție există, opțiunea existenței unui serviciu de babysitting pe durata 

spectacolelor s-a dovedit a fi irelevantă pentru publicul teatrelor independent, lucru care nu 

este de mirare, dată fiind vârsta și statutul de studenți, prin urmare lipsa copiilor în cazul 

majorității respondenților.  

Faptul că aproximativ 50% din public își permite între unu și patru bilete într-o lună ne vorbește 

poate nu atât de mult despre posibilitățile financiare ale respondenților, ci despre motivația și 

interesul acestora de a frecventa spectacolele de teatru independent atunci când acestea 

îndeplinesc celelalte criterii de interes - teme relevante, abordări critice și alternative, 

atmosferă prietenoasă ș.a.m.d. În același timp, este important să remarcăm că o bună parte, 

aproximativ 50% din public nu este informat despre modul de organizare al spațiilor pe care 

le vizitează, dincolo de aspectele vizibile publicului larg - finanțări, aspecte logistice și 

instabilitate a spațiului, venitului, personalului. Astfel, deși spectatorii apreciază mai multe 

dintre trăsăturile spațiilor de teatru independente, aceștia ar putea deveni semnificativ mai 

implicați și solidari dacă ar cunoaște mai multe și despre provocările cu care se întâlnesc 

echipele care gestionează spațiile cercetate. 
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Concluzii 

Publicul și spațiile de teatru independent - Fabrica de Pensule, Reactor de creație și 

experiment, ZUG.Zone  și Casa Tranzit se află într-o relație semnificativ mai apropiată și mai 

asumată decât suntem obișnuiți că e cazul în instituțiile tradiționale de artă și cultură. Se 

observă un interes și un angajament semnificativ atât din partea organizațiilor, cât și din partea 

spectatorilor, lucru care se reflectă atât în conținuturi, cât și în formele în care acesta este 

prezentat. Dincolo de această relație bilaterală, se remarcă și o relație de colaborare între 

spații, atunci când colaborează membrii echipelor, când au loc găzduiri și vizite reciproce sau 

se solidarizează în proiecte de dezvoltare a infrastructurii și creație. Spațiile de teatru 

independent și publicul lor sunt strâns legate, atât între ele cât și cu orașul Cluj, oraș creativ 

și exponent al unei vaste oferte culturale. 

Conform rezultatelor cercetării noastre, publicul care frecventează cel mai des teatrul 

independent tinde să fie tânăr, între 20 și 30 de ani. În același timp, o considerabilă parte din 

public e constituită din studenți - 48,5%,  iar dintre spectatorii care lucrează, 18% sunt în 

domeniul IT. Aproape jumătate din respondenți (44,6%) locuiesc în Cluj de puțin timp (până 

la 4 ani), o perioadă în care se încadrează studenția, spre exemplu. Pe de altă parte, jumătate 

din public (50,6%) a început frecventarea teatrului între 5 și 14 ani. Așadar, cel mai probabil, 

o mare parte a început în orașul natal, continuând sau reluând mersul la teatru, în mod special 

la cel independent, în Cluj.  

Producțiile din teatru independent răspund unor nevoi ale cetățenilor, nevoi precum: contactul 

cu perspective noi în teatru, nevoia de a învăța prin teatru, nevoia de a discuta despre social 

prin teatru, nevoia de a crea un grup de socializare. Preferința față de teatrul independent este 

manifestată, publicul tânăr deseori nu apreciază spectacolele de la teatru de stat, preferând 

în primul rând temele spectacolelor independente - sociale, politice, actuale, și tipul - 

minimalist - de scenografie pe care aceste spații (ș-)îl permit. În teatrul independent, publicul 

se simte „reprezentat”, demersul fiind considerat „onest”, iar reacția emoțională: „mi se 

schimbă ceva în suflețel”. Ce apreciază publicul cel mai mult e atunci când un mesaj important 

e reprodus fidel, în mod „entertaining”, când spectatorul se trezește pus față în față cu o temă 

în care se regăsește personal, și aceasta e pusă în scenă într-un mod surprinzător.  

Un aport major și extrem de valoros pe care îl au aceste producții, este că aduc în discuție 

subiecte altfel marginale pe scena artistică mainstream, venind chiar cu răspunsuri alternative 

la problemele actuale ale societății: „există … teatru care zice că totul e ok în lume și rămâne 

așa, și pe de altă parte teatru independent, social, care răspunde”. Așadar, spațiile de teatru 

independent cercetate oferă un context necesar și apreciat de public, acestea fiind mai 
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aproape de realitatea istorică recentă. De asemenea, apropierea de spectatori se face și prin 

faptul că echipele sunt formate din persoane tinere, pasionate. Credem că teatrul independent 

oferă oportunitatea unei tranziții spre o producție bazată pe abordări contemporane, lucru 

posibil prin temele sociale și politice, abordările estetice și modificarea relației obișnuite, 

unilaterale, dintre spectator și spectacol.  

Atmosfera și comunitatea creată de aceste spații de teatru sunt două dimensiuni deosebit de 

îndrăgite de spectatorii familiarizați cu spațiile, aspecte care i-au atras și i-au păstrat ca public 

permanent pe unii dintre ei. Persoanele dedicate și fidele spațiilor de teatru cercetate 

constituie aproximativ un sfert din publicul chestionat de noi, fiind extrem de importanți datorită 

relației pe care o au cu teatrele și rolului activ pe care îl joacă în relația aceasta, în termeni de 

promovare, relații umane de suport și solidaritate, ș.a. 

Relația cu publicul la Reactor de creație și experiment, Casa Tranzit, Fabrica de Pensule și  

ZUG.Zone este similară deoarece spațiile oferă aceleași experiențe artistice și completează 

aceleași nevoi de inedit, familiar, contemporan. Această asemănare are legătură și cu rețeaua 

de teatru independent construită între organizațiile care se ocupă de spațiile cercetate de-a 

lungul activității lor. Răspunsurile publicului în fiecare spațiu confirmă faptul că aceștia 

apreciază atât membrii artistici, cât și spectatorii și comunitatea creată.  Dintre respondenții 

chestionarului, 56,9% au frecventat două sau mai multe dintre spațiile menționate cel puțin 

odată - așadar, putem înțelege că publicul e împărțit între cei care au venit prima dată (15%), 

cei care vin și cunosc un singur spațiu (27,2%), și ceilalți, ușor peste jumătate, care au o 

cunoaștere mai bună a rețelei de teatru independent.  

Locațiile în care se desfășoară producțiile de teatru independent sunt asociate cu istoria 

clădirilor, a cartierelor, acestea găsindu-și loc în spații marginale ce au avut altă destinație 

anterior - sinagogă, fabrici, astfel contribuind la crearea unei imagini autentice și prietenoase 

cu publicul.  Valoarea pe care acestea o aduc în viața culturală a orașului este majoră, venind 

nu doar cu concepte creative noi, atât ca tematică cât și ca execuție, ci și creând zone noi ale 

comunității și întâlnirii dintre cetățeni. Aflăm și de la respondenții acestui studiu despre 

importanța unui liant între cei care produc arta și cei care o consumă, între modul în care 

aceasta este dezvoltată și ce are a spune, astfel încât, putem afirma că valoarea 

organizațiilor/spațiilor constă și în sentimentul de apartenență pe care îl întrețin printre 

spectatorii lor.  

Precaritatea financiară în care astfel de producții se fac rămâne necunoscută publicului larg, 

marea majoritate a audienței nefiind conștientă de dificultățile unei astfel de creații artistice, 

sociale și/sau comunitare. Răspunsurile obținute din partea spectatorilor de teatru arată că 
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aproximativ jumătate dintre ei nu dețin informații cu privire la modul în care are loc finanțarea 

spațiilor pe care le frecventează. Acest fapt devine cu atât mai important cu cât aspectul 

finanțării activității teatrelor independente este unul semnificativ și stringent, dată fiind 

subfinanțarea cronică și nevoia continuă de luptă pentru fonduri necesare continuării activității. 

În contextul în care vorbim despre un public nu foarte numeros și destul de apropiat spațiilor, 

anumite măsuri de familiarizare și solidarizare publică pot aduce un plus de coeziune și 

susținere din partea publicului larg. Devine, așadar, evident că aportul pe care aceste spații  

de teatru independent îl au în viața culturală a orașului este relevant, iar suportul pe care 

acestea îl primesc, relativ mic.  

De asemenea, majoritatea a respondenților, peste 80%, recomandă teatrele independent pe 

care le frecventează. Mai mult de atât, modalitățile în care persoanele deja familiare cu 

repertoriul și spațiul încearcă să invite și oameni noi este un subiect recurent în interviuri și 

discuțiile purtate în perioada colectării de date. Am încercat să identificăm care dintre 

sugestiile noastre ar face publicul mai receptiv atunci când vorbim de creșterea motivației de 

a veni la spectacole. Pentru spectatorii actuali, oferta de spectacole, precum și experiența în 

sine de a vizita spațiile respective este un motiv suficient, cel puțin ținând cont de necesitățile 

și preferințele de consum actuale. Aici poate apărea doar necesitatea menținerii unui standard 

și dezvoltarea continuă pentru a păstra publicul existent.  

Tipul de evenimente pe care îl oferă Fabrica de Pensule, Reactor de creație și experiment, 

ZUG.Zone și Casa Tranzit sunt necesare în condițiile în care propun apropieri sociale față de 

persoane marginalizate, aduc în prim plan noi estetici dramatice și pun publicul față în față cu 

el însuși, într-un mod în care nu s-a prea întâmplat în contextele anterioare. Aceste teatre sunt 

spații ale comunității, ele creează rețele între public și artiști - altfel alienați de contextul 

economic, politic -, cresc vitalitatea culturală a orașului și aduc teme actuale și curajoase în 

prim-plan.  

Prin urmare, trecând prin cele câteva dimensiuni care leagă publicul de teatrele independente 

din Cluj - raportarea spectatorilor la fiecare dintre inițiative, valoarea comunității create în jurul 

spațiilor, temele valorizate și criteriile care fac teatrul independent special în ochii spectatorilor, 

am identificat un grad înalt de apreciere de care se bucură spațiile, precum și punctele forte 

în materie de conținut și teme abordate. De asemenea, existența unei comunicări între spații 

și public și a unității în ce privește misiunea asumată de organizațiile cercetate, lucru pe care-

l confirmă și respondenții, demonstrează latura comunitară și puternic angajată local a 

teatrului independent clujean. În continuare persistă multe necunoscute despre dificultățile 

financiare, structurale și logistice cu care se confruntă spațiile. Misiunea de a face cunoscut 
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demersul teatrelor, atât publicului cât și factorilor de decizie, este una dintre mizele care ar 

putea face comunitatea mai solidă și ar crește șansele evoluției teatrului independent.  
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Anexe 

 

Ghid de interviu 

 

I Istoric personal când și în ce condiții au început să meargă la spectacole la teatre 

independente  

- Povestește-mi despre tine și cu ce te ocupi, ce studii ai; 

- Cu ce se ocupă părinții tăi, ce profesii au?  

- Cum ai ajuns prima oară la teatru, mergeați cu familia? 

- Cum te-ai simțit la primele vizite la spectacole. Povestește-mi despre experiențele 

respective. 

 

II Istoria și parcursul spațiilor de teatru independent 

- La care dintre spații mergi mai des? De ce? 
Ce amintiri ai legat de acest teatru și acest loc, în special? 

- Care ți se pare lucrul de apreciat cel mai mult la spațiul x? Pe de altă parte, ce este 
criticabil sau poate fi schimbat? 

- Te regăsești la nivel personal în tipul de activități propuse la x spațiu? 
- Face parte din identitatea ta să mergi la x spațiu? În ce sens? 
-  Cam câți dintre prietenii/cunoștințele tale vin și ele la acest spațiu? 

 

III Aprecierea față de conținut și spectacole  

- Care sunt spectacolele preferate de la fiecare dintre cele 4 spații? Ai putea să faci 
un top 3 și să îmi explice de ce? 

- Cum alegi un spectacol la care să mergi (tematică, timp, loc, autori…) 

- Cum te ajută un spectacol oarecare? Cum te marchează vizita și mesajul: De ce mergi 
la spațiul respectiv? De ce nu mergi mai des?  

-  

- Cum recomanzi prietenilor un spectacol de la x spațiu, ce argumente aduci?  
 

IV Relația cu teatrul clasic și instituțiile de teatru de stat 

- În opinia ta, în ce constă diferența dintre un spațiu independent ca acesta și un teatru 
de stat?  

- În ce fel e important pentru tine să mergi la acest tip de spectacole (oferit de spațiile 
independente)?  

-  
V Principiile și valorile respondenților 

- Cum crezi că ar fi mai bine să fie finanțate asemenea spații? 

- Care sunt câteva dintre temele de pe agenda publică pe care le consideri 
importante/relevante? 

 
 
 
Mulțumesc pentru discuție!  
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Chestionar (se găsește în anexă) 

 



Chestionar Audiență Teatru
Sunt studentă/student la Facultatea de Sociologie, la Universitatea Babeș Bolyai. Facem o cercetare 
despre publicul teatrului independent împreună cu Reactor de creație și experiment, Zug.zone. 
Fabrica de Pensule. V-aș ruga să îmi răspundeți la câteva întrebări despre spectacolele de aici și 
preferințele personale. Rezultatele cercetării vor contribui la dezvoltarea acestor spații. Datele sunt 
anonime și vor fi folosite exclusiv în scopul acestei cercetări. 

1. Titlul spectacolului

Mark only one oval.

Ilonka

Eu sunt! Și?

99, 6 %

Reedans

Fishez

Film: Putin's Witnesses

RIEN, mais la j`ai envie la mourir

Rândul 3

This is just a story

2. Locul de desfășurare

Mark only one oval.

Reactor de Creație și Experiment

ZUG.zone

Fabrica de Pensule

Casa Tranzit

3. Data

Example: 15 December 2012
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4. Numele operatoarei/operatorului

Mark only one oval.

Ioana Popescu

Andrei Matros

Andreea Grigorie

Iris Manescu

Oana Grigorie

Ana Maria Negură

Diana Iuliana Ciupercă

Beatrice Ionescu

Dora Fekete

Florea Adriana

Viteazu Andreea

Bogdan Barbulescu

Avram Luciana

Bobeica Andreia

Mita Ecaterina

Daichendt Daniela

Andreea Simon

Oana Crasi

Popa Efim

Popa Tatiana

Carla Lăzău

Ema Onofrei

Irina Sabau-Balan

Nicol Albert

5. Genul respondentului/ei

Mark only one oval.

Feminin

Masculin

Altul

6. 1. Care este vârsta dvs.?
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7. 2. Care este limba dvs. maternă?

Mark only one oval.

Română

Maghiară

Other:

8. 3. Care este ultimul nivel de studii absolvit? (Variantele de răspuns nu se citesc, se va bifa
opțiunea spusă de respondent)

Mark only one oval.

Gimnaziu

Liceu

Facultate

Master

Doctorat

9. 4. Care este ocupația dvs? (Variantele de răspuns nu se citesc, se va bifa opțiunea spusă
de respondent)

Mark only one oval.

Licean/ă

Student/ă

Student/ă și angajat/ă full time

Student/ă și angajat/ă part time

Angajat/ă la stat

Angajat/ă la privat, firmă mică

Angajat/ă la privat, firmă mare

Antreprenor/Antreprenoare

Lucrător independent/ă

Șomer/ă

Pensionar/ă

Casnic/ă

Other:

10. 5. În ce domeniu activați? (Răspuns deschis)

11. 6. De câți ani locuiți în Cluj? (Pentru cei care
s-au născut în Cluj, se va scrie vârsta
respondentului)
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12. 7. De câte ori ați mers la teatru în general în ultimele 18 luni? (Nu se citesc opțiunile) (Dacă
răspunde o dată se trece la secțiunea 3)

Mark only one oval.

O dată Skip to question 27.

De 2 - 3 ori Skip to question 13.

De 4 - 5 ori Skip to question 13.

De 6 - 7 ori Skip to question 13.

De 8-12 Skip to question 13.

Mai mult de 12 Skip to question 13.

Consumul de teatru

13. 8. La ce vârstă ați început să mergeți la spectacole de teatru?

Mark only one oval.

5 - 14 ani (generală)

15 - 18 ani (liceu)

19 - 24 ani (facultate)

24 - 31 ani

peste 32

Nu știu/Nu răspund

14. 9. Ați fost la spectacole în altă limbă decât cea maternă (cu subtitrare sau fără)?

Mark only one oval.

Da

Nu

15. 10. De câte ori ați fost la spectacole la fiecare
dintre următoarele spații în ultimele 18 luni?
--- Fabrica de Pensule/Colectiv A (Dacă
răspunde multe, se va scrie 7, dacă f multe -
12)

16. 11. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul de la Fabrica de Pensule?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

17. 12. De câte ori la Reactor de Creație și
Experiment?
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18. 13. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul de la Reactor?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

19. 14. De câte ori la ZUG.zone?

20. 15. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul de la ZUG.Zone?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

21. 16. De câte ori la Casa Tranzit?

22. 17. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul Casa Tranzit?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

23. 18. De câte ori la Teatrul Maghiar de Stat?

24. 19. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul Teatrului Maghiar de Stat

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

25. 20. De câte ori la Teatrul Național Cluj-
Napoca?
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26. 21. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă place repertoriul Teatrului Național din Cluj?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

Conținutul spectacolelor

27. 22. Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciați spectacolul văzut astăzi ?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Nu mi-a plăcut deloc Mi-a plăcut foarte mult

28. 23. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult contează fiecare dintre următoarele criterii în
alegerea spectacolului la care mergeți? ---Tema spectacolului

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

29. 24. Estetica spectacolului (dpdv vizual)

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

30. 25. Reprezentarea oamenilor obișnuiți (personaje obișnuite)

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

31. 26. Actorii implicați

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult
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32. 27. Regizor

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

33. 28. Dramaturg

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

34. 29. Pe o scară de 1 la 5, cât de apropiate vă sunt următoarele motive de a frecventa teatrul
independent? --- Pasiunea pentru acest tip de teatru

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

35. 30. Atmosfera spațiului și comunitatea

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

36. 31. Divertisment și relaxare

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

37. 32. Motiv profesional/academic

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

38. 33. Temele prezentate

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult
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39. 34. Activități cu prietenii

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

40. 35. Alte motive (Specificați dacă numește)

41. 36. Numiți câteva teme generale pe care vă place să le vedeți discutate într-un spectacol?
(se citesc opțiunile)

Tick all that apply.

Istoria recentă

Istorii personale

Emoții

Relații

Social media și tehnologie

Minorități (etnice/religioase/sexuale/de vârstă)

Nu știu/Nu răspund

Other:

42. 37. De unde ați aflat prima oară despre acest spațiu? (Răspunsurile NU se citesc, se
bifează opțiunile respondenților)

Mark only one oval.

Prieteni, colegi, cunoștințe

Rețele de socializare

Publicitate stradală

Broșuri și afișe

Știri online

Știri tipărite

Newsletter

Reviste de cultura

Nu știu/Nu răspund
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43. 38. Pe o scară de la 1 la 5 cât de mult vă regăsiți principiile și valorile personale
reprezentate la --- (se referă doar la spațiul în care se aplică chestionarul)?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

44. 39. Care dintre următoarele cuvinte și expresii vi se asociază cu spațiul de aici?
(răspunsuri multiple)

Tick all that apply.

Teatru documentar

Teatru politic

Idei sociale

Teme de actualitate

Teatru pentru tineri

Teatru non-conformist

Divertisment

Avangardist

Nu știu/Nu răspund

45. 40. De câte ori ați participat în ultimele 18 luni
(1,5 an) la alte evenimente înafara
spectacolelor de teatru organizate în acest
spațiu (concerte, expoziții, petreceri,
workshopuri)?

46. 41. Pe o scară de la 1 la 5, cât de important este acest spațiu de teatru independent pentru
dvs. personal?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte important

47. 42. Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură sunt valoroase pentru dvs personal următoarele
aspecte/elemente în ce privește (numele spațiului) ----Oferta alternativă/diferită a spațiului

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult
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48. 43. Contribuția la scena artistică/Rolul în scena artistică

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

49. 44. Contribuția la formarea publicului de teatru

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

50. 45. Conținutul politic, angajat social al spectacolelor

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

51. 46. Valoarea simbolică a clădirii

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

Consum cultural în general

52. 47. Pe o scară de la 1 la 3, cât de des mergeți la cinema ?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

53. 48. Cât de des mergeți la muzeu?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori
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54. 49. Cât de des mergeți la stand-up comedy?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

55. 50. Cât de des mergeți la concerte în club?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

56. 51. Cât de des mergeți la concerte la Sala Polivalentă?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

57. 52. Cât de des mergeți la Festivaluri de teatru?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

58. 53. Cât de des mergeți la Festivaluri de muzică?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

59. 54. Cât de des mergeți la Festivaluri de film?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori
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60. 55. Ce hobby-uri aveți? (Variantele de răspuns nu se vor citi, se va bifa opțiunea
respondentului)

Tick all that apply.

Dans

Fotografie

Muzică

Desen

Lectură

Actorie

Film

PC/Video games

Nu știu/Nu răspund

61. 56. Pe o scară de la 1 la 3, cât de des vă informați despre evenimentele culturale din oraș
din următoarele surse-----De la prieteni, colegi, familie?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

62. 57. Din rețele de socializare?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

63. 58. Din știri online?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

64. 59. Din broșuri/știri tipărite?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori
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65. 60. Din reviste de cultură?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

66. 61. Din abonament la newsletter?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

67. 62. Din alte surse?

Mark only one oval.

1 2 3

Deloc Deseori

68. 63. Care alte surse de informare?

69. 64. Considerând prețul actual al biletelor,
câte bilete vă permiteți într-o lună?

Sugestii și dorințe pentru viitor

70. 65. Cât de des vi se întâmplă să recomandați spațiul și evenimentele de aici prietenilor sau
cunoștințelor?

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Niciodată Deseori
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71. 66. După părerea dvs. care este SURSA PRINCIPALĂ de finanțare a acestui spațiu de teatru
independent? (Se citesc variantele de răspuns)

Mark only one oval.

Prețul biletelor

Investitori privați

Proiecte finanțate de Primăria Cluj

AFCN (Admnistrația Fondului Cultural Național)

Crowdfunding/Donații

Nu știu/Nu răspund

Other:

72. 67. Cât de mult v-ar motiva următoarele servicii să vizitați (numele spațiului) mai des?----
Abonamente/Vouchere de reducere la bilete

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

73. 68. Spectacole în weekend

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

74. 69. Promovare extinsă

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

75. 70. Discuții cu actori și specialiști după spectacole

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

76. 71. Serviciu de baby-sitting în timpul spectacolului

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult
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77. 72. Un program comun al spectacolelor independente

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Deloc Foarte mult

78. 73. Ați dori să participați la a doua etapă a
cercetării? Etapă în care vom realiza un
interviu de aproximativ o oră cu dvs, la o oră
convenabilă dvs în urma unei înțelegeri
prealabile? Lăsați-ne un contact (email,
telefon, facebook) și vă contactăm noi în
următoarea perioadă.

79. 74. Comentarii (eventual Prenumele
respondentului dacă vă lasă contact)
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