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Improvizația este, peste tot în lume, într-un proces continuu 
de reinventare. Care ar putea � limitele atunci când lucrezi 
cu gânduri, emoții și imaginație? Atunci când se lucrează în 
mod real în echipă și motivația este explorarea artistică, un 
spectacol de improvizație poate avea impact la fel de mare ca 
un spectacol de teatru clasic, plus încântarea unicității și 
irepetabilității acestuia.
La ediția a treia, !MPRO a provocat comunitatea de                  
improvizatori români la inovație, prin apelul la crearea unui 
„Dream Project”. Peste 70 de improvizatori s-au înscris cu 
spectacolele pe care le-au realizat cu pasiune, iar spectatorii 
au râs, au empatizat, au fost fascinați.



Cincisprezece spectacole, pe întuneric, muzical, politist, 
duo, chiar și solo – improvizatorii s-au întrecut pe ei inșiși în 
diversitatea formelor și conținuturilor propuse.
Doisprezece ateliere de la șase traineri internaționali, din 
SUA, Israel, Irlanda și Belgia, pe teme variate și pentru     
niveluri diferite de experiență – lărgirea orizonturilor a fost 
garantată, mai ales că cei șase au susținut și o discuție pe 
teme legate de experiența lor cu improvizația, și un spectacol 
în limba engleză.
„O cărticică haioasă despre improvizație” de Jill Bernard este 
ultima adăugire la mica bibliotecă a improvizatorului, lângă 
„Impro” de Keith Johnstone și „Improvizat. Scena văzută 
dinăuntru” de Mick Napier, toate trei publicate de editura 
Tracus Arte. 
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