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Rezumat: Terapia prin teatru presupune parcurgerea unui program complex de  activități specifice, care 

presupun stimularea exprimării sentimentelor de către beneficiar, aspect ce conduce la recunoașterea potențialului 

uman în fiecare persoană și dezvoltarea unei culturi a demnității și respectului. În cazul deținuților, teatrul dezvoltă 

abilitățile sociale, abilități ce contribuie la dezvoltarea personală, aceștia reușind astfel să progreseze, să se descopere 

și să devină mai umani, mai empatici mai aproape de realitatea socială. În acest sens,au fost intervievați un număr de 

30 de spectatori prezenți la Festivalul Multiart pentru deținuți, eveniment ce reunește artiști și trupe de actori-deținuți 

din întregul sistem penitenciar, în încercarea de a permite publicului larg să ia contact nemijlocit cu o realitate mai 

greu accesibilă 
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Introducere 

 

Teatrul nu este destinat oricui, ci doar celor care cu adevărat se identifică cu o stare, emoție sau 

acțiune, iar prin actul artistic reușește să introducă spectatorii în poveste. 

Dacă este să definim teatrul, acesta a fost un puternic mijloc de exprimare și explorare de-a lungul 

anilor, oferind comunității sale o înțelegere mai profundă despre sine, atât ca și colectiv, cât și ca individ 

printr-o sinteză de divertisment și instrucțiuni. 

O altă definiție, mai teoretică, spune că teatrul este o ramură a artelor spectacolului preocupată de 

prezentarea pieselor și musicalurilor. Domeniul său de aplicare este unul la nivel mondial, iar influența este 

una profundă. Arta teatrului este preocupată aproape exclusiv de interpretarea directă a actorilor, o 

interpretare în care acțiunea este planificată precis și are ca scop crearea unui simț coerent și semnificativ al 

dramei într-un cadru de  audiență. 

Teatrul a devenit terapie pentru cei situați dincolo de gratii. Penitenciarul a evoluat și a trebuit să țină 

pasul cu evoluția societății. Dacă teatrul a devenit terapie pentru cei din societate, atunici terapie este și 

pentru membrii societății care își trăiesc o parte a vieții în detenție. Sunt ajutați să descopere beneficiile unei 

arte menite să contribuie într-un mod eficient la descoperirea ființei umane, la devenirea sa. 

Astfel, arta teatrală se transformă într-o operă de artă pe care o numim spectacol, fiind rezultatul unei 

munci de creaţie la care iau parte mai mulți factori: dramaturgul, actorul, regizorul şi publicul. Teatrul este o 

artă ce presupune interpretarea unui text de către actori pe o scenă, fără să conteze unde anume este amplasat 

spațiulde joc, însă acesta trebuie să fie neapărat în faţa publicului spectator. Una dintre caracteristicile artei 

teatrale este deci spectacolul. Rolul regizorului este interpretat de o echipă de specialiști care, împreună, fac 

o muncă de echipă. Este vorba, pe de-o parte, de lucrătorii de penitenciar (educatori, asistenți sociali, 

psihologi, agenți de educație) și oameni inimoși veniți din comunitate, voluntari (actori,regizori). Această 

echipă contribuie la îmbogățirea culturală a deținuților deveniți actori, la educarea gustului acestora pentru 

artă, precum și la posibilitatea de a-i ajuta să pătrundă în lumea fascinantă a teatrului. 

Munca deținutului, cu privire la rolul pe care îl are, începe chiar de la prima lectură a piesei, când 

începe să-și facă o imagine asupra personajului și asupra a ceea ce trebuie să aibă în vedere până la premieră.  

Toată această transformare, remodelare, obținută în urma contactului cu scena, cu rolurile, aduc 

schimbare atât pentru actor, cât și pentru public. Publicul se bucură, râde, plânge, are emoții, trăiește acțiunea 

împreună cu actorul. Publicul, este de fapt comunitatea, în care deținutul-actor se va întoarce la coborârea sa 

de pe scenă. Pentru a verifica calitatea transformărilor obținute de cei implicați în această formă de terapie, 
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este necesară informarea membrilor societății și studierea impactului pe care, teatrul cu deținuți, îl are pentru 

societate.  

Vorbind despre impactul teatrului în societate, Administrația Națională a Penitenciarelor a facilitat 

această posibilitate prin intermediul Festivalului Multiart pentru deținuți, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  

Începând cu anul 2009, acest festival a făcut posibilă prezentarea unui număr de 69 de spectacole la 

care au participat 681 de deţinuţi.  

 

1. Detenția și implicațiile ei 

 

În general, penitenciarul creează. într-un mod atipic. relațiile interpersonale care au un conținut, o 

dinamică și modalități aparte de structurare și manifestare. Unul din factorii importanți care determină 

specificul relațiilor interpersonale ce se creează între deținuți pe perioada detenției, îl reprezintă cadrul 

specific al penitenciarului ca instituție - mod de organizare, norme, genuri de activitate, viață închisă și 

izolată desfășurată în colective constituite artificial și impuse, aflată sub control și supraveghere permanentă. 

Un alt factor fundamental se regăsește în specificul populației penitenciare, al deținutilor, care prezintă 

particularități psihice și morale, în general nefavorabile, pentru legarea unor relații psihosociale pozitive, în 

masură să aibă un rol stimulator în formarea și manifestarea indivizilor ce se află în detenție. 

Numeroasele cercetări realizate în mediul carceral au pus în evidență existența unui fenomen de 

penitenciarizare, direct proporțional cu durata șederii în penitenciar și, mai ales, cu starea de recidivă. Este de 

înțeles că pentru cei care sunt la primul contact cu viața de penitenciar, regimul de deținere are o valoare 

represivă ridicată, care scade pe măsură ce deținutul câștigă experiență și se obișnuiște cu mediul închis, cu 

ideea privării de libertate. Nerecidiviștii au încredere mult mai mare în informațiile care circulă în penitenciar 

și, mai ales, în persoanele care au responsabilități. 

„Prima impresie, marcantă, pentru un individ care sosește întâia oara în penitenciar, e contrastul 

puternic între realitatea detenției și ideile pe care le avea înainte despre așa ceva: o experiență interesantă și 

inedită, posibilitatea de a reflecta în liniște asupra vieții de până atunci și asupra viitorului, singurătatea 

necesară pentru clarificarea minții, etc. Însă, încă de la intrare, are loc o cădere psihică și morală... Într-un 

asemenea mediu - și intuind că lucrurile stau și mai rău decât a văzut la început - sentimentul de autoapărare 

al individului se întărește, fixat pe instinctul de conservare și stimulat de dorința de a rezista mai ușor și cu 

mai puține pierderi pe durata detenției” [1]. 

Șocul puternic, produs la intrarea unui individ pentru prima dată într-un penitenciar, este provocat de 

deposedarea radicală de vechile roluri, de identitățile sale sociale. Deși închisoarea este recunoscută pentru 

contribuția sa la menținerea ordinii sociale, experiența carcerală include confruntarea cu dezordinea.  

Încarcerarea presupune atât separarea de familie, de prieteni, de colegi, cât și separarea de sine, de 

trecutul omului liber. Din acel moment, deținutul pierde orice putere asupra vieții sale cotidiene, nu mai 

poate alege când să mănânce, să doarmă, să se plimbe, persoanele cu care să împartă aceeași cameră sau 

același pat. 

În ceea ce privește procesul de revenire la viața anterioară executării pedepsei privative de libertate, 

este necesar să avem în vedere un scop și o finalitate, raportate la cerința socială obiectivă a implicării tuturor 

membrilor societății, în contextul schimbărilor contemporane.  

Când ne raportăm la revenirea în societate, trebuie cunoscut faptul că este un proces lung, de durată, 

comportamente antisociale înrădăcinate de ani de zile se corectează cu dificultate. Aici intervin specialiștii 

din penitenciar, puși în fața unor deficiente majore și pregătiți să aplice metode terapeutice adecvate fiecărui 

tip de carență comportamentală identificată. Una dintre aceste metode, de succes în spațiul carceral, este 

teatrul. Teatrul, împreună cu tot transferul emoțional inclus, este „o metodă de psihoterapie de grup, care prin 

jocul psihodramatic explorează relații interpersonale, conflicte și probleme emoționale, în scop terapeutic” 

[2]. 

 

2. Teatrul și formele sale 

 

Teatrul se manifestă în conținuturi și forme variate, existând și opinii foarte diferite cu privire la 

obiectivul teatrului. 
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Teatrul este într-adevăr complex și, datorită naturii sale complicate, el poate fi înțeles și discutat 

inteligent doar începând cu o analiză a termenului și a definiției sale. Cuvântul teatru își are rădăcinile în 

„Theomai”, care înseamnă „a vedea” și, de asemenea, din „theatron”, care semnifică literal „auditorium sau 

spațiul” pentru public” [3]. 

Un teatru poate găzdui stiluri diverse, cum ar fi: dramă, muzică clasică ori populară, operă, musical, 

balet, dans modern, cuvânt rostit, circ sau orice activitate în care un artist comunică cu publicul. 

Nu există o dimensiune ideală pentru teatru. Scara unui teatru depinde de mărimea înscenării 

necesare, de tipul de spectacol și de mărimea publicului, fiecare variabilă influențându-i pe ceilalți pe măsura 

creșterii intensității momentului artistic. 

Conform spuselor mai multor autori, regizori și chiar și actori, un teatru nu este doar un spațiu simplu 

destinat vizionării de piese, iar un teatru de succes este cel ce susține schimbul emoțional dintre interpret și 

public, dar și invers. Așadar, voi enumera, mai jos o serie de forme tipice de teatru, pentru diferite tipuri de 

performanță. 

Drama, comedia sau tragedia, toate aceste stiluri pot fi interpretate oriunde, în orice tip de teatru, 

precum și în aer liber, în spații neconvenționale, etc. Multe dintre aceste spații și forme sprijină și teatrul 

muzical, inclus separat la spații pentru divertisment.  

O piesă de teatru, poate fi jucată nu doar pe scena unui teatru, ci și în locuri neconvenționale, 

bineînțeles, asta în funcție de complexitatea piesei. 

Prin urmare, voi prezenta în rândurile de mai jos, câteva locații destinate jocului. 

Un teatru mic, de dramă, de obcei are un număr mai limitat de locuri, între 50 și 300, maxim până în 

400. Deseori, un astfel de spațiu nu are o scenă separată, ceea ce înseamnă că actorii iși desfășoară actul 

artistic în același spațiu arhitectural cu publicul, respectiv la același nivel. Aceste mici teatre prezintă, adesea, 

o relație unică sau, mai degrabă spus, intimă între actor și public. 

Teatrul sub formă de arenă, este unul în care publicul înconjoară complet scena sau zona de joc, iar  

intrările actorilor în zona de joc, sunt asigurate de intrări care presupun străbaterea printre scaune, până la 

zona de joc, mai concret, acestea pot fi amfiteatre sau săli în care scaunele sunt amenajate astfel încât să 

existe spațiu suficient între ele, pentru a se putea strecura actorul. 

Un alt tip de teatru este cel denumit Endstage. Sala unui astfel de teatru este o sală în care publicul 

ocupă scaunele ce sunt la același nivel, mai exact publicul este față în față cu scena. 

Totodată, pe lângă aceste modele de teatru, există și teatrele flexibile. 

Teatrul flexibil este un termen generic, în care spațiul de joc și locurile ocupate de public pot fi 

configurate după dorința fiecărei producții. Mediul, promenada și teatrul de studio, sunt alți termeni pentru 

acest tip de spațiu, sugerând caracteristici sau calități particulare.  

Teatrul de mediu este un spațiu în care arhitectura este intrinsecă performanței sau un spațiu destinat 

teatrului, care se transformă complet într-un mediu pentru performanță. Spațiul de audiență și spațiul de 

performanță sunt uneori împletite, iar acțiunea poate fi focalizată într-un mod unic sau multiplu. În teatrul de 

mediu, spațiul fizic este o parte esențială a spectacolului.  

Teatrul de promenadă este un teatru fără locuri fixe, pentru marea parte a auditoriului, acest lucru 

permițând publicului să fie implicat în acțiune și să o urmărească din diferite părți ale sălii. Acțiunile cu focus 

multiplu și un public aflat în mișcare, ambele sunt caracteristici principale ale teatrului de promenada. 

Teatrul Black box este un teatru flexibil, de obicei fără prea mult decor sau coloratură, ci un spațiu 

ce poate fi într-adevăr negru, însă nu mereu. De obicei, scaunele pentru audiență se află la etajul principal, 

fără galerii, ci doar pentru tehnic. 

Teatrul de studio. Teatrul de studio este unul la fel de flexibil, cu una sau mai multe galerii de 

audiență, pe trei sau patru laturi ale unei camere dreptunghiulare. Etajul principal poate fi configurat, de 

regulă, în configurații de arenă, tracțiune, etapă finală și podea plană. Camera are de obicei un anumit 

caracter arhitectural” [4]. 

Teatru de curte. Termenul de teatru în curte îmbrățișează o serie de forme de teatru, toate cu 

caracteristică comună, cel puțin a unei galerii cu scaune ridicată din jurul zonei centrale.  

Teatrul sub forma Proscenium, sau mai concret „teatrul ce are o scenă în stilul grec sau roman, aici 

scena este separată de auditoriu” [5].  
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3. Terapia prin teatru  

 

Creația în teatru este un proces în care deținuții utilizează vocea, corpul, dar și imaginația pentru a 

exprima concepte, idei și sentimente. Așadar, teatrul implică generarea de povești și „lumi imaginate” care 

sunt comunicate prin cuvinte, voce, mișcare, elemente fonice și elemente vizuale. 

Procesele creative culminează cu repetiții în timpul cărora actorii  își exersează și își perfecționează 

ideile,  și găsesc soluții la problemele tehnice sau de regie. 

În primele etape, creativitatea implică trecerea de la realitate la imaginar cu suport ghidat. 

Desfășurarea unei experiențe de dramă ghidată se va întâmpla în timp real, cu pauze, pentru a ajuta deținuții-

actori să-și însușească povestea prezentată.  

Pe măsură ce deținuții se maturizează, terapia prin teatru ar putea implica procese de colaborare 

pentru conceperea teatrului original, scrierea pieselor de teatru sau dezvoltarea de modele pentru seturi, 

costume și sunet. 

În ultimii ani, tot mai multe persoane s-au simțit atrase de această artă și au decis să se înscrie la 

cursuri de dezvoltare prin teatru, din diverse motive. Dacă unii se înscriu pentru a reuși să scape de tracul de 

a vorbi în public, alte persoane doresc să facă teatru pentru că le place, unii dintre ei transformând pasiunea 

în meserie. 

De obicei, terapia prin teatru este aplicată persoanelor ce necesită reabilitate sau, pur și simplu, 

pentru a se cunoaște mai bine pe ei înșiși. Persoanele care beneficiază de aceste ședințe terapeutice, sunt 

urmărite, îndeaproape, de persoanele specializate în acest domeniu 

Prin urmare, terapia prin artă reprezintă „folosirea terapeutică a creaţiei artistice pentru 

îmbunătăţirea stării emoţionale a persoanelor care au diferite dificultăţi de viaţă sau a celor care îşi doresc 

dezvoltarea personală” [6]. De asemenea, ea „abordează diferite aspecte ale personalităţii prin mijloace 

artistice şi oferă posibilitatea descoperirii potenţialului individual” [7].  

Aceasta este o ocazie pentru fiecare de a se putea exprima liber, spontan şi autentic, este o experienţă 

care în timp duce la împlinire personală, vindecare emoţională, dar și transformare. 

Spre exemplu, terapia prin artă foloseşte tehnici creative ca pictura, modelajul, muzica, dansul, 

teatrul sau marionetele, cu scopul de a ajuta beneficiarii să se înţeleagă pe sine și să se elibereze de anxietăţile 

acumulate, de tensiuni şi să faciliteze comunicarea şi relaţionarea.  

Terapia prin artă are o serie de beneficii, cum ar fi: stimularea imaginaţiei, inteligenţa, gandirea, 

dezvoltă abilităţile personale şi interpersonale (comunicarea, relaționarea, inteligenţa emoţională), crescând 

stima de sine şi reducând anxietatea, stresul. 

Nu trebuie să confundăm art-terapia cu arta, deoarece terapia prin artă nu are menirea de a forma 

artişti, iar rezultatul ei final nu este tabloul, filmul sau dansul, ci dezvoltarea personală, vindecarea 

emoţională şi transformarea individuală. 

 Sedinţele de art-terapie sunt coordonate de un psiholog psihoterapeut, o persoană care are abilităţi de 

relaţionare interumană, abilităţi de lucru cu astfel de categorii, şi care este capabilă să asculte, să înţeleagă, să 

identifice nevoile fiecaruia şi să caute o cale de a răspunde acestor nevoi. 

În ceea ce privește ședinţele de terapie prin artă, acestea „se pot realiza în grup (de 5-6 persoane, 

până la 10) sau individual. Chiar dacă se află într-un grup, actorul işi păstrează totuşi independenţa, terapia 

prin artă dându-i posibilitatea de a deţine controlul asupra propriei activităţi efectuate în grup. Beneficiarii 

participanţi, trebuiesc încurajaţi să-şi prezinte produsele artistice în grup. Scopul sesiunilor de grup prin art-

terapie este de a determina progresul socio-emoţional al acestora” [8]. Această instituție, cea a artei, posedă 

abilități terapeutice foarte bune pentru grupuri ce fac parte din categoriile defavorizate, fie cu un nivel de trai 

scăzut ori destinate persoanelor închise, datorită săvârșirii unor fapte ce nu au coincis cu normele legale ale 

statului în care trăiesc. 

Terapia prin teatru este recomandată, deoarece, câteodată, „metodele „verbale” tradiționale sunt prea 

rigide pentru a permite tuturor persoanelor să se simtă confortabil. Amestecul de expresii verbale și non-

verbale folosite în teatru ajută, prin limbajul metaforic, la o bună cooperare cu „terapeutul” [9].   

Spre exemplu, psihodrama, se ocupă cu aplicarea tehnicilor și proceselor specifice teatrului în diferite 

grupuri terapeutice, sau de dezvoltare personală. Psihodrama este utilizată din 1930 pentru a ajuta la 
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rezolvarea unor probleme diverse: pentru a se afla adevărul în legătură cu sine însuşi, pentru a se înțelege 

sinele, pentru a explora tipare de interacțiune disfuncționale și pentru a învăța cum se pot modifica acestea. 

Terapia prin teatru reprezintă posibilitatea de a ajuta beneficiarul să își identifice problema singur. 

Așadar, prin aplicarea acestei metode se elimină auto-negarea și accelerează procesul de vindecare.  

Una dintre cele mai cunoscute terapii prin teatru este așa-numita dramaterapie, însă, înainte de a 

exemplifica concret ce semnifică această metodă, vom defini ce înseamnă stilul dramatic, mai concret drama. 

Cuvântul dramă provine din greaca veche și înseamnă „lucruri de făcut”. Terapia dramatică este, în 

termeni mai simpli, folosirea tehnicilor de acțiune, în special jocul de rol, jocurile dramatice, improvizația, 

marionetele, măștile și spectacolul teatral, în slujba schimbării comportamentului și a creșterii personale. Își 

are rădăcinile în religie, teatru, educație, acțiune socială și terapie mintală. 

Prima relatare teoretică scrisă asupra terapiei dramatice poate fi găsită în legătură cu teatrul grecesc. 

În poezia sa, Aristotel spune că tragedia are rolul de a  elibera sentimente profunde (în mod special milă și 

frică) pentru a elibera simțurile și sufletele spectatorilor . 

„Terapia dramatică aplică tehnici de teatru la procesul de vindecare psihoterapeutică. A apărut la 

sfârșitul anilor 1970 prin intermediul programelor spitalicești și comunitare, unde a fost folosită pentru prima 

dată cu clienții pentru a produce piese, iar mai târziu a fost integrată cu metode de improvizație și dramă. 

Terapia dramatică are rolul de a ajuta indivizii să crească și să se vindece, prin asumarea și practicarea de noi 

roluri” [10]. 

La baza dramelor și psihologiei se află atât studiul comportamentului uman, cât și cele două părți ale 

aceleiași monede. Psihologia este studiul gândurilor, emoțiilor și comportamentului; drama analizează activ 

și prezintă gândurile, emoțiile și comportamentul personajelor, pentru ca un public să-l vadă și să-l înțeleagă. 

„O mare parte din literatura dramatică abordează condițiile psihologice, sociale și culturale ale umanității și, 

astfel, servește ca un vehicul natural pentru a ajuta de fapt persoanele cu probleme reale să abordeze mai 

conștient problemele” [11]. 

La fel cum psihoterapia tratează persoanele care au dificultăți cu gândurile, emoțiile și 

comportamentul lor, terapia dramatică folosește procese dramatice (jocuri, improvizație, poveste, joc de rol) 

și produse (marionete, măști, piese / spectacole) pentru a ajuta oamenii să-și înțeleagă gândurile și emoțiile. 

mai bine sau pentru a-și îmbunătăți comportamentul. Cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea tipurilor 

de terapie care se bazează, pur și simplu, pe vorbire (psihanaliza a fost, până la urmă, numită „cura de 

vorbire”), terapia dramatică bazându-se pe luarea de măsuri pentru a face lucrurile așa cum trebuie.  

„Terapeutul dramatic este instruit în patru domenii generale: dramă, psihologie generală, psihoterapie 

și terapie dramatică. Fiecare dintre aceste categorii implică o serie de clase necesare, multe dintre ele 

experiențiale, în care unul învață făcând, exersând, obținând feedback de supraveghere și perfecționând 

abilități. În cele din urmă, terapeutul este capabil să faciliteze experiența clientului într-un mod care să-l 

păstreze pe client în siguranță emoțională și fizică în timp ce acesta beneficiază de procesul dramatic” [12]. 

Anumite tehnici: jocuri dramatice, improvizație, joc de rol, sociodrama, transformări de dezvoltare, 

ritualuri, măști, marionete și unele tipuri de spectacole implică lucrări de ficțiune.Clientul se preface că este 

un personaj diferit de el sau ea însăși. Terapeutul poate extinde repertoriul rolurilor clientului (sau numărul 

de tipuri de roluri care pot fi accesate pentru a fi utilizate în viața reală) sau poate permite clientului să 

exploreze un rol similar cu cel pe care îl joacă, dar sub pretextul „nu eu dar cineva-asemănător mie”. Alte 

tehnici, cum ar fi psihodrama, modelul terapeutic spiral, teatrul de redare, spectacolele oprimate și 

autobiografice, toate permit clientului să-și exploreze în mod direct viața. 

Clienții trebuie să aibă un control asupra ego-ului, pentru a putea face față acestui tip de lucrări de 

non-ficțiune, deoarece necesită o privire onestă și căutătoare de sine.  

Cei mai mulți terapeuți de teatru provin din lumea teatrului. Sunt persoane care realizează puterea 

vindecătoare a dramei, prin experiențe terapeutice pe care le-au avut în educația sau în cariera lor, și doresc 

să faciliteze schimbarea și creșterea în ceilalți. 

Mulți își amintesc că în colegiu au decis să se specializeze în psihologie sau teatru, și au decis să 

urmeze calea teatrului. Vor să folosească drama pentru a-i ajuta pe ceilalți în mod direct sau pentru a folosi 

teatrul ca agent de schimbare socială, mai degrabă, decât ca divertisment sau educație. 

Terapia dramatică se realizează în principal în grupuri, deși există practicieni care o folosesc în 

consiliere individuală, în cupluri sau în familie. Terapia dramatică poate fi găsită într-o mare varietate de 

setări, folosită cu mai multe tipuri diferite de clienți. 
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Pentru unele grupuri, metodele de acțiune ale terapiei dramatice sunt mai eficiente. Alte tipuri de 

grupuri, de exemplu, clienții non-verbali sau copiii care nu sunt buni candidați la terapie verbală pot participa 

adesea cu succes la dramă, deoarece pot arăta, mai degrabă decât verbaliza. 

„Terapia dramatică se practică în medii clinice, medii rezidențiale, facilități corecționale, situații 

educaționale, corporații și afaceri, setări de acțiune comunitară și centre sociale și de agrement. Se pot folosi 

aceleași tehnici; ce schimbă este contractul sau acordul dintre clienți și terapeut pentru a lucra la un obiectiv 

specific pentru probleme sau probleme particulare pe care clienții doresc să le schimbe” [13].  

 

4. Studiu privind impactul terapiei prin teatru asupra membrilor comunității 

 

Lucrarea de faţă a pornit de la încercarea de a sublinia opinia membrilor comunității referitoare la 

efectele terapiei prin teatru asupra deținuților și a felului în carea această terapie ar putea contribui la  

îmbunătățirea abilităților lor sociale și, implicit, la reintegrarea acestora în societate. 

4.1. Metodologia cercetării. Pentru realizarea studiului, am ales aplicarea unui chestionar ce conține 

întrebări cu variante de răspuns, dar și cu întrebări deschise. Acesta a fost aplicat unui eșantion format din 20 

de studenți ai facultăților de Psihologie și Asistență Socială, anul III, cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani, 

2 persoane de gen masculin și 18 de sex feminine, ce au venit să desfășoare practica de specialitate la 

Penitenciarul București-Jilava. Pe lângă activitățile de practică de specialitate, pe care le-au întreprins pe 

durata stagiului, aceștia au participat și la cea de a XI-a ediţie a Festivalului Multiart pentru deținuți, ce 

poartă numele ''Dana Cenuşă - Descătuşare prin Cultură'', desfășurat în perioada 20-21 noiembrie 2019. 

Spectacolele selectate au fost susținute în incinta Teatrului Nottara, de către 48 de deţinuţi, din patru 

penitenciare. 

În cadrul festivalului au fost prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii", pe baza textelor 

scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, "Făgăduiala", 

adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, "Şase 

personaje în căutarea unui autor", adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 

Penitenciarului Bucureşti-Rahova, şi "Scrisori refulante", texte adaptate de Adriana-Dora Puiu, în regia 

Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie a Penitenciarului Bistriţa. 

În premieră, în cadrul festivalului, în prima zi a fost prezentat, în afara concursului, spectacolul 

"Magic Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti-Jilava, în colaborare cu prof. dr. Andrei 

Teaşcă - Magic Art Therapy” [14]. 

Cercetarea a avut loc ulterior vizionării pieselor de teatru prezentate în cadrul festivalului și are 

menirea de a sublinia ceea ce au surprins și interpretat studenții. Am ales această categorie de spectatori, 

întrucât am pornit de la premisa că aceștia sunt persoane ce au un nivel de înțelegere a actului artistic, al 

personalității umane și al procesului de reabilitare a deținuților. 

Direcţiile de analiză ale acestui studiu, au fost stabilite în urma activităţii desfăşurate în calitate de 

asistent social în cadrul Penitenciarului Bucureşti-Jilava. 

4.2. Obiectivele generale ale acestui studiu, au fost: 1. analiza eficienței teatrului, ca metodă 

terapeutică, a modului în care acesta oferă posibilăți de dezvoltare pe mai multe planuri (a abilităților creative 

și expresive, formare a competențelor de comunicare, dezvoltare a limbajului, dezvoltare a gândirii critice), 

astfel încât persoanele private de libertate să se poată reintegra mai facil  în societate; 2. percepţia comunității 

cu privire la efectele terapiei prin teatru. 

4.3. Obiective specifice ale acestui studiu au fost: 1. identificarea gradului de conștientizare a 

membrilor societății, cu privire la existența terapiei prin teatru în penitenciar; 2. evidențierea rolului pozitiv 

al teatrului, ca parte a procesului de reabilitare socială. 

4.4. Ipoteze. Studiul și-a propus verificarea următoarelor ipoteze: 1. dacă teatrul reprezintă o metodă 

de reabilitare pentru deținuți, atunci aceasta va facilita reintegrarea lor socială; 2. dacă deținuții își 

îmbunătățesc abilitățile sociale, atunci mesajul lor ajunge la publicul spectator; 

Pentru a putea atinge obiectivele, metoda aleasă este una calitativă, întrucât aceasta are menirea de a 

analiza în profunzime subiectul abordat, astfel încât, datele culese să fie relevante pentru studiu. Ca şi metodă 

de cercetare a fost folosită metoda aplicării unui chestionar cu un număr de 10 întrebări, unele cu variante de 

răspuns, altele deschise. Completarea chestionarelor a avut ca durată de timp între 5-7 minute. 
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Includerea participanţilor în studiu s-a realizat pe bază de voluntariat, în urma consimţământului 

scris, informat şi liber exprimat. Studiul a respectat normele de etică ale cercetării ştiinţifice, respectându-se 

în permanenţă principiile anonimatului şi ale confidenţialităţii, subiecţii putându-se retrage în orice 

moment al studiului. 

4.5. Rezultatele studiului. Analiza şi interpretarea datelor s-a făcut pe baza răspunsurilor celor 20 de 

practicanți ai facultăților de profil. 

În ceea ce privește întrebarea „Credeți că teatrul este o terapie?”, 18 din 20 de respondenți au răspuns 

afirmativ, 1 răspuns a fost negativ, iar 1 notat cu „nu știu”. 

Un răspuns preponderent negativ l-a primit întrebarea cu privire la „Cât de des mergeți la teatru?”, o 

mare parte dintre ei declarând faptul că nu au prilejul să mearga mai des, ci poate lunar, sau odata la 6 luni. 

La întreabrea  „Știați că în penitenciar există terapie prin teatru?”, 4 din 20 de respondenți au răspuns 

afirmativ, 16 negativ. 

În ceea ce privește întrebarea „Considerați că implicarea în accest gen de activitate i-ar ajuta să se 

integreze social? Dacă da, în ce fel?”, toți cei 20 de respondenți au spus ca îi va ajuta foarte mult la reabilitare 

și integrare socială, datorită faptului că deprind și se simt liberi să-și exprime sentimentele, fără rețineri. 

Întrebarea „Ce mesaj v-au transmis piesele interpretate de deținuți?” a avut ca răspuns faptul că 

mesajul transmis de piesele jucate de către deținuți, au fost realmente cu impact, deoarece, toți respondenții 

au declarat faptul că, în primul rând deținuții au reușit să-i facă să înțeleagă povestea interpretată, și că 

mesajele celor patru piese au avut un impact destul de important asupra psihicului și comportamentului 

acestora, dar cu siguranță și asupra deținuților. 

La întrebarea „Ce sentimente v-au trezit actorii?” 3 dintre respondenți au afirmat că au avut un 

sentiment de teamă, 2 au fost surprinși de seriozitatea de care actorii au dat dovadă, 15 au răspuns că au fost 

încântați de frumusețea spectacolelor și de talentul de care au dat dovadă deținuții. 

La întrebarea „V-ați regăsit în vreunul din personaje? Daca da, argumentați”, un număr de 14 

persoane au răspuns afirmativ, restul au declarat ca nu s-au putut identifica cu vreunul dintre personaje, iar 

acest lucru se datorează faptului că nu au trăit momentan acele experiențe de viață interpretate de deținuți 

prin intermediul pieselor de teatru. 

La întrebarea „Dacă ați interpreta un personaj, cum ați fi construit rolul?” marea majoritate, mai 

exact un număr de 18 persoane au declarat faptul că ar fi mers pe aceeași idee de interpretare și ar fi adăugat 

mai mult comic de situație, astfel încât, totul să pară mult mai amuzant și mai ușor de înțeles, și pentru 

persoanele care nu au avut niciodată contact cu teatrul. 

În ceea ce privește întrebarea „Dacă ați fi regizor pentru o zi în ce roluri i-ați distribui?”, 12  

participanți au fost încântați de ideea de a fi regizor și de a alege personaje neobișnuite și mai complexe, 

astfel încât să-i provoace să iasă din zona lor de confort. Restul de 8 respondenți au declarat că încă nu se pot 

transpune în pielea unui regizor, deoarece mai întâi ar trebui să fie actori, să se implice în mod direct în actul 

artistic, iar mai apoi să încerce să transpună în scenă ceea ce gândesc sau dorescă să experimenteze din punct 

de vedere social și să pună la încercare limitele fiecărui deținut. 

La întrebarea „Pe o scară de la 1 la 10 ce notă ați acorda „actorilor” deținuți, comparativ cu actorii 

profesioniști?” Toți respondenții, în număr de 20, au oferit nota 10 pentru implicare, devotament, 

perseverență și chiar talent. 

 

Concluzii 

 

În urma analizării răspunsurilor oferite de respondenți la chestionarele aplicate, a discuțiilor 

informale la nivel individual purtate cu aceștia pe acest subiect, concluzia studiului este aceea că sunt mulți 

care nu cunosc noțiunile de teatru (deoarece unii nu merg deloc, iar alții ajung destul de rar), însă s-au arătat 

fascinați și dispuși să ia contact cât mai mult cu această lume, să cunoască cât mai mult terapia prin teatru. 

Au subliniat transformarea deținuților, îmbunătățirea comportamentului, a limbajului și a comunicării verbale 

și non verbale. 

De asemenea, deținuții au oferit o serie de spectacole foarte bune, asta datorită rodului muncii lor, 

orelor de repetiții și nu în ultimul rând, a ambiției și perseverenței de care au dat dovadă pe tot parcursul 

perioadei de pregătire a pieselor de teatru. 
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Rezultatele obținute în urma studiului sunt satisfăcătoare, iar ceea ce trebuie luat în considerare este 

faptul că teatrul face minuni și trebuie apreciat la adevărata sa valoare. Totodată, terapia prin teatru reprezintă 

una dintre metodele cele mai inedite și eficiente, ce poate fi aplicată unui grup țintă, în cazul nostru unui grup 

defavorizat, respectiv deținuții. 

Consider că ipotezele cercetării de față au fost confirmate, răspunsurile au fost în măsură să le 

valideze pozitiv, teatrul reabilitează actorul deținut, contribuie la reintegrarea sa socială și la final 

beneficiarul acestei terapii, este în măsură să transmită pe scenă un mesaj pozitiv către membrii societății în 

mijlocul cărora va reveni la finalul pedepsei sale. Astfel, prin intermediul terapiei prin teatru, aceștia vor 

putea să înțeleagă și să se identifice mai mult cu anumite situații, pe care le-au trăit sau pe care le observă la 

ceilalți din jur, reușind să le treazească acel spirit de apartenență la societate, integrarea lui fiind mult mai 

ușoară și rapidă. 

Recomandarea mea, ar fi aceea de a fi din ce în ce mai des aplicată această terapie, deoarece dă 

roade, deținuții demonstrând faptul că sunt capabili să studieze, să-și asume niște responsabilități, să se 

transpună în pielea unor personaje și să ofere un spectacol de calitate, asta fiind dovada faptului că, deși au 

avut un comportament inadecvat în societate, ei pot face lucruri frumoase și se pot reintegra destul de repede 

odată cu eliberarea din penitenciar. 

În încheiere, consider că mesajul transmis presei de actrița Camelia Pintilie (trainer de improvizație, 

angajată a Teatrului Excelsior, București), care pentru o perioadă a lucrat în cadrul proiectului Beyond Bars 

cu deținuții din Penitenciarele Găești, Mioveni și Jilava, este concludent: „erau foarte deschiși la tot și 

absorbeau informația ca niște copii. Evoluția era evidentă de la o zi la alta, făcând salturi uriașe, dar cea 

mai mare satisfacție pentru mine a fost faptul că s-a modificat dinamica grupului. Dacă în primele zile se 

judecau vizibil între ei, după o săptămână au început să se aprecieze, să se încurajeze unii pe alții, iar după 

ce plecam eu, rămâneau în aceeași formație și mai treceau prin jocuri de impro. Ce e interesant și pentru 

mine, este că am uitat din primele zece minute cu cine lucrez și de ce sunt acolo... Eu, ca improvizatoare, aș 

fi vrut să îi am ca parteneri de scenă. Am descoperit în ei niște talente și un umor excelent” [15].  

 

Referințe 

 
[1] Stefan Bruno, Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală, Editura Institutul European, 

Iasi, 2006, p. 63. 

[2] George Ionescu, Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie, Editura Asklepios, Bucureşti, 1995, p. 331. 

[3] Andè Breton, Teatrul și dublul său, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1997, pp. 60-62. 

[4] https://www.arch2o.com/theater-design-basic-rules/ 

[5] https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/103658/4/04_chapter%201.pdf 

[6] Alexandru Roșca, Psihologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 50. 

[7] Fundația internațională pentru familie, Ghid de bune practice - tehnici creative, Editura Vanemonde, 

București, 2005, p. 34. 

[8]  Mikhael Omraam Aivanhov, Creație artistică și creație spirituală, Editura Prosveta, București,  2014, p. 25. 

[9]  Mihai Gramatopol, Moira, mythos, drama, Editura Univers, Bucureşti, 2000, p. 23. 

[10] Ivana Chubbuck,  Puterea actorului, Editura Quality Books, Bucureşti, 2007, p. 84-86. 

[11] Andrè Breton, op.cit,p. 43-44. 

[12] http://www.bahaistudies.net/asma/dramatherapy.pdf 

[13] idem 

[14] https://www.agerpres.ro/cultura/2019/11/12/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-patru-spectacole-

pe-20-si-21-noiembrie--401701 

[15]https://viitorulromaniei.ro/2019/06/27/cand-artistii-lucreaza-cu-detinutii-actrita-camelia-pintilie-si-

experienta-unui-atelier-de-improvizatie-la-penitenciarul-jilava/ 

 

http://juridica.ugb.ro/
https://www.arch2o.com/theater-design-basic-rules/
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/103658/4/04_chapter%201.pdf
http://www.bahaistudies.net/asma/dramatherapy.pdf
http://www.bahaistudies.net/asma/dramatherapy.pdf
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/11/12/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-patru-spectacole-pe-20-si-21-noiembrie--401701
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/11/12/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-patru-spectacole-pe-20-si-21-noiembrie--401701
https://viitorulromaniei.ro/2019/06/27/cand-artistii-lucreaza-cu-detinutii-actrita-camelia-pintilie-si-experienta-unui-atelier-de-improvizatie-la-penitenciarul-jilava/
https://viitorulromaniei.ro/2019/06/27/cand-artistii-lucreaza-cu-detinutii-actrita-camelia-pintilie-si-experienta-unui-atelier-de-improvizatie-la-penitenciarul-jilava/

