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APEL PENTRU LUCRĂRI 

 

COLOCVIU ONLINE 

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE REGIE ÎN SECOLUL XXI 

Metodologii, identități, reforme 

9-10 IUNIE 2021 

 

„Scopul principal al catedrei de regie este formarea personalităților, eliberarea și 

valorificarea liniei proprii fiecărui student și nu obținerea unor gândiri și exprimări uniforme” 

scria Radu Penciulescu, în Contemporanul, în iunie 1968. Acum, la mai bine de jumătate de 

secol distanță, regăsim școala românească de regie, și arta teatrului însăși, de altfel, captive 

între modelele tradiționale și un val de reforme estetice, curriculare, academice sau 

ocupaționale; între nevoia de a forma artiști și aceea de a oferi pieței muncii personal de 

specialitate înalt calificat. 

Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai din Cluj lansează către toți cei 

interesați: profesori, studenți sau artiști, un apel la o dezbatere privind identitatea, utilitatea și 

nevoile de reformare ale învățământului artistic în domeniul regiei de teatru, dezbatere 

articulată în jurul unor întrebări pe care le considerăm fundamentale: 

 Care sunt principalele metode de antrenament al regizorului, cum au evoluat ele 

și în ce măsură sunt racordate la practicile internaționale din domeniu? 

 Care sunt așteptările și nevoile candidaților, studenților și absolvenților? 

 În ce măsură modelarea personalității și individualității artistice mai reprezintă o 

miză, atât pentru studenți, cât și pentru profesorii lor? 

 Care sunt perspectivele de realizare profesională ale absolvenților? 

 Cum pot concura școlile românești de regie de teatru cu alternativele 

internaționale? 
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 Care sunt nevoile sistemului teatral românesc și cum reușesc școlile de teatru să 

rezoneze cu acestea? 

 Cum interferează modelele de producție colaborativă cu modelul tradițional al 

regizorului creator principal și cum se reflectă această interferență în activitatea 

școlilor de regie? 

 Care ar trebui să fie, în secolul XXI, prioritățile în formarea teoretică și practică a 

tinerilor regizori? 

 

Colocviul se va desfășura online, în perioada 9-10 iunie 2021. Lucrările selectate vor fi 

publicate într-un volum. Propunerile de lucrări pot fi trimise până în data de 15 mai 2021 pe 

următoarele adrese de e-mail: 

 

Conf. univ. dr. Gelu Badea: gelu.badea@ubbcluj.ro 

Lect. univ. dr. Mihai Pedestru: mihai.pedestru@ubbcluj.ro 
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