
 
 
 
 

 
 

Teatrul muzeal în România 
 

 
În iunie-iulie 2009, în cadrul proiectului ShowMuz, s-a deruat un studiu privind teatrul muzeal 
în România. Această cercetare a investigat atât opinia reprezentanţilor muzeelor, cât şi a 
artiştilor. Proiectul ShowMuz – muzeul şi artele spectacolului este iniţiat de Reţeaua Naţională 
a Muzeelor din România, împreună cu UNITER şi Teatrul Metropolis, şi finanţat prin AFCN. 
Acest proiect doreşte să prezinte atât muzeografilor cât şi artiştilor posibilităţile de colaborare 
în cadrul unor programe comune şi să stimuleze derularea de astfel de proiecte. Conceptul de 
teatru muzeal se referă la orice formă de spectacol care se derulează în cadrul unui muzeu sau 
orice activitate a muzeului care presupune utilizarea unor tehnici teatrale şi mijloace dramatice 
pentru interacţionarea cu vizitatorii săi.  
Principalele obiective ale acestui studiu sunt: identificarea opiniei reprezentanţilor muzeelor şi a 
artiştilor cu privire la posibilitatea implementării de programe de teatru muzeal, disponibilitatea 
de colaborare pe care o au muzeografii şi artiştii, practica privind programele de teatru muzeal 
în România şi dorinţa de implicare în astfel de proiecte. Studiul a dovedit un mare interes atât 
din partea reprezentanţilor muzeelor, cât mai ales a artiştilor.  

La chestionarul online au răspuns aproape 190 de artişti (actori, regizori, studenţi la teatru, 
scenografi etc.) Cca. două treimi dintre ei sunt rezidenţi în Bucureşti. Majoritatea lor fie 
lucrează pentru un teatru public (43%), fie pe cont propriu (35.5%). Numărul reprezentanţilor 
muzeelor care au răspuns la chestionarul dedicat lor este mai mic: 110 persoane. Majoritatea 
aceastora sunt femei. În ceea ce priveşte funcţia deţinută în muzeu, cca. 35% lucrează într-un 
departament de comunicare / relaţii publice / marketing / educaţie, 25% - în departament 
curatorial, 22% - în departament de cercetare / documentare. În majoritatea cazurilor, 
respondenţii lucrează în muzee mari. Cel mai bine reprezentate sunt muzeele mixte (cca. 30%), 
muzeele de etnografie (17%), muzeele de istorie (16%), muzeele de ştiinţe ale naturii (14%) şi 
muzeele de artă (aproape 10%). Numai 15% dintre aceste muzee sunt amplasate în Bucureşti.  

 
 

Rezultatele studiului: 
 

Consideraţii ale respondenţilor privind teatrul muzeal  
Mai puţin de jumătate dintre respondenţi, în special artişti, şi-au înregistrat opiniile personale 
privind teatrul muzeal. În marea majoritate a cazurilor au arărat un interes crescut faţă de astfel 
de programe, cărora li s-a recunoscut pe scară largă valoarea educativă, dar şi capacitatea de a 
atrage publicul către muzeu. Practic, singurele rezerve exprimate au fost legate de faptul că 
muzeul nu oferă un spaţiu suficient de adecvat pentru aceste evenimente. Au fost şi două 
persoane, un cercetător din muzeu şi un artist (dramaturg reconvertit în om de afaceri), care 
consideră că nu ar trebui să se deruleze astfel de proiecte în muzee.  
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Muzeul ca ofertant de programe de „spectacole”  
Atât artiştii cât şi reprezentanţii muzeelor consideră că muzeul este adecvat în mare măsură 
pentru dezvoltarea de proiecte de teatru. Se constată că artiştii au dat un scor puţin mai mare 
acestui indicator. Totuşi, numai aproximativ 4% dintre muzeografi consideră că spaţiul oferit de 
muzeu este în mică şi foarte mică măsură adecvat acestor activităţi, în timp ce procentul 
artiştilor cu aceste opinii este mai mult decât dublu. Se constată deci o polarizare mai mare a 
opiniilor în rândul artiştilor decât în cazul muzeografilor. Acest fapt este susţinut şi de 
concordanţa în opiniile muzeografilor cu privire la marea importanţă a programelor de teatru 
muzeal.  
Opiniile artiştilor şi ale muzeografilor diferă în mai mare măsură în ceea ce priveşte spaţiul din 
interiorul muzeului care este mai adecvat pentru derularea de programe de teatru muzeal. 
Clasamentul obţinut este similar (curtea muzeului, platforma din faţă muzeului, sala de 
conferinţe, holul muzeului, sălile cu exponate), dar notele acordate diferă destul de mult. În 
general, muzeografii sunt mai critici cu privire la spaţiile interioare de expunere şi preferă într-o 
mai mare măsură decât artiştii ca spectacolele să se deruleze în afara muzeului. De exemplu, 
nota acordată de muzeografi pentru curtea muzeului este de 9 (din 10), în timp ce artiştii au 
acordat nota 8.5. Muzeografii au acordat nota 4.7 pentru sălile în care este expus patrimoniul, în 
timp ce artiştii au acordat nota 6.5 pentru aceste spaţii. De altfel, destul de mulţi reprezentanţi ai 
muzeelor – respectiv aproape o treime – consideră că sălile cu exponate sunt total 
necorespunzătoare programelor de teatru muzeal, comparativ cu numai cca. 7% dintre artişti 
care împărtăşesc această opinie.   
 

Colaborarea în cadrul unor programe de teatru muzeal  
Chestionarul a investigat care sunt motivele care pot determina un artist să colaboreze cu un 
muzeu. Principalele trei elemente identificate sunt calitatea piesei, mediatizarea proiectului şi 
abilităţile managerului de proiect. Cele mai puţin importante elemente menţionate de actori sunt 
posibilitatea de a cunoaşte persoanele care lucrează în muzeu sau alte persoane din proiect, 
prestigiul altor artişti implicaţi şi prestigiul muzeului. Reprezentanţii muzeelor au arătat că 
înţeleg destul de bine pe artişti, identificând o ierarhie similară a factorilor importanţi pentru 
artişti, dar scorurile date de ai sunt sistematic mai mici decât cele acordate de artişti.  

Răspunsurile primite arată un interes general mai mare din partea artiştilor în implicarea în 
programe de teatru muzeal, comparativ cu reprezentanţii muzeelor. Aceştia din urmă preferă în 
mod special proiectele dezvoltate pentru muzeu şi care se adresează copiilor (acestea din urmă 
au primit 6.18 puncte din 7). Artiştii preferă tot proiectele dezvoltate special pentru muzeu, dar 
nu cele pentru copii (6.11). Cel mai mic interes al artiştilor a fost către spectacolele de tip 
improvizaţie care se derulează în sălile unde sunt expuse colecţiile (5.31). În cazul 
muzeografilor, cel mai mic interes merge către spectacolele de teatru clasic care să se joace în 
muzeu (4.78).  

Artiştii au arătat un interes general ridicat de colaborare cu toate tipurile de muzee. Deschiderea 
cea mai mică s-a dovedit a fi faţă de colaborarea cu muzeele tehnicii (3.72 din 5 – interes foarte 
mare) şi muzeele de ştiinţe naturale (3.84).  
 

Consideraţii privind participanţii la programele de teatru muzeal 
Artiştii consideră că principalele trei motivaţii ale muzeelor legate de derularea de programe de 
teatru muzeal sunt: educarea publicului prin mijloace inedite, obţinerea de mai multe fonduri, 
nevoia de promovare prin asocierea cu activităţi care atrag mai mult atenţia, precum şi atragerea 
vizitatorilor. Clasamentul realizat de reprezentanţii muzeelor este similar, dar notele acordate 
sunt puţin mai mari. Aceste rezultate ar putea sugera că muzeografii consideră că programele de 
teatru muzeal urmăresc nişte obiective clare într-o mai mare măsură decât artiştii.  
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Opiniile celor două categorii de respondenţi diferă mai mult în ceea ce priveşte factorii care 
determină publicul să participe la programe de teatru muzeal. În opinia artiştilor, topul acestor 
factori este: promovarea spectacolelor (3.61), curiozitatea pentru o experienţă culturală inedită 
(3.51), construirea unui website dedicat programului (3.3), prestigiul actorilor (3.23) şi 
amenajarea unui spaţiu corespunzător (3.16). În cazul reprezentanţilor muzeelor acest clasament 
include: promovarea intensă (3.64), curiozitatea (3.56), prestigiul actorilor(3.47), preţurile mici 
(3.35) şi prestigiul muzeului (3.24).  
 

Experienţa respondenţilor privind teatrul muzeal 
Cam o treime dintre artiştii respondenţi şi un sfert dintre reprezentanţii muzeelor au participat 
personal la programe de teatru muzeal. Gradul de mulţumire al artiştilor este mai mare decât în 
cazul muzeografilor (6.12 faţă de 5.5 din 7 posibil). De asemenea, dorinţa de implicare în viitor 
în programe de teatru muzeal este ceva mai mare în cazul artiştilor comparativ cu muzeografii 
(4.52, respectiv 4.22 din 5 posibil).  

Studiul a identificat peste 70 de programe de teatru muzeal derulate în ultimii ani în România. 
Aproape o cincime dintre acestea s-au desfăşurat în mai mulţi ani. În cca. un sfert dintre situaţii 
programele de teatru muzeal au fost organizate în cadrul unor evenimente mai ample, precum 
„Noaptea muzeelor”, festivaluri, zilele oraşului etc. Muzeele cel mai des implicate în aceste 
activităţi, conform rezultatelor studiului, sunt Muzeul Literaturii din Iaşi şi Muzeul Militar din 
Bucureşti. Această listă este însă parţială. Cunoaştem destule spectacole de teatru muzeal 
derulate la alte muzee, de exemplu la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” sau 
la Muzeul Naţional de Artă al României, care nu sunt menţionate. În ceea ce priveşte artiştii şi 
teatrele implicate, se constată o participare mare a studenţilor, respectiv a universităţilor de 
teatru din Bucureşti şi din ţară.  Tipologia spectacolelor derulate este foarte mare, de la concerte 
simfonice şi spectacole de operă cu zeci de interpreţi, până la spectacole de tipul one man show.   
 

Concluzii finale 
Studiul realizat nu este reprezentativ la nivel naţional. Probabil că cei care au ales să 
completeze chestionarele au fost în trecut expuşi într-o mai mare măsură la acest fenomen şi au 
în general o mai mare deschidere faţă de teatrul muzeal comparativ cu cei care nu au răspuns. 
Prin urmare, rezultatele probabil că înregistrează opinii mai favorabile decât media în rândul 
artiştilor şi a reprezentanţilor muzeelor.  

Marea majoritate a respondenţilor evaluează pozitiv posibilitatea de dezvoltare de programe de 
teatru muzeal. Pare că interesul în rândul artiştilor este ceva mai mare decât în cazul 
muzeografilor. Toţi respondenţii subliniază valoarea educativă a programelor de teatru muzeal.  
În ceea ce priveşte spaţiile de derulare a acestor programe, se preferă spaţiile mai largi, care nu 
sunt supuse unor constrângeri prea mari. Forma de teatru muzeal cea mai agreată este teatrul 
dezvoltat special pentru muzeu, în funcţie de tematica şi colecţiile sale.   

De asemenea, studiul arată şi existenţa unor proiecte anterioare – deci a unei baze solide pe care 
se poate construi. Cercetarea evidenţiază şi limitările pe care respondenţii le percep cu privire la 
dezvoltarea de programe de teatru muzeal, limitări care ţin chiar de spaţiul muzeului şi de 
necesitatea protejării colecţiilor.  
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