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   1. Descrierea conceptului artistic     
Spectacolul este o alegorie a modului în care mintea superficială - cea care analizează și caută 
soluții privind în urmă sau făcând previziuni - limitează autenticitatea prezentului. 
 
Traversând un moment de restriște, și totodată o criză de personalitate, personajul principal pierde 
controlul cu sinele și devine frământat de neliniști. După ce soția îl părăsește, se lasă sedus de 
dorința de a fi împlinit pe plan sentimental, având acum șansa de a o cuceri pe femeia visurilor lui. 
Dar emoțiile declanșate de momentul întâlnirii cu aceasta acționează asupra lui ca o forță mecanică 
ce-l conduce spre scenarii și decizii ambigue. Trece cu ușurință de la nerăbdare la panică și 
anxietate. Gândurile lui devin un amalgam redat prin intervenții imaginare ale persoanelor cele 
mai importante din viața lui: fosta soție, nevrotică, mama excesiv de protectoare, tatăl autoritar, 
prietenul cu faimă de cuceritor, idolul, și femeia perfectă. Momentul așteptat devine un eșec 
iremediabil. E pe cale să piardă controlul propriei realități dar găsește salvarea în intuiție. 
 
Plecând de la o situație aparent banală - o întâlnire amoroasă - se explorează trăirile bărbatului 
care-și dorește cu ardoare să o cucerească pe femeia care înainte nu i-a dat nicio șansa. 
Emotivitatea lui scoate la iveală incapacitatea de a se raporta la realitatea imediată. Face de 
nenumărate ori apel la trecut, îi revin în memorie momente neplăcute, frustrări și, de cele mai 
multe ori, voci care îl inhibă. Devine instabil și le permite gândurilor să-i dicteze alegerile. Cele 
mai multe personaje țin de imaginația lui, motiv pentru care se apelează la tehnica animației, sau 
a măștii, pentru a le conferi o prezență misterioasă, fictivă. Asaltul vocilor, uneori comice, alteori 
tranșante sau revelatoare, este agasant pentru personajul principal. În mintea lui se duce o luptă 
care va fi recreată pe scenă prin mișcare și momente muzicale. Efectul de cor creează nebuloasă, 
distorsiunile duc la ideea de coșmar. Coregrafiile multiple au și ele rol de a crea o atmosferă de 
ireal. Se regăsesc atât secvențe de sincron, cât și de solouri. Ce se petrece în mintea superficială 
este suprapus peste scenele din realitate pentru a ilustra modul în care cea din urmă este influențată 
decisiv de prima. 
 
 

2. Publicul-țintă 
Spectacolul se adresează publicului interesat de teatru-dans, animație și performance cu caracter 
contemporan, adolescenți cu vârsta peste 16 ani și adulți. El poate fi din București, prin includerea 
spectacolului în repertoriul Teatrului Țăndărică și prezentarea lui la sediu, sau din alte orașe ale 
țării sau din afara ei, prin includerea în circuitul festivalier sau de deplasare. 
 



Îndreptarea atenției către publicul tânăr derivă din experiența profesionale ca tineri artiști. Scena 
culturală a Bucureștiului întâmpină diverse probleme: teatrul contemporan este stigmatizat și nu 
atrage public numeros; lipsa unor producții teatrale multi-artistice, interdisciplinare deschise 
generației tinere; lipsa pieselor de teatru autentice si originale; predominarea teatrului 
instituționalizat; noile metode de teatru sunt greu de accesat de către generația tânără (majoritatea 
sunt în străinătate iar accesul e costisitor). Toate cele enumerate au generat un dezinteres al 
publicului tânăr față de teatru, consumul cultural fiind cel mai afectat, iar identitatea culturală a 
tinerilor e ușor manipulabilă prin mediul online. Paradigma teatrului clasic este deja schimbată și 
performeri din întreaga lume au tendința de a se apropia (prin creațiile lor, dar și fizic) cât mai 
mult de public. Considerăm că tehnica performativă a spectacolului teatru-dans este o deschidere 
spre o formă modernă, inedită, pe care generația nouă îl poate primi prin multiplele forme noi, care 
se prezintă în fața lui, cum ar fi îmbinarea coregrafiei cu părți muzicale complexe și o scenografie 
modernă. 
 
Spectacolul își propune să fie o experiență unică, atât prin mijloacele artistice folosite (coregrafie, 
costume, decor, lumini și muzică), cât și prin tema pe care o tratează. Imaginarul oferă posibilitatea 
de a intersecta idei, emoții și expresii artistice variate. Poate fi o călătorie extrem de fragilă, de 
gravă, dar capabilă să descopere spiritul ludic al fiecăruia și să implice spectatorul. 
 
Pe lângă grupul-țintă, beneficiari sunt și artiștii direct implicați în realizarea proiectului, 
selecționați după criterii de valoare artistică și criterii ale teatrului de mișcare și animație. Ei vor 
conlucra îndeaproape în vederea scoaterii spectacolului la lumina rampei. Artiștii implicați în 
proiect au multiple beneficii: libertate de exprimare artistică autentică; posibilitatea de a lucra, 
colabora și de a învăța de la colegi, profesioniști din domenii artistice diferite. 
 
Totodată, proiectul este o oportunitate de promovare profesională a tuturor partenerilor Teatrului 
Țăndărică. 
 

3. Motivația 

Puterea de a decide, depinde de noi. Când ajungem la momentul, în care ne dăm seama, că totul 
este haotic în jurul nostru și nu putem să mai existăm în acest haos, facem un pas înainte și luăm 
niște decizii care ne schimbă viața. Întrebarea este dacă reușim să facem acest pas sau nu? De ce 
depindem? Dacă vrem într-adevăr să facem acest pas? Avem puterea de a lua aceste decizii sau 
nu? Am ajuns la momentul, în care văd totul clar?- până nu se clarifică problema, nu avem cum 
să-l schimbăm. Cei drept, de foarte multă ori ne place ceața și nu vrem să ieșim de acolo. Și dacă 
undeva știm că nu duce nici unde acest drum și suntem efectiv pirduți în ceața asta, ne este frică 
să-l facem să dispare. Asta este scutul nostru. Cu asta ne ferim de realitate. De asta ne este mai 
comod, să trăim undeva într-o lume inexistentă, pe care-l facem noi să fie reală. Creem niște filme 
în cap, care stau foarte departe de adevăr. Ne mințim pe noi înșine că este mai ușor decât să vedem 
realitatea. Trăim viața condus de Mintea superficială. Ne găsim fericirea superficială prin această 
ceață și ne ține până la momentul în care obosim să ne mințim. Atunci vine golul. Panica, de a ne 
căuta pe noi înșine în mijlocul golului. Cine sunt eu? Ce îmi doresc? Care este țelul meu?- întrebări 
la care evitam până acum întreabarea.  



Ași dori să fac un spectacol, care vorbește despre oameni, care nu văd realitatea, fiindcă sunt 
pierduți în lumea lor inxistente. Omul, care este vrăjit de Mintea suprficială. 

MINTEA. 

Un instrument foarte puternic, aşa de puternic încât necesită atenţie şi conştientizare pentru 
folosire. Pentru că aşa cum poate fi folosit pentru a crea capodopere de frumuseţe şi armonie, el 
poate fi folosit şi pentru a crea monştri de dizarmonie şi suferinţă. 
Mintea fiinţelor umane, mintea noastră, e un instrument extraordinar de puternic, deşi foarte 
simplu ca funcţionare de bază. Însă, enorma sa putere, împreună cu simplitatea cu care poate fi 
gestionată şi cu o anumită inconştienţă a potenţialităţilor sale, poate să dea formă şi să alimenteze 
chiar şi ce nu intră în planurile noastre. Ceva ce, în loc să ne susţină, ne suge de energie. Ceva ce 
în acest moment stăpâneşte asupra majorităţii oamenilor de pe această planetă. 

Este posibil să vedem lucid în lumea în care trăim? 

Este posibil să reușim să vedem lucrurile cu atenție și claritate dacă în interior avem starea mentală 
în haos? Am reuși să ascultăm ceva sau pe cineva dacă în realitatea exterioară ne-am găsi intr-un 
loc unde ar fi un deranj constant, un zgomot continuu. 

A nu fi capabil să oprești fluxul gândurilor este o suferință teribilă. Însă nu dăm seama că aproape 
toți o avem. Și de aceea o considerăm normală. (Eckhart Tolle) 

În interiorul ființei umane acționeză două tipuri de minte.  

1.Mintea superficială- Este cea care se întâlnește imediat, mai evident și care utilizează dialogul 
interior ca element de autoafirmare și autoperpetuare.  

Caracteristici: mintea superficială dialoghează constant cu ea însăși, e complet focalizat pe trecut 
sau viitor, analizează totul în termeni de profit și pierdere pentru cel care reușește să interpreteze 
realitatea. Și ea decizii doar pe baza experiențelor trecute. Își schimbe ideile și direcția la câteva 
minute odată. Proiectează tot ceea ce este de proiectat și calculează tot ceea ce este de calculat. 
Este incapabilă de concentrare. Dialog interior necontenit, atenție constantă pe trecut și viitor: Ex: 
cât pot să câștig? Dar dacă pierd? Mereu a fost așa, așadar mereu o să fie așa, Calea mea este 
aceasta! Voi merge acolo, voi face asta, voi spune aia... Incapacitate de atenție totală pentru Aici 
și Acum 

-Ne vorbim neîncetat de lumea noastră și tocmai prin acest dialog interior noi o păstrăm, o 
reînnoim și îi asigurăm viața și energia. În timp ce ne vorbim cu noi înșine, ne alegem căile  și 
astfel ne repetăm alegerile și căile până în ziua morții. Pentru că până în acea zi vom repeta aceleași 
lucruri.( John Mochael Abelar) 



2.Mintea profundă. – Interacțiune cu Realitatea prin Senzații ( nu Emoție !). Acțiune dincolo de 
așteptările raționale. Trecutul și Viitorul se topesc în Prezent. A fost într-un fel, dar acum poate fi 
altfel. Atenție totală pe aici și Acum.  Sub mintea de suprafață există o minte mult mai tăcută, care 
percepe realitatea fără interpretarea gândirii. Știe care este calea cea mai bună pentru noi și ne-o 
comunică prin senzații și sentimente. Funcționarea sa nefiind bazat pe gândire și dialog interior, ci 
pe  valuarea energetică a momentului prezent, ea ne indică o cale fără a ne calcula procentul de 
câștig sau de pierdere și nu se așteaptă la un anumit rezultat. Această minte nu are deloc nevoie să 
facă planuri sau proiecte cu termen de finalizare prestabilit deoarece nu folosește viitor ca pe o 
modalitate de evadare și nu ia decizii bazându-se  exclusiv pe baza de date creată de evenimentel 
trecute, deoarece nu folosește trecutul ca model imuabil pentru prezent.  

Emoția este în mod obișnuit o reacție al corpului la o anumită experiență, imagine sau chiar un 
dialog interior pa care Mintea superficială îl asociază cu condițiile care l-au  provocat. Această 
asociere sfârșește rapid prin a declanșa în mod mecanic aceeași reacție al corpului, adică aceeși 
emoție ori de câte ori se manifestă același condiții exteriare. Chiar dacă aceste condiții nu ar 
necesita vreo nevoie emoțională. ( Ex .dacă cineva se poartă urât cu mine și poartă o pălărie anume, 
eu ori de câte ori văd un astfel de pălărie, o să am o senzație de discomfort, o emoție neplăcută, 
care ne face să ne retragem sau să fim chia nepoliticoși cu cineva fără nici un motiv anume) 

 

4. Echipa de lucru 
Echipa este formată din profesioniști cu deschidere largă către acest gen de spectacol: regizor-
coregraf (Baczo Tunde), compozitor (Cari Tibor), dramaturg (Cornelia Iordache), plus un 

scenograf. Este nevoie de 8 interpreți (5 băieți și 3 fete). În caz de nevoie, am include și 
colaboratori, pentru ca spectacolul să ajungă cât mai aproape la nivelul cel dorit. Cum este un 
spectacol complex, care implică multă mișcare scenică, muzică live, costume și decor modern, este 
nevoie de ansamblu tehnic format din: sunetist, light-designer, regizor tehnic, mașiniști și 
recuziter, machioză, costumier. 
 
Tibor Cári – compozitor 
Pianist şi compozitor, Tibor Cári a studiat la Facultatea de Muzică din Timişoara, este laureat cu 
premiul UNITER pentru muzica de teatru în 2013 și are o vastă experiență ca și compozitor de 
muzică de scenă sau de film. Este compozitor şi interpret în proiectul sincretic de autor „Theatre 
Fleas Orchestra”, care îmbină muzica de teatru și film, dansul și arta vizuală, într-un concept în 

premieră în România și în proiectul „Muzica teatrului”, pentru promovarea muzicii live în 
spectacolele de teatru. Din 2005 a susține concerte la festivaluri de teatru și la evenimente culturale 
.Tibor Cári a scris muzică pentru peste 140 de spectacole din țară și din străinătate, pentru  filme, 

spoturi și generice TV. El a colaborat îndeosebi cu regizorul Victor Ioan Frunză și compune muzica 



spectacolelor coregrafiate de Baczó Tünde,. Tibor Cári a lucrat la muzica multor spectacole 

regizate de Alexander Hausvater, Szabó Máté, Hernyák Gyorgy, Gy. Lábadi Éva, Ada Lupu, 

Horváth Csaba, Vadas László, Csadi Zoltán, Göttinger Pál, Aleisha Gardner, Yvette Bozsik Lászlo 

Sándor, Balázs Zoltán, Katona Gábor, Szabó K. István, Urbán András, Peter Schneider,Boris 

Lijecevic ,Demeter András, Csáki Csilla la teatre din tara si din strainatate. Tibor Cári a luat 

Premiul Festivalului International de Teatru Atelier din Sfântu Gheorghe pentru muzica 

spectacolul lui „7/7”,regia si coregrafia Baczó Tünde in 2015 si premiul: "CEA MAI BUNA 
MUZICA" pentru spectacolul "Da Yang si Printesa Da Yin" la FESTIVALUL GULLIVER in 

2014 .A fost nominalizat la Premiul Criticilor de Teatru in Ungaria 2006/2007 pentru muzica 

spectacolului „Marat - Sade” de Peter Weiss, la Teatrul Ujszinhaz din Budapesta, regia Victor Ioan 
Frunză și a primit Premiul Ministerului Culturii din Ungaria la Festivalul Teatrelor Maghiare din 

Diaspora, Kisvárda, pentru spectacolul cu piesa “Lecke” (“Lecţia”) de Eugen Ionesco, regia Victor 
Ioan Frunză (2002). 
 
Cornelia Iordache - dramaturg  
A absolvit secția de Creative Writing din cadrul Facultății de Istorie, Litere și Teologie, 
Universitatea de Vest, Timișoara. A activat ca și secretar artistic la Teatrul German de Stat 
Timișoara, beneficiind de un schimb cultural la Institutul de Teatru Zbigniewa Raszewskiego, 
Polonia. În calitate de scenaristă, a colaborat la câteva proiecte de film de scurt-metraj, printre 

care: Iterance (Portugalia, 2013), Surendered to their sense (Belgia-Luxemburg 2015), Lytophite 

(România 2015). A semnat dramaturgia performance-ului de mișcare Everything is new, concept 

și coregrafie Lavinia Urcan. A participat la programe precum  4 Corners of Cultures, organizat de 

ARTVIVA București, Balkan Film Connection, Belgrad, Adapting for Cinema, Sarajevo Talent 
Campus.  

 
 

5. Avantajele și oportunitățile proiectului 
Ca avantaj major pentru teatru, acest spectacol ar urma să includă, în mare parte, artiști din trupa 
teatrului. 

Un alt punct forte este dat de pregătirea intensă a actorilor, anterior începerii efective a repetițiilor. 
Participarea la realizarea spectacolului ar fi echivalenta cu beneficiile aduse de un workshop de 
mișcare scenică, de voce și ritm. Se urmărește organizarea unui workshop cu durată de 7 zile, cu 
toată trupa teatrului. În această perioadă, actorii au posibilitatea de a evolua din punct de vedere 
fizic, prin conștientizarea posibilităților de expresie corporală. Se va lucra și cu compozitorul 
spectacolului, pe exerciții vocale și ritmice, cu scopul de a perfecționa aptitudinea de a improviza 
pe sunete și mișcare, în mod simultan. 



 
Un alt avantaj al proiectului îl reprezintă deschidere spre publicul larg. Acest proiect este dedicat 
atât iubitorilor de spectacole de teatru-dans, cât și iubitori de spectacole clasice și moderne. 
Prezența momentelor muzicale complexe va atrage și grupurile interesate de această latură 
artistică. Elementele de teatru, mișcare și muzică live se adresează unui public divers, atât în 
București cât și în turnee, contribuind la popularizarea repertoriului teatrului în cadrul unui număr 
cât mai mare de persoane. 
 
Nu în ultimul rând, realizatorii Baczo Tunde și Cari Tibor, sunt deja cunoscuți în spaâiul teatral. 
Au portofolii bogate, apreciate la nivel național și internațional. Recunoașterea lor girează 
potențialul artistic al viitorului spectacol. 
 
 

6. Puncte slabe 

Punctul slab principal al spectacolului este dat de necesitatea participării unor actori/dansatori cu 

experiență în acest domeniu. În mare parte am dori să folosim trupa teatrului, dar la nevoie am dori 
să folosim și colaboratori. Dacă se întâmplă implicarea oamenilor din afara trupei, există riscul ca 
perioada de repetiție să se prelungească. În acest caz, programarea și deplasarea spectacolului 
poate suferi limitări care țin de timp și costuri. 
 

          7. Materiale video:  

7/7- https://www.youtube.com/watch?v=4SxE8wxsO7M 

Antonimul Venetian 
https://www.facebook.com/caribaczo.tunde/media_set?set=a.1006902765990179.637084317&ty
pe=3 

Before ”The And” After- http://youtu.be/3s2oMdiu40M 

Dar cu Pianistul cine Danseaza?- http://youtu.be/u87lzBISQRY 

Leonce si Lena-  http://youtu.be/nakX8kZB5bg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SxE8wxsO7M
https://www.facebook.com/caribaczo.tunde/media_set?set=a.1006902765990179.637084317&type=3
https://www.facebook.com/caribaczo.tunde/media_set?set=a.1006902765990179.637084317&type=3
http://youtu.be/3s2oMdiu40M
http://youtu.be/u87lzBISQRY
http://youtu.be/nakX8kZB5bg

