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Figurii istorice a impresarului artistului liric din secolul al XVIII-lea îi 
urmează astăzi managerul de muzici contemporane, iar în alte domenii 
artistice, agentul de „talente“ cinematografice, agentul literar, cumpărătorul  
de artă sau chiar directorul de casting. Toți îndeplinesc rolul de intermediari: 
figuri sensibile ale universului artistic, acești profesioniști nerecunoscuți 
intervin în corelarea ofertei și a cererii din activitatea artistică, dar și în 
transformarea valorilor artistice și economice.

Paraziți inutili în ochii unora, conspiratori atotputernici într-ai altora, 
intermediarii sunt, totuși, din ce în ce mai solicitați de artiști și de angajatorii 
lor. Cum standardele și practicile profesionale variază în funcție de generații 
și de domeniile de activitate, intermediarii se dedică integrării metodelor 
economice în universul artistic, contribuind astfel la structurarea piețelor 
forței de muncă cu care lucrează.

Cartea propune o analiză a activității intermediarilor din domenii precum 
editarea de carte, cinematografia, fotografia publicitară, muzica clasică și 
muzicile contemporane. Portrete comparate ilustrează o tipologie inedită a 
diferitelor activități de intermediere, articulate în jurul tensiunii dintre artă 
și comerț.

Wenceslas Lizé este lector la Universitatea din Poitiers (Groupe de recherches et 
d’études sociologiques du Centre Ouest). 
Delphine Naudier și Olivier Roueff sunt amândoi cercetători la CNRS. 
Delphine Naudier este afiliată laboratorului Cultures et sociétés urbaines din 
cadrul Centre de recherches sociologiques et politiques din Paris, iar Olivier 
Roueff, laboratorului Professions Institutions Temporalités.
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Argument

de Carmen Croitoru

De ce am tradus acest studiu?
În 2018 am pus bazele unei colaborări inedite între Institutul Național 

pentru Cercetare și Formare Culturală și Departamentul de Studii și 
Statistici Prospective (DEPS) din cadrul Ministerului Culturii din Franța. 

În fapt, ca în orice proiect cultural de succes, a fost vorba de o fericită 
întâlnire profesională între oameni. Într-una din conferințele de politici 
culturale l-am cunoscut pe cercetătorul Jean-Cédric Delvainquière, care 
era la acel moment reprezentant al Departamentul de Studii și Statistici 
Prospective. Impresionat de perseverența noastră în a construi un institut 
de cercetare specializat, a început să se intereseze de studiile publicate de 
INCFC, de metodologiile folosite și de abordările noastre privind consumul 
cultural. După câteva întâlniri s-a conturat foarte repede ideea unei 
cooperări și a unui schimb de bune practici, mai ales, pe teme și subiecte 
de interes comun.  Montajul acestui parteneriat s-a petrecut în perioada în 
care se organiza Sezonul Cultural România – Franța, iar proiectul nostru 
aducea o notă interesantă în materie de cercetare culturală (probabil a și 
fost singurul proiect de cercetare de acest tip). 

Primele schimburi de idei s-au realizat în întâlniri la București și 
Paris, între echipele de cercetare, în care s-au făcut prezentări și discuții 
aplicate pe metodologii sau pe sistemele de colectare a datelor. Între alte 
activități desfășurate cu prilejul acestui parteneriat, a apărut și ideea de  
a traduce diverse studii care ar fi putut suscita atenția profesioniștilor 
din domeniu. Așa a avut loc lansarea și traducerea în limba franceză a 
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studiului „Vitalitatea culturală a orașelor din România” și alegerea unui 
subiect neexplorat pentru traducerea în limba română – „Intermédiaires 
du travail artistique”. 

Lucrarea nu este foarte recentă și a fost publicată în 2011, pornind de 
la studii și analize efectuate pe date și sondaje efectuate în perioada 2008-
2010, dar, pentru noi, a deschis un subiect oarecum nou și puțin discutat: 
emergența unor profesii de legătură, de susținere și de facilitare între artiști 
și activitățile de distribuție și de consum cultural. 

Atunci când vorbim de consum cultural, cei mai mulți dintre 
profesioniști se gândesc strict la consumatorul ultim, la „public”, fără să 
ia în calcul existența unor intermediari din acest lanț din care fac parte 
producători/utilizatori secundari, care trec mai departe produsul artistic 
spre alte categorii de consumatori.

În mod automat acest șir de interpuși între autorul – artist și diverșii 
utilizatori structurează un sistem particular de cerere-ofertă și antrenează 
mecanisme și/sau procese în care sunt angrenați oameni și bani. Pentru 
ca la rândul lor, schimburile să fie posibile și echitabile,  se naște în acest 
proces și un sistem de valori/prețuri pentru diversele creații și activitățile 
aferente. Toate aceste elemente constituie o piață cu reguli speciale, diferite, 
de la un produs la altul, care ierarhizează atât „cumpărătorii”, cât și creatorii. 
Mecanismele unei piețe libere se reglează, uneori, singure și independent 
de natura efortului creator, întrucât, valoarea bunului/produsului cultural 
este una eminamente simbolică. Echilibrarea se petrece atunci când atât 
cumpărătorul, cât și artistul devin mulțumiți de rezultat, fără sentimentul 
că cineva a plătit mai mult decât era cazul, sau mai puțin decât ar fi meritat 
efortul. Firește, pentru un echilibru cât mai stabil, numărul artiștilor și al 
cumpărătorilor trebuie să fie suficient, iar avantajul final să se regăsească pe 
tot traseul, de la primul creator până la consumatorul final.

Într-o lume în care concurența primează, supremația unor monopoluri 
se diminuează constant de ambele părți, iar oferta și cererea se diversifică 
suficient pentru a alimenta acest schimb. În fapt, pe piața artistică, diferența 
o face, în primul rând, produsul (ușurința procesului de obținere a lui), iar 
apoi numărul de consumatori finali sau utilizatori intermediari. Fluiditatea 
piețelor culturale este foarte mare și ține mult de trend-uri (tendințe / modă /  
obiceiuri), ceea ce le face extrem de particularizate. 
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Complexitatea șirului de operațiuni specifice tinde să creeze roluri și 
profesii care fac, la rândul lor, credibilă o piață culturală distinctă. Abordarea 
economică a produselor culturale a relevat sume considerabile care însoțesc 
aceste schimburi și care justifică existența unor noi meserii, a unor noi 
profesioniști și a unor noi ocupații care necesită specializare.

Studiul de față nu face o prezentare exhaustivă a tuturor meseriilor 
de intermediere, dar ia în calcul câteva studii de caz însoțite de statistici 
pertinente, în unele zone, care au început să se dezvolte în ultima perioadă. 
Ele sunt o sursă extrem de interesantă de informare pentru cei care-și 
doresc o carieră complementară sau pentru cei care-și doresc o ocupație în 
domeniul artistic fără să fie ei înșiși artiști. 

În toate țările europene, rafinarea proceselor de schimb și profesio-
nalismul cererii a impulsionat masiv dezvoltarea unor profesii de graniță 
menite să găsească produsul potrivit la prețul potrivit. 

În toate țările europene cultura finanțată public s-a retras acolo unde s-a 
dovedit că lua naștere o piață rezonabilă și accesibilă, rămânând să prezerve 
și să protejeze acele expresii artistice care nu se pot produce fără sprijinul și 
intervenția publică. 

În unele situații, creația s-a văzut obligată să evolueze, să găsească forme 
noi de manifestare și limbaje adecvate. Acest lucru a reprezentat o provocare 
majoră pentru anumiți artiști, dar rezultatul a fost benefic de ambele părți.

În unele țări, învățământul de specialitate a sesizat imediat oportunitatea 
dezvoltării unor noi specializări culturale, mai ales pentru că piața de artiști 
a devenit, în timp, destul de aglomerată, iar numărul locurilor de muncă 
stabile nu a crescut considerabil. Dimpotrivă, crearea pieței culturale a 
permis chiar o „liberalizare” parțială, anumite state neasumându-și deciziile 
individuale ale tinerilor de a deveni artiști.

Cu introducerea cadrelor de reglementare și recunoaștere a impactului 
economic al Sectoarelor Culturale Creative, majoritatea statelor din 
restul Europei a reușit să iasă din paradigma în care specializările de tip 
universitar se orientează după dinamica posibilităților de angajare. În plus, 
din numărul mare de absolvenți ai unor forme de învățământ artistic, o 
parte aleg întotdeauna încă o specializare din zona tehnică (prin „tehnic” 
înțelegându-se în acest caz – management, impresariat, profesii – suport 
pentru artiști sau organizații artistice).



Profesia de intermediar în domeniul artelor

10

Toate aceste dinamici au fost însă atent studiate și însoțite de politici 
publice adecvate care au prevenit dispariția unor arte sau eliminarea unor 
creatori de pe piață. Alături de politici și strategii, statele în care Cultura nu 
este doar sector ocupațional decorativ au construit mecanisme de sprijin 
financiar sau scheme de împrumuturi speciale. Datele extrem de detaliate și 
statisticile minuțioase la nivel național arată că statul francez nu s-a derobat 
complet de subiect, aruncând decizia de a urma o profesie artistică în zona 
unui risc asumat la nivel de individual. 

În România, piața culturii nu se dezvoltă la fel de vizibil și din pricina 
intervenției permanente a statului care nu se dezobișnuiește de a face 
protecție socială pe fiecare sector ocupațional. La adăpostul unor salarii 
mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, personalul din tot sistemul culturii 
publice, angajat cu carte de muncă pe viață, încearcă să devină și liber 
profesionist în același timp. E o cursă fără miză și fără câștigători. 

Pe de o parte, o piață sugrumată de supra-ofertă nu se activează, pe de 
altă parte, profesioniștii nu simt nicio presiune de a se reinventa sau de a 
se policalifica. Ne balansăm într-o lume de superlative: artistul e neprețuit 
(cotele pentru diversele categorii nu s-au inventat), operele sunt neprețuite 
și protejate de Legea drepturilor de autor (inutil, pentru că valoarea nu e 
stabilită prin niciun mecanism de piață), iar termenii de comparație nu au 
fost stabiliți.

Din acest punct de vedere, studiul de față este pentru multe categorii 
un fel de SF, pentru că vorbește de ceva ce încă nu există articulat, la noi.

Probabil că nu suntem foarte departe de momentul în care profesiile de 
intermediere vor deveni extrem de utile, cu atât mai mult cu cât traversăm 
o perioadă incertă pentru consumatori, dar mai ales, pentru creatori.
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Cuvânt înainte

de Philippe Chantepie

Una dintre principalele provocări în definirea sectoarelor artistice 
constă în calitatea creației în condițiile de permanentă reînnoire a acesteia. 
Pentru înțelegerea şi studierea acestor fenomene dinamice, s-a dezvoltat 
deja o ramură a sociologiei dedicată creatorilor și celorlalți lucrători din 
domeniul cultural. Cercetările au pus în lumină condițiile de muncă, de 
angajare și de viață de-a lungul unor traiectorii diferite, uneori nesigure. 
Mai recent, accentul a fost pus chiar pe condițiile de organizare a actului 
creator în contextul dezvoltării managementului creativității. Modalitățile 
legale de reglementare a activității artistice au făcut şi ele obiectul unei 
abordări pluridisciplinare specifice, care îmbină economia, sociologia și 
dreptul în multiple ipostaze (e vorba fie de drepturile sociale ale creatorilor, 
fie de drepturile literare, fie de libera concurență pe piața de profil). Toate 
abordările au subliniat importanța crescută a reglementărilor contractuale 
privind activitatea artistică1.

Ori de câte ori s-a pus problema unei analize a situației actului creator 
și activității artistice, fie că era vorba despre parcursul profesional, despre 
negocierile contractuale sau despre modalitățile diverse de a accesa și de a 
pune în valoare potențialul creator, s-a conturat din ce în ce în ce mai vizibil 
profilul unui rol de intermediar profesionist. Acest intermediar profesionist 
poartă denumiri diferite, în funcție de sectorul de activitate. Când este vorba 
despre literatură sau teatru el se numește „agent”, în zona artistică poate fi 

1  Francine Labadie, François Rouet (coord.), Travail artistique et économie de la création. 
Actes des 2es journées d’économie de la culture, Ministerul Culturii și Comunicării, Paris, DEPS, 
col. „Questions de culture“, 2008.
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numit manager, pe piața de artă sau în cinematografie, el poartă denumirea 
de director de casting sau cumpărător de artă... Indiferent de titulatură, toți 
aceștia au în comun asumarea, pe diferitele piețe ale activității artistice, a 
unei funcții de intermediar, situată în amonte față de lanțul valoric. Unii 
dintre ei – cei mai numeroși – sunt de partea artiștilor, în timp ce alții sunt 
direct mandatați de către producători sau de către editorii de conținut.

Destul de puțin recunoscuți până acum, bănuiți pe rând de inutilitate 
sau de abuz de putere, acești intermediari joacă un rol variabil, dar din 
ce în ce mai hotărâtor pe diferitele piețe ale activității artistice și pe piața 
operelor de artă, atât pentru a facilita tranzacțiile, cât și pentru a organiza 
și structura aceste piețe. Dezvoltarea semnificativă a funcției de manager în 
domeniul muzicii sau nașterea unor controverse cu privire la rolul agenților 
literari în industria cărții au contribuit la focalizarea atenției asupra acestor 
intermediari ai piețelor artistice.

Existența lor răspunde nevoii de a facilita înțelegerea unor piețe 
diversificate, eterogene prin conținutul lor și prin aptitudinile artistice 
necesare. Preocuparea artiștilor și creatorilor de a-și găsi de lucru și de 
a-și exploata operele, necesitatea de a recurge la cele mai adecvate resurse 
artistice și nevoia imperioasă de a identifica noi lucrări care să poată fi 
valorificate de către editori și producători – toate au drept punct de 
convergență profilul intermediarului artistic, al cărui rol este acela de a 
interveni eficient în această economie a talentelor și a singularităților.

Rămâne de văzut în ce măsură faptul că artiştii şi producătorii recurg 
tot mai des la serviciile acestor intermediari poate contribui la crearea şi 
îmbunătățirea unei piețe a artelor. Cum am putea explica rolul lor atât de 
variabil de la un sector la altul? Oare intervenția unui singur intermediar 
în cadrul unui anumit sector poate determina efecte de impact în 
rândul artiștilor? Până unde intervin acești intermediari în negocierea și 
finalizarea aspectelor contractuale sau în managementul carierei sau în 
formarea artiștilor? Având în vedere rolul lor de armonizatori de cerere 
și ofertă de muncă, se pune oare problema apariției unei concurențe între 
ei și intermediarii colectivi de tipul agențiilor care se ocupă de plasarea 
artiştilor? Care ar fi modalitățile de remunerare și de control al intervenției 
lor din perspectiva reglementării și a bunelor practici pentru comunitatea 
creatorilor?
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Numărul din ce în ce mai mare al acestor noi jucători pe piața culturală 
şi artistică ridică întrebări pentru fiecare sector în parte, în special în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, veniturile și structurarea activităților, 
astfel încât devine absolut necesară definirea unei veritabile piețe a 
intermedierii. Grație abordării socio-economice transversale a diferitelor 
sectoare (activități editoriale, muzică, cinema, fotografie), lucrarea de față 
permite sesizarea trăsăturilor comune a acestor intermediari din piața 
culturii care organizează tranzacții, distribuie informații şi creează rețele 
prin care îşi statutează profesia structurată uneori pe o logică economică, 
alteori pe funcție socială. Este vorba despre o aprofundare necesară, 
esențială într-un moment în care mutațiile generate de revoluția digitală 
readuc în discuție toate formele de intermediere din cadrul sectoarelor 
culturale.
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Introducere

Producțiile artistice sunt, firește, rezultatul activității artiștilor, dar 
constituie totodată și o manifestare a științelor sociale, care decurge din 
asocierea acțiunilor unei game largi de „personal suport“ al activităților 
artistice2. Acești actori, situați între creatori și diferitele categorii de 
public, angajatori și instituții, configurează noi profesii care, deși neclare 
și eterogene, tind să joace un rol susținut în economia universului artistic. 
Totuși, la scară mare, ei rămân mai puțin studiați decât artiștii sau publicul. 
Acest lucru este valabil în special pentru intermediarii actului artistic, 
adică totalitatea persoanelor și organizațiilor plătite pentru a face posibilă 
întâlnirea artiștilor cu angajatorii lor3.

Din perspectiva cercetării sociologice intermedierea ca proces de 
asistare între artist-producător şi consumator  reprezintă un subiect de 
studiu destul de recent. Deşi modelarea întâlnirii dintre cererea și oferta 
de muncă reprezintă deja de câteva decenii o temă recurentă de cercetare, 
ea a rămas, în mod paradoxal, relativ nematerializată. Cu toate că numărul 
actorilor și al organizațiilor din acest domeniu a crescut în multe sectoare. 
În plus, principalul vector al activităților apărute în ultimii 30 de ani este 
direct legat de gestionarea problemelor referitoare la șomaj și la categoriile 
de lucrători subreprezentate în statisticile privind ocuparea forței de 
muncă4. Piețele forței de muncă din domeniul artistic sunt și ele în mare 
parte neglijate.

2  Howard S. Becker, Les mondes de l’art, Flammarion, Paris, 1988.
3  Ei se disting astfel de mediatori, al căror rol este să organizeze relația dintre opere și publicul 
acestora. (André Chastel, Krysztof Pomian, „Les intermédiaires“, Revue de l’art, nr. 77, 1987, 
pp. 5–9.)
4  Christian Bessy, François Eymard-Duvernay, „Introduction“, Les intermédiaires du marché 
du travail, PUF, Paris, Cahiers du CEE, 1997.
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Acest deficit al literaturii academice de specialitate este cu atât mai 
sensibil cu cât, pe de o parte, definirea și locul acestor meserii, fie sunt 
mai vechi, ca în cazul teatrului sau al operei, fie mai recente, precum în 
cazul literaturii, reprezintă obiectul unor controverse și polemici deosebit 
de aprinse. Unele dintre ele se află la intersecția dintre reproşurile adresate 
majorității intermediarilor, respectiv suspiciunea de inutilitate și acuzația 
de omnipotență. Altele par specifice universului artistic, care s-a bazat de-a 
lungul istoriei pe acumularea de capital simbolic și pe negarea economiei: 
aidoma galeriştilor și editorilor, pe care Pierre Bourdieu îi descrie drept 
„«bancheri culturali» care fac posibilă întâlnirea propriu-zisă dintre artă 
și afaceri“, intermediarii sunt predispuși „la a juca rolul de țapi ispășitori“5.

Pe de altă parte, această absență a unor lucrări de specialitate care să 
facă analiza funcției şi rolului intermediarilor este regretabilă, deoarece 
piețele forței de muncă artistice abundă în studii şi analize specifice care 
ar permite formularea unei noi viziuni asupra modului de funcționare a 
altor piețe ale forței de muncă. În primul rând, piețele artistice sunt piețe 
marcate de singularitate, ceea ce invalidează ipoteza economiei neoclasice a 
omogenității bunurilor. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât, în ciuda 
recentului proces de școlarizare a anumitor profesii artistice, aceste piețe 
rămân relativ deschise și lipsite de orice consens în ceea ce privește evaluarea 
calității. În aceste condiții, intermediarii promit celorlalți actori de pe piață 
să reducă incertitudinea referitoare la calitate și să acționeze în continuare ca 
gate keepers, care controlează accesul pe piața forței de muncă. În al doilea 
rând, aceste mecanisme de intermediere intervin în domenii polarizate 
și ierarhizate care produc habitusuri profesionale diferențiate, a căror 
specificitate constă în faptul că se bazează pe un raționament al economiei 
inversate și al dezinteresului material6. Intermediarii joacă în acest caz un 
rol activ în transformarea valorii artistice în valoare economică și invers. În 
al treilea rând, o caracteristică a activității artistice este lucrul pe proiecte, 
modalitate favorizată de prezența pe piață a unor mecanisme specifice 
producției etatizate (facilități fiscale, drepturi de proprietate intelectuală în 
situația particulară a Franței, statutul de intermitent asigură o continuitate 

5  Pierre Bourdieu, „La production de la croyance. Contribution à une économie des biens 
symboliques“, Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 13, 1977, p. 5.
6  Idem, „Le marché des biens symboliques“, L’Année sociologique, nr. 22, 1971, pp. 49–126.



Introducere 

17

a contribuțiilor la șomaj şi sănătate şi pe perioadele dintre contractele 
pe proiecte. Consecința directă a acestui mod de activitate este creșterea 
numărului proiectelor, a frecvenței și a complexității tranzacțiilor, şi, nu în 
ultimul rând nevoia unor servicii speciale de intermediere, care la rândul lor, 
generează profesii specializate. În fine, aceste mecanisme interdependente 
se opun viziunii unei piețe a forței de muncă impersonale și anonime, în 
care prevalează candidaturile spontane și anunțurile de posturi vacante în 
publicații de specialitate sau servicii de gestionare a resurselor umane colective 
(cum ar fi agențiile de ocupare a forței de muncă). Ofertele și cererile de locuri 
de muncă circulă în cadrul unor rețele în care domină o logică a canalelor 
informale și a recomandărilor interpersonale: este vorba despre un mozaic 
mai mult sau mai puțin structurat de „piețe-rețele“ exclusiviste7. Se presupune 
că apariția intermediarilor pe fiecare piață artistică decurge parțial dintr-o 
profesionalizare a acestor metode informale și singularizate de „punere în 
legătură“ și în care anumite metode devin cutumiare.

Comparația istorică dintre controversele care învăluiau profilul în plină 
dezvoltare al impresarului cântăreților de operă din secolul al XVIII-lea din 
Italia și cele apărute ca urmare a înmulțirii agenților și a managerilor din 
Franța în ultimii 30 de ani prelungesc interesul pentru polemica stârnită de 
apariția intermediarilor. John Rosselli descrie impresarul drept un outsider care 
reunește cercurile elitiste prin integrarea logicii comerciale (contractualizarea 
relațiilor de muncă, promovarea pieței competitive), într-un context de 
intensificare și internaționalizare a concurenței din domeniul muzicii și de 
creștere constantă a provocărilor financiare. Este același tip de proces care 
se sfârșește prin scăderea importanței impresarului în beneficiul editorului 
de partituri, pentru că cea mai mare parte a profiturilor nu se mai datorează 
performanțelor lirice și reputației cântăreților, ci vânzărilor de partituri și 
prestigiului compozitorilor. Rosselli sugerează în această privință comparația 
cu cinematografia hollywoodiană a anilor 1930 și cu televiziunea anilor 1980.8

Putem oare generaliza și presupune că recurgerea la impresarii de atunci 
și la intermediarii de acum s-ar referi la procese similare? Oare înmulțirea 

7  Marie-Christine Bureau, Emmanuelle Marchal, „Pluralité des marchés du travail et qualités 
des intermédiaires“, document de lucru al Centre d’études de l’emploi, nr. 48, 2005.
8  John Rosselli, The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi: the Role of the Impresario, 
Cambridge University Press, New York, 1984.
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și fragmentarea surselor de venit din domeniul artistic, precum și scurtarea 
termenelor în relațiile de muncă i-ar putea determina pe artiști să delege unor 
terți sarcina de căutare a locurilor de muncă, precum și gestionarea costurilor 
legate de informarea și de negocierea aferentă? Intensificarea speculațiilor 
cu privire la valoarea artistică, dezvoltarea de legături între editarea de carte 
și piețele audiovizuale, generalizarea economiei prin proiecte în domeniul 
artelor spectacolului și al audiovizualului nu ar încuraja oare artiștii să 
încredințeze intermediarilor specializați promovarea muncii lor acordând 
astfel o putere sporită producătorilor, editorilor și distribuitorilor?

Răspunsul la aceste întrebări presupune, în primul rând, înțelegerea 
activității concrete a intermediarilor. Prin descrierea practicilor de lucru 
specifice și a mediului juridic, economic și profesional vom putea aborda 
funcțiile pe care aceștia le îndeplinesc față de artiști și față de alți actori de 
pe piața artistică. Preferința actorilor din lumea artei pentru intermediarii 
individuali în detrimentul celor colectivi (agenții de ocupare a forței de 
muncă, societăți care gestionează contractele și organizații sindicale sau 
colective auto-organizate) nu poate fi înțeleasă decât cu condiția analizării 
particularităților pe care le implică actul propriu-zis de intermediere, atunci 
când este practicat de actori pe care piața îi identifică nominal (un anume 
agent, un anume director de casting). Situația este însă diferită când e vorba 
de organizații/instituții angajatoare.

Fie că reprezintă interesele artiștilor sau pe cele ale angajatorilor (cum 
ar fi head-hunterii pe piața funcționarilor9), intermediarii actului artistic 
acționează în sectoarele de activitate care fac obiectul unei economii duale, 
deopotrivă financiare și simbolice, ale cărei disensiuni încearcă să le rezolve 
aidoma acelor „oameni dubli“ a căror importanță crescândă a arătat-o 
Christophe Charle10 la sfârșitul secolului al XIX-lea. Stabilirea prețului 
aferent actului artistic se află în centrul activității lor. Evaluarea unui artist 
sau a unui loc de muncă, traducerea valorii economice în valoare simbolică și 
invers, monitorizarea fluctuațiilor scărilor valorice și construirea reperelor de 
apreciere și a argumentelor de negociere, găsirea de noi surse de remunerare, 
9  Jérôme Gautié, Olivier Godechot, Pierre-Emmanuel Sorignet, „Arrangement 
institutionnel et fonctionnement du marché du travail. Le cas de la chasse de tête“, Sociologie 
du travail, nr. 47, 2005, pp. 383–404.
10  Cristophe Charle, „Le temps des hommes doubles“, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, vol. 39, nr. 1, 1992, pp. 74–85.
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distribuirea eficientă a profiturilor în favoarea celor care i-au mandatat, 
devine o activitate vitală. Toate aceste componente diverse ale activității de 
management şi impresariere presupun cunoștințe, tehnici, strategii, medii 
de activitate, fiecare dintre ele cu obstacole și cu oportunități care trebuie 
analizate pentru a înțelege mai bine locul intermediarilor în lumea artelor.

Atât teritoriul profesional al intermediarilor actului artistic cât şi totalitatea 
sarcinilor care delimitează un spațiu de diviziune a muncii și a concurenței 
între mai multe modele de expertiză profesională11, este marcat de distribuirea 
responsabilităților, de eterogenitatea raționamentelor de coordonare și de 
complexitatea relațională a acțiunilor. Aceste caracteristici sunt o parte 
integrantă a obiectului care urmează să fie analizat, fiind nevoie de mutarea 
atenției de la statutul juridic sau economic către sarcinile realizate, către 
problemele reale pe care le întâmpină intermediarea, către tipul de cunoaștere 
pe care o utilizează și către legitimitatea expertizei pe care o presupune. Este 
necesară, de asemenea, analizarea relațiilor care se stabilesc de-a lungul 
activității între intermediar și profesioniști (artistul, producătorul, ofițerul de 
presă, criticul, avocatul etc.), deoarece aceștia acționează la rândul lor asupra 
definirii sarcinilor și a teritoriului profesional al intermediarului. Acest teritoriu 
poate fi privit ca un spațiu de diviziune a muncii, structurat în jurul mai multor 
situații recurente, ale căror principii trebuie identificate (Capitolul I).

Situați la intersecția mecanismelor guvernate de logica economică și 
de universul simbolic, intermediarii activităților artistice constituie un 
factor esențial al transformărilor piețelor specifice. Dacă facem o paralelă 
cu lumea sportului, unde în anii 1980 au apărut managerii care au realizat 
intermedieri între sportivii și organizatorii de evenimente sportive12, 
intermediarii actului artistic ar putea fi considerați pionii principali ai 
procesului de profesionalizare a sectoarelor artistice și ai creșterii intereselor 
economice care le guvernează: deoarece intervenția lor dezvoltă economia 
notorietății13, concentrarea difuzorilor, potențează dezvoltarea sectoarelor 
situate în aval14, şi poate transforma furnizorii de servicii digitale în 

11  Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labour, 
University of Chicago Press, Chicago, 1989.
12  Jean-François Bourg, Jean-Jacques Gouguet, Économie du sport, La Découverte, Paris, 2005.
13  Françoise Benhamou, L’économie du star system, Odile Jacob, Paris, 2002.
14  Françoise Labadie, François Rouet, Régulations du travail artistique, Ministerul Culturii 
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cvasi-exploatatori ai operelor, augmentează importanța publicității și a 
drepturilor derivate etc. În schimb, ar putea fi formulată și presupunerea 
că intermediarii activității artistice se mulțumesc să profite de pe urma 
oportunităților juridice, economice și tehnologice care apar în mediul lor 
de afaceri pentru a satisface cât mai bine interesele celor care i-au mandatat, 
fie ei artiști sau angajatori.

Funcția acestor profesii se întemeiază pe o dublă controversă dificil de 
rezolvat: activitatea de intermediar constă în reconcilierea unei multitudini 
de elemente contradictorii, în construirea de oportunități punctuale, 
capabile să satisfacă atât interesele artistice, cât și pe cele economice care 
interferează în producerea și diseminarea bunurilor culturale (Capitolul 
VII); și, mai presus de toate, propriul interes profesional.

Datorită caracterului său transversal, sondajul care stă la baza acestei 
lucrări rămâne în esență un demers de explorare: ambiția sa este de a pune 
bazele unei cunoașteri mai precise și mai bine fundamentate a activităților 
intermediarilor actului artistic15, construind seturi date și rezultate empirice 
pentru studii viitoare16.

Primul capitol prezintă cadrul de analitiză al sondajului. Definiția 
propusă pentru intermediarul actului artistic scoate în evidență atât 
caracterul său individualizat, cât și controversa pe care se întemeiază: 
aceea dintre reprezentarea intereselor artistului producător şi interesul 
direct al intermediarului de a reprezenta pe cineva pentru a-şi legitima 
existența. Pe această bază a fost identificat și descris un set de parametri ai 
activității, necesari construirii unei grile de analiză comparativă capabilă să 
determine o tipologie a celor mai importante profiluri de lucru cu privire 
la transformarea piețelor activității artistice și la rolurile socio-economice 
ale intermediarilor.

Agenții literari oferă o primă ocazie de a face o incursiune în domeniul 
acestor ocupații. Activitatea agenților literari nu foarte numeroși în Franța, 
datorită rolului lor controversat, alimentat în principal de editori, ne arată 

și Comunicării, Paris, DEPS, col. „Culture prospective“, 2007–4.
15  Pentru metodele de derulare a anchetei, a se vedea anexa metodologică, p. [de completat 
după paginare] sqq. (N. a.)
16  Ne-am angajat într-o cercetare colectivă consacrată intermediarilor creației artistice, 
finanțată între 2009 și 2012 de către Agence nationale de la recherche (ANR). Echipa IMPACT 
reunește aproximativ 20 de sociologi, politologi, istorici și specialiști în management. (N. a.)
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efectele practice ale tensiunilor inerente între stabilirea prețului pentru  
activitatea lor şi drepturile care trebuie negociate în interesul autorilor. 
Situația este oarecum similară şi în alte activități artistice care au nevoie 
atât de un „difuzor“ cât şi de un „producător“ direct, pe lângă intermediarul 
pe care îl analizăm.

În domeniul cinematografiei, rolul intermediarului şi toată piața 
cinematografică e în mod evident mult mai complexă. Intermediarii 
(manageri, impresari, producători) se află pe acest teritoriu de multă vreme, 
fiind esențiali atât pentru angajatori, cât și pentru artiști. Intermediarii din 
cinematografie se află pe poziții destul de izolate în acest mediu profesional, 
iar cei mai buni profesionişti dintre ei devin desrul de repede producători.
Acest capitol oferă ocazia de a clarifica ce înseamnă expertiza esențială 
care delimitează teritoriul profesional obișnuit al intermediarilor actului 
artistic și de a analiza diferitele resurse care le polarizează profesiile, 
structurându-le, în consecință, conținul activităților (Capitolul III).

Cazul pieței din domeniul fotografiei publicitare este interesant 
pentru că această piață este foarte segmentată, nu numai în funcție de 
specializările estetice ale fotografilor, dar și pentru că folosește un lanț 
de intermediere destul de lung, care interpune între artist și angajator un 
agent, un studio de producție (uneori internalizat de către agent sau de către 
agenția de publicitate) și, foarte adesea în cazul agențiilor de publicitate, un 
cumpărător de artă, un creator, un director artistic, un director de creație și 
un director comercial. Abordarea acestor specialități permite studiul actului 
de intermediere atunci când se află în serviciul artiștilor, dar și în serviciul 
finanțatorilor actului artistic, precum și studiul interacțiunilor dintre aceste 
două tipuri de intermediere aflate în opoziție (Capitolul IV).

Piața muzicii contemporane permite aprofundarea diversității 
teritoriilor profesionale a intermediarilor, în măsura în care acestea fac 
obiectul unei concurențe deosebit de puternice între agenți și manageri. 
Analiza se bazează pe prelucrarea statistică a unei baze de date extinse, 
capabilă să facă dovada altei categorii de intermediari, alții decât aceia 
care se bucură de o notorietate crescută și care generează, la rîndul ei, 
controverse. Putem vedea cum în funcție de tipul de activitate şi de genul 
muzical abordat rolul, notorietatea, varietatea de competențe şi activități ale 
acestor intermediari este extrem de diferită.
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Totuși, acest lucru nu împiedică intermedierea să manifeste anumite 
proprietăți transversale comune pe diferitele piețe artistice. Acestea rezultă, 
pe de o parte, din procesele macrosociale care afectează totalitatea domeniilor 
artei. Deși extrem de fracționate din pricina diversității genurilor de muzică, 
dar şi a eterogenității consumatorilor, totuşi, anumite practici manageriale 
tind să respecte aceleaşi reguli economice legate de profitabilitatea 
economică. Analiza cazurilor comparate, între două generații și două piețe 
ale forței de muncă aflate în antiteză (agenții din domeniul muzicii clasice 
și directorii de casting din cinematografie și televiziune) arată foarte clar 
faptul că tinerii intermediari tind să fie mai conectați la mecanismele pieței 
și la practicile din domeniul managementului cultural, ceea ce-i etermină 
să acționeze mai mult în ceea ce privește felul de a fi al artiștilor, pentru a-i 
transforma în mici antreprenori raționali (Capitolul VI).

Pe de altă parte, analiza funcțiilor socio-economice ale intermediarilor 
face posibilă descoperirea unui set de trăsături generice ale activității lor, 
indiferent de domeniul de aplicare. Această analiză arată că activitatea 
lor specifică nu poate fi redusă la punerea în circulație a informației între 
ofertanți și solicitanți, nici doar la comunicarea și negocierea pe care le 
implică demersul. Mai mult decât facilitatori, intermediarii sunt constructori 
de piață, generatori de oportunități şi proiect, așadar capabili să influențeze 
oferta și cererea, dar și valoarea economică. Ei contribuie în mod direct la 
definirea competențelor, a locurilor pe piață și a criteriilor de evaluare a 
ofertei și a cererii – poziții de forță, determinante, pe care sunt capabili să le 
ocupe (Capitolul VII).
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Capitolul I

O definire și o abordare tipologică  
a intermediarilor

O definire socio-juridică  
a intermediarului activității artistice

Ocupația intermediarilor activității artistice constă, pe de o parte, în 
a-i pune în legătură directă pe artiști cu angajatorii sau finanțatorii lor și, 
pe de altă parte, în a negocia termenii acestei relații de muncă remunerată 
(remunerație la care se adaugă, în principiu, drepturile patrimoniale 
cuvenite ca urmare a exploatării comerciale a operelor după caz). Este 
nevoie ca aceste două dimensiuni ale rolului de intermediar să fie bine 
diferențiate deoarece, chiar și atunci când cad în responsabilitatea aceluiași 
intermediar – ceea ce nu se întâmplă întotdeauna (de exemplu, directorii de 
casting nu negociază contractele de muncă la inițierea cărora au contribuit). 
Atât relațiile contractuale cât și exploatarea comercială pot avea loc la 
anumite intervale de timp, pot antrena proceduri și atribuții diferite și pot 
implica interlocutori diferiți.

Această încercare de definire trebuie nuanțată. Într-adevăr, în lumea 
artei este obișnuit să se considere că „toată lumea este intermediar pentru 
toată lumea“, un fel de realism sociologic care face ca asocierile să se sprijine 
pe mecanismele cunoașterii reciproce, reputației și „multipoziționalității“17, 

17  Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Minuit, Paris, 1967.
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iar valoarea operelor și artiștilor, pe o serie de medieri interconectate, unde 
promovarea unora o sprijină pe a celorlalți, fără ca aceste aprecieri să se 
bazeze pe reguli naturale, imuabile sau consensuale18. Pentru a rezolva 
problema diluării conceptului de intermediere, au fost propuse trei criterii 
de clarificare a definiției.

O primă parte esențială a activității intermediarului constă în difuzarea 
informației, care echivalează cu o promovare a artistului (sau a operei 
sale) și se poate materializa direct19, într-un schimb de remunerație între 
persoanele implicate în respectiva relație – caz în care asocierea constă într-o 
plasare făcută la inițiativa artistului sau într-o recrutare făcută la inițiativa 
angajatorului/finanțatorului. Acest schimb se bazează pe o prestație artistică 
vândută în schimbul unei remunerații sau cesionării unor drepturi de autor 
și al unor venituri din exploatarea comercială.

Termenul de angajator/finanțator este utilizat pentru a ne referi la 
intermediarii care recrutează și angajează artiști în numele comanditarilor 
de proiecte (agențiile de publicitate și comunicare sau difuzorii de film și 
producții audiovizuale); intermediarul este, așadar, angajatorul din punct de 
vedere juridic, dar clientul său, respectiv comanditarul proiectelor artistice, 
este cel care finanțează aceste locuri de muncă și care are, prin urmare, ultimul 
cuvânt cu privire la natura și conținutul lor (de aceea este denumit finanțator). 
Considerentul economic primează, așadar, în raport cu considerentul juridic, 
pentru că atunci când răspunderea juridică a angajatorului și sursa de finanțare 
a locurilor de muncă diferă, distribuirea puterii (adică repartiția inegală a 
capacităților de a interveni în acțiunile altora) plasează finanțatorul în postura 
decidentului efectiv.

Stabilirea și negocierea termenilor relației dintre artist și angajatorul/
finanțatorul său cad, parțial sau total, în responsabilitatea unui terț 
(intermediarul). Acest terț exercită, printr-un statut atestat juridic sau cel 
puțin printr-un statut funcțional, o anumită independență față de părțile 
contractante pe care le pune în legătură. Faptul că intermediarul reprezintă 

18  Pierre Bourdieu, „La production de la croyance. Contribution à une économie des biens 
symboliques“, Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 13, 1977; Antoine Henion, La passion 
musicale, une sociologie de la médiation, Paris, Métailié, 1993.
19  „Direct“ îi exclude pe atașații de presă și pe alți asistenți ai artiștilor care desfășoară o 
activitate de promovare capabilă să le aducă acestora venituri, dar în mod indirect și într-un 
orizont de timp nedefinit. (N. a.)
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așa cum se cuvine interesele artistului sau pe cele ale angajatorului/
finanțatorului său se datorează și faptului că activitatea lui este motivată de 
propriul interes (respectiv interesul financiar care îl determină să reprezinte 
interesele altei persoane).

Acest lucru înseamnă că cele două tipuri de interese (interesele 
reprezentate și interesul de a reprezenta) sunt:
 – legate prin relația de reprezentare, de mandat sau de delegare;
 – clar diferențiate: intermediarul nu este membru al entității creatoare (cum 

ar fi membrul unei trupe de dans responsabil cu organizarea de turnee), 
nici membru al entității angajatoare/finanțatoare (cum ar fi un director 
editorial, un director de comunicare dintr-o companie clientă a agenției 
de publicitate sau un consilier artistic dintr-o fundație, unde finanțatorul 
și angajatorul se confundă – adică niciunul dintre «creierele» angajate pe 
termen mediu sau lung de către finanțatorul respectivei slujbe artistice).

Categoria juridică a intermediarului a putut fi teoretizată pornind tocmai 
de la constatarea a ceea ce implică această dublă calitate: aceea de terț între 
părțile contractante, dar și de parte interesată în mod direct de relația la a 
cărei definire contribuie în calitate de terț. Pentru a rezolva paradoxul juridic 
care rezultă (conform doctrinei clasice, un individ nu poate fi în același 
timp terț și parte a unei relații contractuale), au fost astfel identificate trei 
modalități de a face parte dintr-o relație contractuală: un individ poate fi 
parte în sensul juridic clasic (legat prin efectele juridice ale contractului), dar 
și „parte procedurală“ (participă la procedura de încheiere a unui contract) 
sau „parte la profitul contractual“ (chemat să culeagă beneficiile și pierderile 
rezultate din derularea contractului). Juristul Nicolas Dissaux propune 
următoarea definiție: „Calitatea de intermediar poate fi definită drept 
trăsătura comună a persoanelor care facilitează încheierea unui contract în 
beneficiul altei persoane, fiind în același timp parte la procedura de încheiere 
a respectivului contract și terță parte la împărțirea profitului.“20

Această definiție nu acoperă toate cazurile: nu se aplică, de exemplu, 
agenților artiștilor remunerați procentual (pe bază de comision proporțional 
cu remunerarea artistului mandant): aceștia sunt parte atât la procedura 
de încheiere a contractului, cât și la împărțirea profitului, ceea ce explică 

20  Nicolas Dissaux, La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, LGDJ, 
Paris, col. „Bibliothèque de droit privé“, 2007, p. 324.
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amploarea dezbaterilor privind baza de calcul a acestor comisioane. În plus, 
jurisprudența nu este stabilizată în ceea ce privește desemnarea intermediarului 
ca terț sau ca parte a efectelor juridice contractuale. Două hotărâri ale Curții de 
Casație referitoare la agenții artistici, adoptate la interval de o săptămână, atestă 
următoarele: „Cu excepția dispozițiilor speciale ale contractului și până la 
proba contrară, impresarul sau agentul artistic, a cărui misiune este de a efecua 
plasarea artistului, acționează în calitate de intermediar și nu de mandatar și, ca 
atare, este responsabil de angajamentele asumate față de terți“ (22 mai 199121).

În schimb, potrivit unei hotărâri din 28 mai 1991, un intermediar nu 
este garantul executării contractelor a căror încheiere a facilitat-o.

Așadar, o astfel de situație, care implică interese deopotrivă distincte 
și interconectate, trebuie să fie clarificată din punct de vedere sociologic, 
plecând de la practicile reale ale intermediarilor:
 – intermediarul își exercită mandatul în schimbul a cel puțin unei remunerații 

financiare (și, eventual, al unor alte retribuții profesionale, simbolice etc.);
 – acționează în baza unui statut recunoscut juridic sau cel puțin stabilit 

prin mecanismele diviziunii sociale a muncii, fie ca independent (lucrător 
independent, membru al unei organizații specializate în intermediere și 
dedicat acestei activități principale), fie ca angajat al unei organizații unde 
desfășoară și alte activități (statut funcțional);

 – remunerarea și cariera sa depind în mod direct (remunerație proporțională) 
sau indirect de calitatea relațiilor la a căror realizare contribuie și de termenii 
în care aceste relații au fost negociate. Această dependență este indirectă, 
de pildă, în cazul unei cumpărătoare22 de artă salariată a unei agenții de 
publicitate (in-house sau freelance): statutul și salariul său nu variază, la 
sfârșitul fiecărui proiect la încheierea căruia a contribuit, proporțional 
cu profiturile generate de respectivul proiect, ci în funcție de negocierea 
făcută cu angajatorul său, pe baza unei evaluări calitative a muncii sale și 
a cantității de responsabilități îndeplinite într-o perioadă care acoperă mai 
multe proiecte. Un alt exemplu: un director de casting primește indemnizații 
care nu sunt proporționale cu remunerațiile artiștilor la a căror recrutare 

21  Ibidem, p. 6.
22  Aici, feminizarea acestei funcții a fost aleasă în mod deliberat, deoarece [în Franța] este 
exercitată în mare parte de femei, iar acest termen este utilizat și statornicit în sectorul fotografiei, 
unde își desfășoară ele activitatea. (N. a.) Având în vedere uzanțele limbii române și din 
considerente de fluiditate a textului, în restul cărții este utilizată forma de masculin. (N. trad.)
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contribuie: acestea variază în funcție de evaluarea muncii sale anterioare 
(de obicei stabilită în funcție de reputație) și în funcție de bugetul global 
al proiectelor pentru care este solicitat. Trebuie subliniat faptul că aceste 
două exemple se referă la intermediarii aflați în serviciul angajatorilor/
finanțatorilor, relativa lipsă de legătură dintre remunerațiile mandanților și 
ale mandatarilor fiind mai des întâlnită atunci când mandanții sunt mai 
degrabă angajatori decât artiști. În ultimă instanță, intermediarul care 
reprezintă în calitate de terț interesele unei părți contractante este interesat 
atât financiar, cât și profesional să satisfacă aceste interese cât mai bine.

Propunerea de definiție a intermediarului activității artistice nu se dorește 
a fi nici normativă, nici definitivă, ci vizează în fond problematizarea obiectului 
de studiu și trasarea perimetrului de analiză. Ea se referă la anumite meserii 
care, deși nu acoperă toate funcțiile posibile, constituie o gamă diversificată 
atât din punct de vedere al sectoarelor artistice, cât și din punct de vedere al 
statutului și al practicilor:
 – agenții literari;
 – agenții actorilor și autorilor din domeniul cinematografiei (scenariști, 

regizori);
 – directorii de casting;
 – agenții muzicienilor (atât muzică clasică cât și contemporană);
 – managerii trupelor muziciale;
 – agenții fotografilor;
 – cumpărătorii de artă ai agențiilor de publicitate și comunicare.

Faptul că din această listă lipsesc anumiți actori de pe piețele artistice 
poate fi justificat plecând de la două antagonisme care permit o formulare 
mai clară a definiției noastre și anume: intermediarii activității/intermediarii 
pieței și intermediarii individuali/intermediarii colectivi.

Intermediari ai activității, nu ai pieței artistice
Diferența dintre intermediarii activității artistice și intermediarii pieței 

se referă la tipul de bunuri și servicii tranzacționate de către intermediar 
și la tipul de remunerare a artistului care rezultă din aceste tranzacții. La 
fel ca în cazul proprietarilor de galerii sau al curatorilor, aceștia operează 
pe o piață de bunuri, deoarece activitatea lor principală constă în plasarea 
atât a prestațiilor activității artistice, cât și a operelor propriu-zise 
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(pictură, sculptură, instalație, producție artistică...). Remunerațiile pe care 
intermediarii le negociază pentru mandanții lor nu sunt salarii, ci în special 
profituri obținute din vânzarea de opere și, eventual, drepturi patrimoniale 
rezultate din valorificarea respectivelor opere23.

Acest al doilea criteriu contează în măsura în care, de exemplu, o producție 
artistică ar putea fi considerată o prestație sau un serviciu, așa cum este 
contribuția unui actor la un spectacol. Deși în practica obișnuită a artelor 
spectacolului, această prestație este remunerată ca și cum ar fi vorba despre o 
operă materială, nu printr-un „salariu“ plătit de un angajator ci mai degrabă 
prin vânzare, deoarece opera poate da naștere unor remunerații patrimoniale 
ca urmare a înregistrărilor video sau a fotografiilor realizate. În mod similar, 
bursa unui artist sau chiria ar putea fi considerate semi-salarii plătite de diverși 
angajatori pentru prestațiile artistice și nu pentru operele rezultate. La aceste 
modalități de retribuire recurge, din ce în ce mai des, o anumită categorie de 
proprietari de galerii pe care artiștii lor îi mandatează ca agenți însărcinați 
să le dezvolte cariera sau să le valorifice producția în mod durabil (nu doar 
să le vândă succesiv operele). Din punct de vedere juridic, aceste tipuri de 
remunerații sunt considerate ajutoare sau subvenții și nu salarii aferente relației 
de subordonare față de un angajator, așadar distincția dintre piața bunurilor și 
piața activității artistice merită menționată și analizată.

Într-adevăr, dusă la extrem, această diferență ar trebui să limiteze 
studiul la disciplinele artelor spectacolului și să excludă de facto agenții 
fotografilor sau agenții literari, deoarece se pare că vorbim despre două piețe 
de bunuri (fotografii și cărți) – de altfel, și motivul pentru care aceste două 
categorii de agenți sunt singurele (alături de agenții designerilor și de agenții 
fotomodelelor) care nu sunt obligate să obțină o licență de agent artistic 
pentru a profesa. În ceea ce privește fotografia, din sectorul publicitar ea 
este considerată ca produs comercial. Spre deosebire de fotografia artistică, 
asumată de piața artei contemporane și de piața imaginilor (agenții și bănci 
de imagini), fotografia publicitară se bazează pe prestații de muncă ale unor 
artiști remunerați prin onorarii virate de către angajatori.

23  A se vedea Françoise Benhamou, Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux, 
Les gqleries d’art contemporaine en France. Portrait et enjeux dans un marché mondialisé, 
Paris, Ministerul Culturii și Comunicării, DEP/La Documentation française, col. „Tematici 
culturale“, 2001 și Laurent Jeanpierre, Séverine Sofio, Les commisaires d’exposition en France. 
Portrait socioprofessionel, Paris, CEA, 2009.
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În schimb, în mod paradoxal, editarea de carte este strâns legată de piața 
artelor plastice şi se tranzacționează mai degrabă ca opere decât ca prestații 
de muncă și se negociază mai degrabă profituri din vânzări și drepturi 
patrimoniale decât salarii. Cu toate acestea, alegerea de a-i include pe agenții 
literari în sfera de analiză a părut relevantă din perspectiva diferenței dintre 
piața bunurilor și piața muncii. Pe de o parte, dezvoltarea remunerațiilor 
forfetare, adică a avansurilor plătite în etapa premergătoare înmânării unui 
manuscris, independent de beneficiile reale provenite din exploatarea sa 
ulterioară, apropie remunerația scriitorilor de forma salarială – vorbim 
despre scriitorii apreciați pe piața editorială, care recurg cel mai adesea la 
serviciile unui agent (în Franța sunt doar în jur de douăzeci de agenți literari, 
și aceia concentrați în vârful pieței). Pe de altă parte, dacă rolul principal al 
agentului literar este acela de a plasa manuscrise și nu scriitori, o parte din 
activitatea sa constă în promovarea numelui autorului în cadrul negocierilor 
făcute pentru fiecare dintre manuscrise, așadar în construirea de cariere. În 
fine, obiectul unui contract referitor la mai multe manuscrise viitoare, caz 
relativ frecvent, reflectă în mod real aceste produse sau cota de piață aferentă 
(calitatea scriitorului) pe care le presupun pariul făcut pe aceste produse 
viitoare – piața bunurilor literare se apropie astfel de piața spectacolului – 
fără a mai pune la socoteală intersecțiile propriu-zise ale acestora (scrierea 
de scenarii, piese, adaptările operelor literare...), care introduc scriitori pe 
piețele activităților cinematografice, audiovizuale sau teatrale.

Intermediari individuali, nu intermediari colectivi
Intermediarii individuali reprezintă interesele unui număr redus de 

lucrători sau de angajatori (puțin peste o sută în cel mai bun caz, în general 
maxim cincisprezece). Aceștia sunt solicitați să promoveze și să plaseze sau 
să prospecteze anumite calități, presupuse a fi singulare (ceea ce îl distinge 
pe un artist de toți ceilalți) și care nu pot fi echivalate în cadrul aceleiași 
categorii de lucrători. Nu este deloc surprinzător, din această perspectivă, 
faptul că intermediarii colectivi sunt rareori solicitați și adesea denigrați 
în lumea artei, deoarece sunt considerați inadaptați la funcționarea ei 
specifică (care presupune singularitate și originalitate individuală versus 
standardizare și uniformizare). Centrul de ocupare a forței de muncă din 
domeniul spectacolului din Franța este criticat adesea tocmai pentru că se 
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situează în centrul acestei dispute: în caz de deficit de locuri de muncă și 
de creștere a ofertei, un anumit număr de artiști este obligat să dea curs 
unor oferte eligibile și pentru alți colegi, la prețuri relativ mici (se cumpără 
o prestație artistică standard, realizabilă, așadar, de către un număr mare de 
pretendenți), ceea ce le generează sentimentul de renunțare la singularitatea 
lor artistică.

În al doilea rând, capitalul profesional al intermediarilor colectivi 
– adică rețelele relevante, resursele informaționale și reputațiile – este 
acumulat de către instituția în sine, mai degrabă decât de către personalul 
acesteia luat individual. În schimb, intermediarii individuali își construiesc 
capitalul în mod individualizat: chiar dacă prin asocierea agențiilor sau a 
întreprinderilor mici pot rezulta efecte de reciprocitate, capitalul profesional 
se referă la o persoană și nu la o entitate colectivă impersonală. Aceşti 
intermediari sunt cunoscuți mai mult ca persoane, decât ca reprezentanți 
ai unei organizații. Intermediarii activităților studiate acționează astfel 
pentru indivizi, în calitate de indivizi: valoarea lor este legată mai degrabă 
de propriul nume decât de instituția sau de organizația de care aparțin (de 
fapt, ei acționează cel mai adesea ca întreprinderi individuale) și se folosesc 
de numele proprii mai mult decât de anumite competențe standardizate.

În fine, chiar dacă există și alte tipuri de intermediari colectivi (liste 
de difuzare profesională unde sunt vehiculate posturile vacante, centre de 
resurse culturale publice sau non-publice precum Hors les murs, Centre 
national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, Bureau export 
de la musique française...), ei nu sunt plătiți pentru această activitate. De 
asemenea, saloanele și târgurile internaționale selectează artiști (sau 
reprezentanți ai acestora) care sunt astfel promovați pe lângă potențialii 
angajatori/finanțatori, veniți special ca „să ia pulsul pieței“. Această punere 
în legătură este urmată de o plasare care se efectuează în schimbul unei 
remunerații, prin cumpărarea de spații sau de standuri. Cu toate acestea, ea 
se face în mod nediferențiat: în cazul în care artiștii sunt selectați individual, 
angajatorii/finanțatorii potențiali sunt pur și simplu atrași de reputația 
organizatorilor și nu solicitați în mod individual și personal în scopul de a 
se ajunge la o colaborare/finanțare. Drept urmare, lor nu li se aplică definiția 
intermediarilor activității respective.
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Ipostaze diferențiate: o grilă de analiză
Analiza practicilor intermediarilor pe multiplele piețe ale activității 

artistice face posibilă identificarea criteriilor de diferențiere pe baza cărora 
a fost elaborată o tipologie a variatelor ipostaze prezentate în capitolele 
următoare.

Interesele reprezentate
Intermediarii pot fi mandatați fie de către artiști – pentru a-i reprezenta 

în fața potențialilor angajatori/finanțatori, fie de către angajatori – pentru 
a fi reprezentați în căutarea artiștilor doriți. Aceste două tipuri de mandat 
determină o diferențiere foarte clară între intermediari din punct de 
vedere al statutului lor, al metodelor de remunerare, al practicii lor etc. 
Interesele reprezentate de intermediar constituie, odată cu împărțirea pe 
sectoare artistice, principiile de diferențiere cele mai radicale. Această 
distincție merge până într-acolo încât reprezentarea intereselor artistului 
și reprezentarea intereselor angajatorului/finanțatorului permite chiar 
asocierea de meserii situate în domenii artistice diferite: de exemplu, din 
mai multe puncte de vedere, directorii de casting (din cinematografie) 
seamănă mai degrabă cu cumpărătorii de artă (din fotografie) decât cu 
agenții actorilor.

În cadrul acestei polarizări, intermediarii care îi reprezintă pe artiști 
sunt cei mai numeroși: este vorba despre agenți ai artiștilor din diferite 
sectoare și despre manageri (în muzica contemporană). Acești intermediari 
sunt mandatați de către artiști și le apără interesele prin prospectarea 
angajatorilor, producătorilor sau potențialilor finanțatori. Din această 
perspectivă a relației, agenții sunt prezenți în toate sectoarele artistice, 
în număr mai mare sau mai mic. Deși întruchipează figura tipică a 
intermediarului aflat în serviciul artistului, ei operează totuși în moduri 
diferite, în funcție de domeniile artistice.

Intermediarii care servesc interesele angajatorului se împart în două 
categorii: directorii de casting și agențiile de publicitate și comunicare. 
Acești intermediari sunt angajați de către producători sau instituții să 
prospecteze anturajele artiștilor care urmează să fie recrutați și promovați. 
Niciunul dintre ei nu operează în toate sectoarele artistice.
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Tabelul numărul 1 oferă o perspectivă asupra intermediarilor la care pot 
recurge artiștii și angajatorii/finanțatorii lor în diferite sectoare – deoarece 
intermedierea nu reprezintă o piață profesională transversală pentru mai 
multe sectoare: foarte puțini intermediari se deplasează de la o piață de artă 
la alta. Dacă ne referim la sectorul muzical, observăm prezența simultană a 
mai multor profiluri (agenți, manageri, agenții de publicitate, comunicare 
și organizare de evenimente). Această pluralitate a ofertei de intermediari 
necesită o filtrare în funcție de organizarea proprie fiecărui sector (de exemplu, 
pe criteriul genurilor estetice), dar și în funcție de vechime, de notorietate 
și de valoarea economică a artiștilor reprezentați, indiferent de segmentul 
estetic în care se încadrează. Pentru a ilustra acest lucru este suficient să fie 
evocați managerii care, deși inițial erau asimilați din punct de vedere juridic 
agenților artistici, pun în aplicare strategii de emancipare și de construire a unei 
identități profesionale specifice (a se vedea capitolul 5). Această coexistență a 
diferitelor tipuri de intermediari ridică apoi întrebări referitoare la concurență 
și la disputele și negocierile pe piața de intermediere.

Tabelul 1 – Clasificarea intermediarilor în funcție de interesele 
reprezentate și de sectoarele artistice

În serviciul artistului În serviciul „angajatorului“

Agent Manager Director de 
casting

Agenții de 
publicitate și de 

comunicare

Literatură X

Muzică X X X

Artele spectacolului X X X

Teatru X X

Circ, arte stradale X X

Audiovizual X X X

Cinematografie X X

Design X

Fotografie X X

Tabelul prezintă repartizarea intermediarilor în funcție de interesele pentru care lucrează și de 
sectoarele artistice (rubricile marcate cu „X“ indică prezența intermediarului în sectorul respectiv). 

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice,
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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Această clasificare evidențiază faptul că există mai multe niveluri de 
mediere între artist și potențialul angajator. De fapt, în anumite sectoare, 
intervin în ajustarea ofertei și a cererii de muncă mai mulți intermediari. 
În domeniile cinematografiei și audiovizualului, de exemplu, agenții și 
directorii de casting desfășoară o activitate comună de selecție a artiștilor. 
În sectorul spectacolului pot conlucra trei tipuri de intermediari: agențiile 
de organizare de evenimente, managerii și agenții – fără a pune la socoteală 
realizatorii de filme și producătorii de discuri, parteneri recurenți ai 
precedenților. De asemenea, fotografii pot să aibă agenții lor, ei înșiși fiind 
în legătură cu cumpărătorii de artă din cadrul agențiilor de publicitate, 
care sunt subordonate directorilor artistici și directorilor de creație, 
care la rândul lor apelează la directorii comerciali pentru a comunica cu 
publicitarii (clienți ai agenției și comanditari ai proiectelor). Prin urmare, 
trebuie analizate și modalitățile de diviziune a muncii și de cooperare sau de 
concurență care organizează aceste lanțuri de intermediere destul de lungi.

Orizontul de timp al activității de intermediere
În cazul în care se pune problema unei intermedieri imediat după stabilirea 

și negocierea unei relații de muncă de către un terț remunerat, acest lucru poate 
corespunde atât unui mandat punctual care vizează obținerea exclusiv a locului 
de muncă respectiv, cât și debutul unei relații de reprezentare a intereselor pe 
termen mediu sau lung – acest din urmă caz se referă numai la mandanții 
artiștilor. Printre aceste situații diferite, care presupun modalități de lucru 
dintre cele mai diverse, simpla stabilire a elementelor contractuale (orizont 
de timp scurt) se va distinge de sprijinul acordat pentru carieră, care implică 
asumarea diferitelor sale aspecte (orizont de timp lung), și în fine, de o situație 
intermediară, care constă în asistența acordată în procesul de promovare a 
unui artist pe termen mediu, luând în considerare doar aspectele carierei care 
contribuie în mod direct la această promovare.

Toți intermediarii operează pe piețe a căror funcționare se bazează 
în principal pe proiecte. Ceea ce înseamnă că situarea activității de 
intermediere într-un orizont de timp mediu sau lung (care nu se referă 
doar la mandanții artiștilor), constă, de asemenea, în asumarea de proiecte 
succesive, dar a căror consecutivitate este menită să producă o evoluție în 
direcția promovării artistului sau a dezvoltării carierei sale.
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Intermedierea pe bază de proiect se concentrează pe realizarea și 
promovarea unui singur produs (căruia îi urmează un altul și tot așa) și, 
prin urmare, se opune focalizării activității pe artist, adică pe valoarea sa 
de piață sau pe cariera sa (fiecare produs succesiv trebuie să contribuie la 
acestea din urmă). Se poate observa astfel o diferențiere clară la nivelul 
activității intermediarilor atunci când aceștia reprezintă interesele artiștilor 
(termen mediu și lung) față de cazurile în care le reprezintă pe cele ale 
angajatorilor/finanțatorilor (termen scurt). Mai mult decât atât, se pare 
că dezvoltarea intermedierii individualizate în detrimentul intermedierii 
colective (agențiile de ocupare a forței de muncă, societățile civile de autori) 
este strâns legată de cea a economiei pe bază de proiecte, a pieței inovării și 
a pieței de nișă, consecință din ce în ce mai evidentă.

Perimetrul activității de intermediere
Aflat în strânsă legătură cu orizontul de timp al activității de intermediere, 

criteriul perimetrului acesteia este într-un fel cel mai descriptiv, prin faptul 
că structurează diferiții parametrii din proximitatea activității propriu-zise 
a intermediarilor. Acesta este motivul pentru care perimetrul este împărțit 
într-o serie de subcriterii care nu sunt asociate în mod sistematic.

Numărul artiștilor sau al comanditarilor reprezentați variază de la caz 
la caz, de la unul la mai mult de o sută. Acesta este direct corelat cu timpul 
de lucru pe care intermediarul îl poate dedica fiecărei operațiuni și, prin 
urmare, cu extinderea relativă a perimetrului de activitate.

Momentul intervenției în procesul de producție face diferența dintre 
amontele creației – adică etapele care merg de la inițiativa unui proiect până 
la realizarea unui produs final (în cazul unui spectacol, de exemplu) – și 
avalul creației – adică promovarea acestui produs final pe lângă jurnaliști 
sau alți profesioniști ai sectorului (difuzori sau alți potențiali angajatori, 
de exemplu). Cu toate acestea, concepția liniară a proceselor de creație și 
difuzare trebuie să țină cont de atenția care se cere îndreptată permanent 
asupra reacțiilor diferiților participanți la producerea operelor și de faptul că 
activitatea intermediarilor scoate în evidență în special: metafora „lanțului“, 
cu inputurile sale, sarcinile sale fragmentate și succesive, apoi outputurile, 
unde fiecare categorie de actor intervine la un moment dat – ceea ce nu 
explică decât parțial funcționarea pieței activității artistice.
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Într-adevăr, capacitatea relativă și inegal distribuită a fiecăruia de a 
interveni cât mai devreme în realizarea proiectelor și, pe cât posibil, din 
proprie inițiativă arată, practic, care este puterea respectivului pe piața 
artistică. De altfel, acest lucru ilustrează puterea crescută a actorilor aflați 
în avalul producției: cei mai puternici producători și distribuitori de 
terminale și de platforme de difuzare, care ar trebui să intervină cel mai 
târziu, dispun astăzi de resurse capabile să determine natura producțiilor 
chiar în momentul inițierii lor. Termenii de „aval“ și „amonte“ fac referire 
aici doar la activitatea intermediarilor înșiși în raport cu fiecare proiect: 
fie aceștia se detașează de mandantul lor înainte sau de îndată ce prestația 
activității artistice pentru care au fost solicitați a fost efectuată, fie continuă 
să acționeze în numele acestui mandant pentru a contribui la promovarea 
produsului final și a autorului acestuia (ceea ce se întâmplă numai atunci 
când mandantul este un artist, și nu un angajator/finanțator).

Pe lângă numărul mandanților și momentul intervenției lor în procesul 
de producție, perimetrul de activitate se referă în egală măsură și la 
domeniul de intervenție al intermediarului în activitatea de creație. Acesta 
din urmă trebuie și el structurat și planificat în diferite sarcini practice, care 
pot depăși cu mult simpla activitate de informare și de contractare.

Prima și cea mai evidentă sarcină este prospectarea artiștilor sau a 
angajatorilor/finanțatorilor și plasarea sau recrutarea artiștilor care apelează 
la serviciile lor. Această sarcină trebuie să se distingă de negocierea și de 
stabilirea elementelor contractuale, deoarece anumiți intermediari, cum ar 
fi directorii de casting, își îndeplinesc prima sarcină, dar nu și pe a doua.

Unii intermediari își asumă și administrarea interfeței dintre artiști și 
angajatori/finanțatori pe durata procesului de creație sau, cu alte cuvinte, 
reglementarea raporturilor de forță necesare controlului relativ al acestui 
proces: asigurarea respectării termenilor contractuali – în special în ceea 
ce privește remunerarea –, asigurarea fluidității interconexiunilor dintr-un 
studio foto sau de pe un platou de filmare, tragerea la răspundere a un artist 
indisciplinat, convingerea unui angajator că o anumită inițiativă sau o cerere 
expresă a artistului este pertinentă etc. Trebuie făcută o distincție între aceste 
sarcini și coaching, care aparține aceluiași tip de raporturi informale, dar se 
referă mai precis la ansamblul inițiativelor intermediarului de a acționa 
asupra „modurilor de a fi“ ale artiștilor (care se referă foarte puțin, probabil 
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niciodată, la angajatori/finanțatori): susținere psihologică, formare de atitudini 
standardizate (pentru interviuri, participare la evenimente mondene, prestații 
scenice), stimularea stilului de viață (separarea vieții profesionale de viața 
privată, organizarea raporturilor de muncă, sugerarea dezvoltării unor forme 
profitabile de socializare în afara timpului de lucru etc.).

Unii merg până la anumite intervenții estetice în procesul de creație, 
oferă consiliere artistică, filtrează informații cu privire la oportunitatea 
comercială a unei anumite alegeri estetice, sugerează alegerea materialelor 
sau a procedeelor de fabricație care pot schimba datele inițiale, solicită o 
anumită expertiză externă. Intervenția estetică în creație poate fi stimulată 
de finanțarea producției, atunci când anumiți intermediari care nu se află 
în situație de incompatibilitate de cumul, reglementată prin legea din 26 
decembrie 1969 privind activitatea agenților artistici, devin, ocazional sau în 
mod regulat, producători de opere – fie că investesc financiar în producție, 
fie că joacă rolul de producători delegați, ei aduc laolaltă fondurile necesare 
pentru producție.

Promovarea operelor și artiștilor, odată ce un proiect este finalizat, 
poate constitui și ea o sarcină atribuită intermediarilor sau asumată de către 
aceștia. În fine, sursa remunerării artiștilor plasați sau recrutați cunoaște 
și ea diferite moduri de intermediere – poate fi internă sectorului artistic 
în cauză sau externă, cum este cazul remunerațiilor plătite de societățile 
private sau de instituțiile publice pentru activități de comunicare, de 
formare etc. Acest lucru este valabil și pentru intermediarii care reprezintă 
interesele angajatorilor/finanțatorilor, deoarece pot beneficia de cofinanțare 
din partea instituțiilor sau a întreprinderilor artistice în cadrul anumitor 
evenimente publice.

Formarea habitusurilor profesionale
Habitusurile reprezintă elemente care definesc perimetrul activității 

de intermediere și considerăm necesar să li se adauge patru principii de 
diferențiere care se referă într-un mod mai direct la intermediari. În primul 
rând, metoda de remunerare pare discriminatorie – nu atât prin metoda de 
calcul, cât prin durata contractuală corespunzătoare: venitului fix aferent 
unui proiect i se opune venitul provenit din realizarea mai multor proiecte, 
atât în cazul contractului pe durată determinată cât și a contractului pe 
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durată nedeterminată. Mai apoi, specializarea în activitatea de intermediere 
se află în contradicție clară cu activitățile cumulate în cadrul aceluiași sector 
artistic (un manager care este și antreprenor de spectacol, spre exemplu), 
ea garantând de obicei un volum de resurse mai important, care poate fi 
mobilizat în favoarea mandanților.

În fine, pe durata interviurilor au apărut în mod recurent două 
contradicții referitoare la factorii explicativi ai diferitelor situații de 
intermediere. Acestea se referă la condițiile de formare a habitusurilor 
profesionale: pe de o parte, efectuarea sau nu de cursuri de drept, 
management sau comunicare și, pe de altă parte, situația domeniului 
artistic la momentul debutului în meserie, caracterizată în principal 
printr-o concurență mai mult sau mai puțin intensă și mai mult sau mai 
puțin internațională, o structurare mai mult sau mai puțin de tip oligopol, 
o putere a actorilor din avalul creației mai mult sau mai puțin dominantă, 
o penetrare mai mult sau mai puțin importantă a formelor manageriale de 
organizare și de excelență profesională etc.

Notorietatea artistului
Notorietatea este deosebit de importantă, deoarece vorbim despre un 

univers artistic cu o structură în mare parte inegală, atât în ceea ce privește 
prestigiul, cât și remunerarea. Or, gradul de notorietate al artistului implică 
resurse și modalități de lucru relativ diferite pentru intermediar (vezi 
tabelul numărul 2). Totuși, trebuie subliniat de la început că notorietatea 
nu a constituit un criteriu relevant de diferențiere în conturarea tipurilor 
de intermediari. Pe de o parte, nu vorbim despre o caracteristică a 
intermediarului sau a activității sale, ci a artistului sau eventual a 
angajatorului pe care îl reprezintă (aceștia sunt de obicei mai mulți, iar 
notorietatea lor este variabilă). Pe de altă parte, acest criteriu funcționează 
în interiorul meseriilor și al ipostazei intermediarilor, fără a permite cu 
toate acestea să se distingă niște profiluri omogene ale celor mai mici sau 
ale celor mai mari dintr-un anumit sector sau de la o meserie la alta.

Acest factor de notorietate artistică este totuși compus și din alte 
elemente ce îndepărtează funcționarea activității de intermediere de 
mecanismul simplist pe care îl schematizează tabelul numărul 3. Trebuie 
subliniat, pe de o parte, că notorietatea nu este doar o premisă a activității 
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de intermediere, ci și unul dintre principalele ei obiective (anume acela de 
a gestiona notorietatea înțeleasă drept capital simbolic, pentru a o crește 
și a o fructifica la nivel economic – cel puțin în ceea ce îi privește pe 
intermediarii aflați în serviciul artiștilor) și, pe de altă parte, că dimensiunile 
simbolice și organizatorice ale notorietății, văzute ca provocări în sens 
mai larg ale piețelor artistice, îl prezintă pe intermediar mai degrabă ca pe 
un „constructor al pieței“ decât ca pe un simplu „atenuator de obstacole 
în calea concurenței pieței“: acesta produce și efecte distorsionante, de 
bluff sau de subevaluare a valorii activității artistice, activitate care nu se 
măsoară exclusiv prin prețul ei.

Tabelul 2 – O grilă a criteriilor de diferențiere a intermediarilor
Criterii de diferențiere Modalități

Interese reprezentate Artiști Angajatori/finanțatori

Orizont de timp Scurt Mediu
Perimetrul activității
Numărul de artiști Mare Mic
Momentul producției Aval Amonte
Prospectare și recrutare Da Nu
Negociere a contractelor Da Nu
Gestionare a interfeței Da Nu
Coaching Da Nu
Intervenție estetică Da Nu
Finanțare a producției Da Nu
Promovare Da Nu
Sursă de venituri Internă Externă

Cumul de activități Da Nu

Mod de remunerare Punctual Proiecte multiple

Formare, gestionare, drept, 
comunicare Da Nu

Notă de lectură: Interesele reprezentate de către intermediari sunt fie cele ale artiștilor, fie cele 
ale angajatorilor/finanțatorilor. Criteriul orizontului de timp cuprinde: termen scurt și mediu. 
Tabelul se citește doar pe orizontală: nu există corespondențe pe verticală.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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Tabelul 3 – Notorietatea artistului și postura intermediarului

Concurență Cost al 
activității

Mandant al 
artistului

Mandant al 
angajatorului

Notorietate + A angajaților În creștere Poziție puternică Poziție 
nefavorabilă

Notorietate – A artiștilor În descreștere Poziție 
nefavorabilă Poziție puternică

Notă de lectură: Atunci când artistul este puțin cunoscut, el se află într-o concurență puternică 
cu numeroși alți artiști pentru a obține locuri de muncă rare, iar efectul este o presiune a scăderii 
remunerațiilor și calității condițiilor de muncă. Intermediarul mandatat de un artist trebuie să 
creeze apoi o cerere pentru acesta, să provoace oportunități de angajare, să prospecteze și să 
convingă astfel potențialii angajatori/finanțatori: munca sa de plasare devine și mai dificilă și se 
află într-o poziție nefavorabilă negocierii termenilor contractuali.
Intermediarul mandatat de către un angajator/finanțator trebuie să selecteze dintr-o ofertă de 
muncă excedentară: activitatea sa de prospectare de artiști este astfel ușurată (este vorba doar 
despre a răspunde la solicitări) și se află într-o poziție de forță în negocierea termenilor contractuali.
Când artistul este se bucură de renume, potențialii angajatori/finanțatori ai acestuia se află în 
concurență, rezultând de aici o presiune a creșterii remunerațiilor și a calității condițiilor de muncă.
Intermediarul mandatat de un artist este nevoit să selecteze dintr-o ofertă de muncă ce depășește 
capacitatea de lucru a artistului: activitatea sa de plasare este astfel facilitată, chiar inexistentă 
(răspunde solicitărilor) și atunci se află într-o poziție puternică de negociere a termenilor 
contractuali. Intermediarul mandatat de către un angajator/finanțator trebuie să atragă o ofertă 
de muncă rară: activitatea sa de prospectare a artiștilor este mai dificilă, aflându-se deci într-o 
poziție nefavorabilă pentru a negocia condițiile contractuale.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

O tipologie a ipostazelor de intermediare
Tipologia intermediarilor activității artistice pe care o propunem are 

caracter de explorare și nu este reprezentativă. De explorare, pentru că 
rezultă dintr-un sondaj realizat pe o categorie de actori foarte puțin studiată 
până în prezent, pentru care bibliografia disponibilă, acquis-ul și termenii 
de comparație sunt în continuare reduse. Nu este reprezentativă, întrucât 
cei cincizeci și opt de intermediari artistici întâlniți au fost aleși astfel încât 
să acopere toate sectoarele artistice – fiecare meserie beneficiind deci de 
doar de câteva interviuri. Cu toate acestea, interviurile au făcut posibilă 
evidențierea modalităților și a caracteristicilor activității de intermediere 
și formularea de ipoteze cu privire la diferitele lor moduri de agregare 
în portretele ideale tipice – adică semnificative în raport cu originile și 
consecințele activității și ale segmentării acesteia.
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Fiecare dintre cele patru portrete ideale tipice pe care le-am desprins 
astfel cumulează o serie de trăsături relevante din punct de vedere 
sociologic, trăsături care conturează o figură abstractă a intermediarului 
activității artistice. Ele prezintă patru moduri de exercitare a funcției de 
intermediere care se dovedesc relevante atunci când se fac comparații 
cu cazuri reale. Acestea se opun două câte două, deoarece diferențierea 
în funcție de interesele reprezentate de intermediar (artist sau angajator/
finanțator) determină un contrast evident între practicile de intermediere.

Dacă ne referim la cei care reprezintă interesele artiștilor (agenții autorilor, 
agenții actorilor, agenții fotografilor, agenții muzicienilor din domeniul muzicii 
clasice, managerii), atunci profilul de „impresar“ se opune celui de „manager“. 
Aceste două ipostaze se află într-o strânsă legătură, deoarece acoperă diferențe 
generaționale, care țin, de distanța dintre momentele formării habitusurilor 
profesionale – după cum sugerează și numele. Impresarul datează de mai 
multe secole, pe când managerul nu apare decât după Al Doilea Război 
Mondial și nu se răspândește în Franța decât după anii 1990.

Dacă ne referim la intermediarii care reprezintă interesele 
angajatorilor/finanțatorilor (directorii de casting, cumpărătorii de 
artă, agenții de comunicare și organizare de evenimente), figura „head 
hunterului“ se opune aceleia a „homing device promoterului“. Aceste 
două comportamente sunt mai puțin agregate și mai puțin diferențiate 
decât precedentele, deoarece nu acoperă diferențe între generații, ci mai 
degrabă diferențe de statut, principalul contrast reieșind din a fi sau a nu 
fi angajatorul artiștilor prospectați în numele unui comanditar. De aceea, 
aceste comportamente corespund într-o mare măsură unor profesii diferite 
(director de casting, agenție de comunicare și organizare de evenimente), 
cu excepția cumpărătorilor de artă, singura profesie în care se manifestă 
respectiva opoziție – în sens invers, opoziția dintre impresar și manager 
are drept scop explicarea diferențierilor interne între mai multe meserii.

Head hunterii și homing device promoterii
Intermediarii care reprezintă interesele angajatorilor/finanțatorilor 

au o serie de puncte comune. Ei lucrează într-un orizont de timp scurt, 
determinat de realizarea fiecărui proiect în parte: finanțatorii (și uneori 
angajatorii) proiectelor se angajează succesiv, și chiar dacă pot utiliza aceiași 
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intermediari pentru fiecare proiect, asta nu înseamnă că nu pot dezvolta 
cariera unui artist sau o producție dincolo de fiecare proiect în parte. 
Acționând pe termen scurt, aceștia lucrează cu un număr variabil de artiști 
și de angajatori/finanțatori, în principiu fără o anumită limită.

Domeniul de intervenție al acestor intermediari este per ansamblu 
relativ limitat. Aceștia își asumă responsabilitatea prospectării și recrutării 
artiștilor dar, având în vedere termenul scurt care le caracterizează 
activitatea, ei nu se ocupă de promovarea sau de coachingul artiștilor sau 
al angajatorilor/finanțatorilor. De asemenea, ei nu contribuie niciodată 
la finanțarea producției, pur și simplu pentru că, prin definiție, aceasta 
cade în responsabilitatea angajatorului/finanțatorului. Sursele de finanțare 
pentru producții sunt determinate de natura comanditarilor și pot fi atât 
externe, cât și interne sectorului artistic în care se activează. Prin definiție, 
ele sunt preponderent interne în domeniul cinematografiei, deci destinate 
responsabililor cu distribuția artistică, preponderent externe în domeniul 
publicității și al comunicării, așadar destinate cumpărătorilor de artă și 
agențiilor de comunicare și organizare de evenimente.

În fine, se întâmplă rar ca aceștia să cumuleze mai multe activități în 
sectorul sau în sectoarele artistice în care își defășoară activitatea. Prezența 
serviciilor de producție în principalele agenții de publicitate și comunicare 
influențează cu siguranță activitatea cumpărătorilor de artă, în cazul lor 
nefiind însă vorba despre un cumul de activități. În schimb, elementele de 
contrast sunt limitate atunci când este vorba despre intermediarii mandatați 
de angajatori/finanțatori. Dar acestea produc conexiuni coerente din punct 
de vedere logic și trasează diferite ipostaze. Pe de o parte, directorii de 
casting și anumiți cumpărători de artă sunt doar head hunters. Aceștia își 
asumă explorarea pieței activității artistice și procesul de recrutare, dar nu și 
negocierea contractuală a relației de muncă la a cărei concretizare contribuie 
– cumpărătorii de artă în cauză se ocupă de negocieri doar sub autoritatea 
directorului comercial al agenției lor. Ei nu intervin în administrarea interfeței 
dintre artiști și angajatori/finanțatori și nici în procesul de creație odată ce 
distribuția locurilor de muncă a fost efectuată. Pe de altă parte, agențiile de 
comunicare și organizare de evenimente și alți cumpărători au același rol ca 
și head hunterii, dar îndeplinesc pe lângă aceasta și totalitatea activităților de 
concepere și de realizare a proiectelor: în acest caz ei sunt numiți homing device 
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promoteri: negociază contracte, intervin în toate etapele producției (uneori 
inclusiv în stabilirea finanțărilor), concep și controlează direct și în întregime 
procesul de creație (artiștii sunt, în termeni funcționali, executanții machetelor 
produse de intermediari și validate de comanditari).

Tabelul 4 – Atribuțiile și specificitățile head hunterilor și ale home device 
promoterilor

Criterii de diferențiere Head hunteri Home device promoteri

Interese reprezentate Angajatori/finanțatori Angajatori/finanțatori

Orizont de timp Scurt Scurt
Perimetrul activității

Numărul de artiști Variabil Variabil
Momentul producției Amonte (limitat) Amonte (în totalitate)
Prospectare și recrutare Da Da
Negociere a contractelor Nu Da
Gestionare a interfeței Nu Da
Coaching Nu Nu
Intervenție estetică Nu Nu
Finanțare a producției Nu Da
Promovare Nu Nu
Sursă de venituri Variabilă Variabilă

Cumul de activități Nu Nu

Mod de remunerare Variabil Variabil

Formare, gestionare, drept, 
comunicare

Variabil Variabil

Situația domeniului/ momentul 
intrării în meserie

Variabil Variabil

Notă de lectură: Head hunterii nu își asumă negocierea contractelor, în timp ce homing device 
promoterii o fac.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Un alt criteriu de diferențiere între acești intermediari, fără legătură cu 
criteriile anterioare: unii sunt remunerați punctual sau pe bază de comision 
pentru fiecare proiect (directorii de casting, câțiva cumpărători de artă free-
lance), alții pe bază de comisioane pentru o serie de proiecte (este cazul 
unor cumpărători de artă free-lance), alții în mod durabil, prin intermediul 
unui salariu (agențiile de comunicare și organizare de evenimente și unii 
cumpărători de artă).

În fine, există probabil o diferență între, pe de o parte, intermediarii 
care și-au făcut debutul în meserie cu mult timp în urmă, când situația 
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sectorului permitea convertirea resurselor non-academice și, pe de altă parte, 
intermediarii intrați mai recent în sectoare artistice supuse imperativelor 
profitabilității economice și formelor de organizare și excelență profesională 
ale „managementului cultural“, care dispun de diverse programe de formare 
profesională în management, drept sau comunicare. Totuși, această diferență 
nu seamnănă cu cea dintre head hunteri și homing device promoteri, care 
se bazează pe alți factori, aflați în strânsă legătură cu structura cooperărilor 
interprofesionale pe fiecare piață a activității artistice.

Impresari și manageri
Intermediarii care reprezintă interesele artiștilor (agenți ai diferitelor 

sectoare și manageri) prezintă, de asemenea, o serie de trăsături comune. 
Spre deosebire de precedenții, ei lucrează întotdeauna într-un orizont de 
timp mediu sau lung. Atunci când sunt mandatați de un artist, ei acționează 
în scopul promovării producției lui pe piața artistică, dincolo de simpla 
vânzare a forței de muncă, sau în scopul dezvoltării carierei și a valorii sale 
profesionale. De asemenea, aceștia efectuează prospectarea pieței muncii 
și plasarea artiștilor – în conformitate cu definiția juridică a agentului 
artistic prevăzută în legea din 26 decembrie 1969. Ca o extensie a acestei 
activități, ei negociază condițiile contractuale ale relației de muncă artistică. 
Aceștia sunt întotdeauna remunerați succesiv, pentru fiecare proiect la 
care au contribuit, pe bază de comisioane sau sub diverse alte forme, chiar 
dacă sunt administratori – eventual salariați pe perioadă nedeterminată 
– ai agenției la care sunt asociați din punct de vedere financiar. Ei pot 
cumula mai multe activități în același sector artistic, fără a putea fi făcută 
o distincție clară între manageri și impresari când vorbim de măsura în 
care îşi desfăşoară activitățile, deși primii tind mai mult să facă distincția 
decât cei din urmă.

Criteriile în funcție de care se disting aceste două tipuri sunt semnificativ 
mai numeroase și conturează două figuri net diferite. Managerii lucrează cu 
destul de puțini artiști (între unul și zece) în comparație cu impresarii (care 
pot lucra cu peste o sută de artiști), deoarece domeniul lor de intervenție 
este mai amplu. Spre deosebire de impresari, managerii intervin atât în 
amontele, cât și în avalul procesului de creație, pentru a promova operele 
sau artistul, între fiecare proiect care determină o remunerație. Funcția 
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lor presupune, de asemenea, și să administreze interfața dintre artiști și 
angajatori în timpul procesului de creație, fiind prezenți frecvent la locurile 
de producție, lucru pe care impresarii nu îl fac decât foarte rar.

Tabelul 5 – Atribuțiile și specificitățile managerilor și ai impresarilor
Criterii de diferențiere Manageri Impresari

Interese reprezentate Artiști Artiști

Orizont de timp Lung Lung
Perimetrul activității
Numărul de artiști Scăzut Ridicat
Momentul producției Amonte și aval Amonte
Prospectare și recrutare Da Da
Negociere a contractelor Da Da
Gestionare a interfeței Nu Nu
Coaching Mult Puțin
Intervenție estetică Multă Puțină
Finanțare a producției Da Nu
Promovare Da 

(implicit din afara artei)
Da 

(din lumea artei)

Sursă de venituri Din afara lumii artei Din lumea artei

Cumul de activități Variabil Variabil

Mod de remunerare % punctual % punctual

Formare, gestionare, drept, 
comunicare

Mai frecvente Mai puțin frecvente

Situația domeniului/ momentul 
intrării în meserie

Recent Vechi

Notă de lectură: managerii reprezintă interesele unui număr mic de artiști, pe când impresarii, 
ai unui număr mare de artiști.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Managerii dezvoltă, de asemenea, strategii ample de promovare a artiștilor 
pe care îi reprezintă: promovări interne în lumea artei, cărora li se adaugă, 
de multe ori și în proporții diferite, activități de promovare externă, pe care 
impresarii nu le fac (prestații în cadrul organizării de evenimente, formare, 
conferințe, publicitate etc.). De asemenea, managerii prospectează surse 
de remunerare pentru artiștii proveniți din exteriorul lumii artei (anumite 
prestații care constituie deopotrivă o promovare și o sursă de venit).
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Spre deosebire de impresari, managerii intervin direct în finanțarea 
producției, cu excepția sectorului cinematografic, unde nivelul ridicat 
de diviziune socială a muncii, datorat în parte unei comasări sporite 
a producătorilor și a puterii lor decizionale, face ca agenții artistici 
(autori, actori) să nu-și asume niciodată această finanțare: ei rămân astfel 
tributari legii din 26 decembrie 1969, deși cei mai puternici dintre ei 
încearcă să evolueze.

Managerii – la fel ca impresarii, dar într-o măsură mai mică – intervin 
nu numai în activitatea de specializare artistică (repetiții, selectarea rolurilor, 
a genurilor...), ci și în întregul procesul de creație, inclusiv în aspectele 
tehnice și estetice. În aceeași ordine de idei, managerii se aseamănă cu 
antrenorii, căutând să influențeze modurile de a fi ale artiștilor pe care îi 
reprezintă în raport cu munca lor, să le gestioneze atât timpul de lucru, cât 
și timpul liber, atitudinea relațională... ba uneori chiar și cele mai personale 
aspecte (viață privată, socială). Probabil că din acest punct de vedere se 
diferențiază cel mai mult de impresari.

În concluzie, managerii sunt cei care au urmat în cele mai multe 
cazuri cursuri universitare de drept, management sau comunicare, 
impresarii trecând exclusiv prin reconversia capitalurilor dobândite 
în sânul familiei sau în alte profesii artistice în care au activat înainte 
de a deveni intermediari. De asemenea, managerii au debutat cel mai 
adesea în această profesie când sectorul era marcat atât de o fragmentare 
și o mobilitate a locurilor de muncă artistice, cât și de o dezvoltare a 
managementului cultural ca formă de organizare a activităților. Acest 
lucru determină adesea un decalaj generațional –în funcție de istoricul 
fiecărui sector – iar strict în cazul managerilor de muzică contemporană, 
se datorează faptului că profesia a apărut tocmai prin adaptarea la acest 
tip de transformare a activităților muzicale.
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Nota autorilor: Acest capitol a fost scris înainte de apariția remarcabilei anchete a lui John 
B. Thompson, Merchants of Culture: The Publishing Business in the 21st Century, Cambridge, 
Poly Press, 2010.

Capitolul II

O zonă sensibilă:  
agenții literari  

în miezul polemicilor

Meseria noastră este să transformăm cerneala în aur.
Un agent literar

Intermediarii activității artistice intervin pe piețe competitive 
structurate în mod diferit în fiecare sferă artistică. Dacă artiștii trec de la 
o disciplină la alta, de exemplu de la cinematografie la literatură sau de la 
dans la muzică, sectoarele în care activează pentru a-și îndeplini fiecare 
obiectiv rămân organizate în circuite de producție, de distribuție și de 
lansare specifice fiecărui tip de operă pe care o semnează. În schimb, 
anumiți angajatori ai artiștilor pot solicita prestații estetice diferite 
pentru același proiect, în special în domeniul spectacolului: scriitori, 
actori, dansatori, regizori de film, regizori de teatru, fotografi, ilustratori, 
muzicieni – cu toții colaborează sistematic în domeniul publicității sau 
al comunicării și organizării de evenimente, al cinematografiei sau al 
artelor spectacolului. Dar condițiile de muncă și de remunerare a acestor 
artiști rămân totuși definite de organizarea specifică sectorului în care 
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activează angajatorul lor comun. Astfel, practicile intermediarilor 
activității artistice sunt foarte diferite, în funcție de domeniul artistic în 
care sunt specializați.

A înțelege activitatea intermediarilor presupune să explici modul 
în care este organizată, în funcție de caracteristicile fiecărei piețe 
artistice. Lumea literaturii și activitatea agenților literari oferă prilejul 
unei interesante pătrunderi în miezul problemei, pentru că de-a lungul 
ultimilor ani, acești agenți au devenit subiectul unor polemici publice 
destul de aprinse. Polemici care dezvăluie nu numai practicile și mizele 
activității de intermediere și ceea oferă aceasta, ci și modul în care ele 
contribuie la transformările domeniilor creative în zilele noastre. De fapt, 
denigrarea agenților îmbracă forma retoricilor folosite de obicei pentru 
denigrarea intermediarilor: inutili sau atotputernici, aceștia și-ar însuși 
în mod nejustificat o parte din tranzacțiile financiare în detrimentul 
artiștilor, care ar trebui să se situeze în centrul activităților creatoare de 
valoare și al investitorilor, dar pe care îi legitimează datorită faptului că 
sunt capabili să-și asume riscuri financiare. În fond, această denigrare 
scoate în evidență mai degrabă diviziunea crescândă a muncii din cadrul 
sectorului cultural și luptele care se duc pentru controlul pozițiilor de 
influență și pentru împărțirea profiturilor, la fel cum scoate în evidență 
și deplasarea centrului de greutate către putera de care dispun investitorii 
financiari și fragmentarea remunerării artiștilor – corolar al înmulțirii 
formelor de exploatare a operelor, deci a surselor de profit.

Deși recent apăruți și încă destul de puțini, agenții literari suportă 
criticile aspre ale editorilor care, începând din anii 2000, îi acuză constant 
de degradarea privilegiilor excepției franceze, pe care ei ar întrupa-o 
ca o formă ideală de echilibru între artă și comerț. Prin comparație, 
în contextul unei economii simple, concentrate pe relația dintre autor 
și editor, analiza polemicilor referitoare la agenții literari oferă o bună 
introducere în ceea ce privește efectele și provocările opoziției structurale 
din centrul activității de intermediere – între interesele reprezentate și 
interesul de a reprezenta, între valorile artistice și valorile economice – 
și transpunerea acestei opoziții în luptele pentru împărțirea diferitelor 
teritorii profesionale.
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Asumarea unei funcții editoriale  
de către agenții literari

Din punct de vedere tactic, [agentul] este un inamic.
Editorii au dreptate să nu-l placă,  

îl simt ca pe un ghimpe în talpă.
Jean-Claude Zylberstein

Faptul că polemicile referitoare la agenții literari sunt atât de aprinse 
ar putea părea disproporționat în raport cu numărul și locul lor real pe 
piața literară franceză. În prezent, în jur de douăzeci de astfel de agenți 
își desfășoară activitatea în Paris, în cadrul a două structuri specifice care 
domină sectorul. Cea mai veche, Intertalent, a fost înființată în 1994 de 
François-Marie Samuelson, care în trecut s-a ocupat de Biroului francez de 
carte de la New York; editarea de carte nu contribuie la cifra sa de afaceri 
(3 milioane de euro) decât în proporție de 20% – restul provenind din 
cinematografie – dar Intertalent reprezintă și autori precum Philippe Djian, 
Michel Houellebecq, Alexandre Jardin sau chiar Tahar Ben Jelloun. Cealaltă 
agenție de notorietate,  Susanna Lean Associates, a fost creată în 2000, iar în 
2004 a deschis la New York un birou care se ocupă cu descoperirea de noi 
autori – este cazul lui Marc Levy (Și dacă e adevărat...1), ale cărui romane 
se bucură de succes la nivel internațional – și administrează în același timp 
cariere de succes ale unor autori precum Jean-Christophe Ruffin, Tzvetan 
Todorov sau Michel Quint.

De fapt, modelul relației directe dintre autor și editor rămâne regula cea 
mai des întâlnită2, spre deosebire de piața anglo-saxonă, unde agentul este 
parte integrantă a rețelei editorilor de carte încă din secolul al XIX-lea, activând 
concomitent și pe alte piețe europene, unde numărul de agenți s-a dublat 
în cinci ani. Caracterul spectaculos al câtorva tranzacții realizate recent de 
către agenți nu ajunge, prin urmare, pentru a justifica amploarea declarațiilor 
publice ale mai multor editori care consideră, în esență, că agenții le afectează 
teritoriul profesional, îndeplinind misiuni care de regulă sunt proprii editurii. 
Apariția agenților vine, de fapt, ca să cristalizeze preocupările determinate de 
transformările în plină desfășurare din sectorul editorial, produse în special 

1  Ediția în limba română în traducerea lui Vasile Zincenco, Trei, București, 2015. (N. red.)
2  Laurence Santantonios, Auteur/éditeur. Création sous influence, Paris, Loris Talmart, 2000.
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odată cu intensificarea schimburilor internaționale și cu dezvoltarea piețelor 
audiovizuale. Din acest punct de vedere, agenții contribuie, printre altele, la 
întrepătrunderea granițelor dintre artă și comerț și la reînvierea disputelor care 
animă relațiile dintre autori și editori.

De fapt, imaginea intermediarului concretizată în agentul literar 
modifică regulile jocului pentru că pune la încercare relația duală dintre 
autor și editor, care guvernează în mod tradițional comerțul cu acest 
tip de opere. Agenții mandatați cu plasarea unui manuscris, având ca 
scop creșterea vânzărilor editorilor și, eventual, intervenția în transferul 
autorilor între edituri, dezvoltă practici și interese care tind să reducă 
durata drepturilor de cesiune și să fragmenteze negocierea drepturilor de 
exploatare în: drepturi de publicare, drepturi de traducere și drepturi de 
exploatare cinematografică sau audiovizuală. [graficul nr. 1 – vezi indicații 
mai jos, vezi original p. 48] Or, această externalizare a administrării și a 
perceperii drepturilor rezultate din creația literară, asigurată până de 
curând de editori, răspunde intereselor autorilor și agenților, crescându-le 

Graficul 1.  Câmpul de acțiune al agentului pe piața literară

Mandat verbal sau scris
Cercetare, negociere și încheiere a unui contract care produce  
o comisionare integrală sau parțială a veniturilor artistului

Configuration du champ d’action de l’agent litteraire:.....
Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice,

Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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veniturile. Principalele puncte ale discordiei dintre agenți și editori se referă, 
pe de o parte, la scăderea beneficiilor pentru editori și, pe de altă parte, 
la principiul reglării, protejat de multă vreme de către editori, care constă 
în finanțarea publicațiilor mai puțin profitabile prin veniturile rezultate 
din câteva succese de piață, lucru pe care administrarea individuală a 
contractelor, introdusă de către agenți, l-ar îngreuna.

Teritorii profesionale: de la contracte la practici
Spre deosebire de agenții artiștilor, agenții scriitorilor, ai designerilor 

și ai fotografilor nu intră în aria de aplicare a prevederilor articolelor de 
la L. 762–3 până la L. 762–12 din Codul muncii, care vizează exclusiv 
„artiștii din domeniul spectacolului“. Prin urmare, aceștia nu sunt obligați 
să obțină o licență administrativă, activitatea lor fiind reglementată exclusiv 
de prevederile generale ale Codului civil care se aplică mandatelor3. Acesta 
este și motivul pentru care termenii contractului individual de mandatare, 
negociabili de comun acord între cele două părți, sunt decisivi – deși de 
multe ori aceștia nu se regăsesc în formă scrisă.

Conform legii, autorul are posibilitatea de a limita misiunea încredințată 
agentului, neacordându-i exclusivitate sau limitându-i teritoriul geografic 
de intervenție. Dar în practică, această aserțiune teoretică este pusă la 
încercare: se observă adesea că agentul pretinde „o încredere deplină“ 
din partea autorului, care nu poate semna nimic fără acordul său. Potrivit 
lui Emmanuel Pierrat, există o clauză care prevede că „autorului îi este 
interzis atât să negocieze direct, cât și să recurgă la serviciile oricărui alt 
mandatar sau terț și că se angajează să transmită agentului toate comenzile 
și contractele pe urmează să le primească sau pe care intenționează să le 
propună“. Deseori, această clauză este însoțită de o alta, care prevede că 
„autorul își alege sediul profesional la agent“4.

Cel mai adesea, funcția principală pe care contractele o atribuie agentului 
constă în plasarea operelor autorului la editori: „Studierea tuturor comenzilor 

3  „Mandatul sau procura este un act prin care o persoană îi conferă dreptul alteia să facă 
ceva pentru mandant în numele său. Contractul nu se încheie decât cu consimțământul 
mandatarului.“ (Cod civil, titlul XIII, „Despre mandat“, art. 1984–2010). (N. a.)
4  Emmanuel Pierrat, cronica juridică „L’agent littéraire“, Livre-Hebdo, 14 iunie 2002, nr. 474. 
Citatele care urmează sunt extrase din acest articol.
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și contractelor care i se potrivesc autorului“ și „primirea oricărei propuneri 
de comandă și contract făcută autorului trebuie să-i fie transmisă.“ Această 
obligație nu ține în niciun caz de rezultat, ci de mijloace, iar în caz de litigiu, 
cel care trebuie să facă dovada neîndeplinirii obligației față de agent este 
mandantul. De asemenea, agentul „asistă și/sau reprezintă autorul în toate 
negocierile, stabilește condițiile contractuale, le întocmește și/sau asigură 
redactarea și legalizarea acestora“. La această clauză se adaugă, în general, 
obligația de „a asigura buna executare a contractelor și a obligațiilor care 
decurg din acestea, inclusiv termenele de plată și respectarea drepturilor 
morale, oferirea de consultanță juridică autorului, îndeplinirea oricărei 
acțiuni, corespondențe, solicitări, puneri sub acuzare“5. Nu în ultimul 
rând, agentului îi revine sarcina de „a încheia toate contractele profesionale 
referitoare la modalitățile de promovare și de publicitate și de a organiza, 
împreună cu autorul, planul de lucru“, „autorul [fiind obligat] să îl informeze 
corect și în mod amănunțit pe agent cu privire la planul său de lucru.“

Contractul acoperă, de obicei, un singur teritoriu geografic (Franța, 
anumite țări specificate sau întreaga lume), o anumită operă, un ansamblu 
de opere și cesiunea totalității drepturilor patrimoniale cuvenite autorului 
sau doar a unei părți a acestora. În funcție de cât de clar sunt formulați 
termenii contractuali, pot apărea neînțelegeri referitoare la posibilitatea 
ca, la sfârșitul contractului, agentul să poată continua să își primească 
remunerația aferentă tuturor acordurilor semnate cu editorii sau aferentă 
contractelor în care acest drept a încetat înainte de expirarea contractului.

Remunerarea agenților literari ia forma unui procent calculat pe baza 
remunerației cuvenite autorului (avansuri și, de multe ori, remunerații 
proporționale rezultate din exploatarea operelor), fiind transferată direct 
de către editori și alți contractanți ai autorului. Dar cum statutul de agent 
literar nu este reglementat, procentele sunt lăsate la latitudinea părților. În 
practică, acest comision se ridică la 15%, în acord cu media internațională, 
pentru o cesiune în limba maternă a autorului (respectiv 10% din contracte, 
la care se adaugă 5%, reprezentând cheltuieli profesionale) și poate ajunge la 
20% pentru drepturile cedate în străinătate, atunci când agentul apelează la 
5  Potrivit termenilor contractuali, agentul poate, în anumite situații de mandatare, să fie 
„autorizat să semneze numai actele curente în caz de absență sau de indisponibilitate a 
autorului, dar autorul trebuie anunțat cât mai curând posibil“, fapt care contravine dispozițiilor 
legale. (N. a.)
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un agent asociat6. Această remunerație se plătește doar la publicarea cărții 
și acoperă toate prestațiile agentului, inclusiv cele care nu intră în domeniul 
de aplicare al contractului.

Cadrul contractual nu acoperă toate misiunile agenților literari, care 
variază în funcție de comportamentul pe care îl adoptă aceștia și de 
așteptările clienților. Dincolo de plasarea și negocierea remunerațiilor 
și a activității implicite (dar importante) de monitorizare și selecție a 
manuscriselor, activitatea lor se poate suprapune cu cea a consilierului 
artistic (conceperea proiectelor editoriale și de adaptare audiovizuală, 
corectarea manuscriselor), cu cea de coaching (sprijin psihologic, 
administrarea timpului de lucru, îndeplinirea obligațiilor mondene care 
țin de promovare...) sau cu cea de interfață între autor și editor (în special 
în sensul inversării relației de reprezentare: agentul – care este creditat cu un 
anumit realism economic – comunică autorului argumentele editorului).

Tulburare în republica literelor: „efectul de 
realitate“ al agenților

Dezbaterile cu privire la agenții literari care au animat presa în ultimii ani 
se bazează în parte pe un tabu pe care prezența lor îl destramă. Încrederea 
autorilor în operele lor, întreținută de implicarea dezinteresată sub aspect 
economic, este pusă astfel la îndoială în „republica literelor“. Odată cu 
recurgerea la serviciile agenților, își fac apariția două elemente constitutive ale 
activității literare care trebuie puse aduse în lumină și examinate. În primul 
rând, recurgerea la serviciile agenților – considerați actori pur economici, 
spre deosebire de editori, prezentați ca mediatori ai elementelor economice 
și simbolice – arată că operele, în componenta lor economică, reprezintă 
bunuri culturale care pot fi comercializate. De asemenea, încrederea în 
valoarea simbolică a operelor justifică perceperea acestora în dimensiunea 
lor economică, ceea ce, în plus, se întâmplă într-o perioadă în care piețele 
lucrative se diversifică și evoluează în partea superioară a pieței – subiect 
concret al polemicilor concentrate în jurul autorilor de succes, teritoriu în 
care activează exclusiv cei douăzeci de agenți literari care operează în Franța.

6  „Sub-agenții“ reprezintă autorii sau editorii din străinătate. Agenții asociați sunt agenți 
care reprezintă, într-o posibilă relație reciprocă, interesele unui coleg străin într-o țară în care 
acesta nu stăpânește suficient piața. (N. a.)
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Agenții – inutili, dar stimulanți în opinia  
Sindicatului național al editorilor 

În 2004, problema agenților a făcut obiectul unei reuniuni cu ușile închise 
a Sindicatului național al editorilor, urmată de o „notă de sinteză“ publicată în 
20071 . Organizația consideră că trebuie „menținută această modalitate europeană, 
dar și franceză pe baza căreia să ne construim meseria și, în fine, viitorul culturii 
noastre“ și subliniază „excepția franceză“ în ceea ce privește drepturile de autor: 
pentru că sistemul anglo-saxon de copyright protejează mai puțin autorii, aceștia 
recurg de multă vreme la avocați și agenți; dar în Franța, concepția personalistă a 
dreptului moral al autorilor i-ar transforma pe acești intermediari în niște instanțe 
inutile sau chiar parazitare – bineînțeles că termenul nu este menționat în nota 
de sinteză, dar acesta este sensul aproximativ al argumentelor propuse. Pe de o 
parte, se consideră că agenții ar urmări reprezentarea intereselor autorilor deja 
descoperiți și promovați de către editori, însușindu-și astfel roadele unei activități 
de depistare, de consiliere și de promovare pe care nu ei au înfăptuit-o. Pe de altă 
parte, exploatarea secundară a cărților nu ar fi mai bine protejată de către agenți 
decât de către editorii înșiși, deoarece operele franceze sunt deja de cinci ori mai 
traduse în străinătate decât operele germane, spaniole sau italiene, chiar dacă se 
află în urma Statelor Unite și a Regatului Unit. De asemenea, scăderea numărului 
de adaptări audiovizuale s-ar datora nu neapărat activității ineficiente a editorilor, 
ci unei predilecții crescute a producătorilor pentru scenariștii specializați, agenții 
nefiind în măsură să schimbe această tendință, nici să negocieze avansuri mai 
bune. În fine, drepturile primite de autor sunt de multe ori mai mici ca urmare a 
intervenției unui agent, chiar dacă acesta reușește să negocieze condiții mai bune, 
deoarece trebuie scăzute comisionul agentului și diversele cheltuieli pe care acesta 
i le facturează autorului.

Prin urmare, odată ce atuurile obiective revendicate de către agenți au fost 
demolate și reduse la zero, nota de sinteză asociază în mod rațional apariția 
agenților cu o simplă problemă de neîncredere față de editori, solicitându-le 
acestora, în consecință, „să își continue eforturile“ de promovare a operelor în 
străinătate (care – ca un bonus neașteptat – ar fi considerate de aici înainte o 
solicitare sistematică din partea autorilor) și să-și îmbunătățească transparența 
pentru a „liniști“ autorii: să îi informeze cu privire la toate oportunitățile care 
apar în urma unei cesiuni, astfel încât aceștia să poată alege sau să își poată da 
consimțământul în cunoștință de cauză; să identifice în mod clar veniturile 
obținute din cesiunile efectuate în străinătate, pe baza raportărilor de vânzări 
trimise autorilor.

1  http://www.snc.fr/pdf/Nouveaux%20PDF/pour%2098_agents_septembre_07.pdf
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În al doilea rând, prezența agenților introduce în relația duală 
tradițională dintre autor și editor un terț care intervine în negocierile de tip 
juridic și economic. Apariția unor agenți literari în ultimii cincisprezece ani 
contribuie, de fapt, la externalizarea anumitor servicii, cum ar fi negocierea 
drepturilor externe sau a drepturilor de adaptare audiovizuală, reglementate 
până atunci de către editori. Încă din anii 1950, autorii depindeau de 
editorii lor printr-un contract standard de editare, care le oferea celor din 
urmă exclusivitate în privința administrării drepturilor de autor la nivel 
internațional, fără a fi precizată o limită de timp. Așadar, externalizarea 
serviciilor prin mandatarea unui agent literar marchează o mai mare 
independență a autorilor față de editorii lor.

Dimensiunea economică – adică posibilitatea de a negocia tarifele și 
de a fragmenta contractele – și dimensiunea relațională autor–editor se 
concretizează în controversele apărute în presă. Trei elemente principale 
fundamentează astfel reticențele editorilor în privința intermedierii 
efectuate de agenți: riscul de creștere a procentelor diverselor drepturi și 
avansuri, limitarea rentabilității exploatării secundare a operelor și reducerea 
termenelor de plată a autorilor, care ar pune în pericol ciclul de exploatare.

Agenții literari  
și actualizarea normelor economice

„Cartea este un business“, declară agentul literar american Mortan 
Janklov [surprins de faptul că ne-am putea pune o astfel de problemă]. 
„Un business care aduce venituri, cu condiția să avem feeling, sensibilitate 
pentru cărți.“7

În lumea anglo-saxonă, imaginea agentulului face parte din peisajul 
editorial și literar și reprezintă un atu necesar pentru a putea fi publicat8, 
până la punctul în care notorietatea sa o estompează pe cea a editorilor; 
în Statele Unite, de exemplu, „schimbarea editorului este ceva comun, dar 
părăsirea agentului este un eveniment“. Una dintre explicații se referă la 
piața muncii editorilor: este o practică obișnuită, ba chiar populară, ca 

7  Bertrand Legendre, „Voyage chez les agents littéraires. New York sacré dollar!“, Le Monde, 
27 ianuarie 1989.
8  Potrivit lui B. Legendre (loc. cit.), în 1989, în Statele Unite fuseseră identificați 670 de agenți 
literari, dintre care 300 stabiliți la New York. (N. a.)
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editorii cei mai renumiți să schimbe editura aproape la fiecare doi ani9, 
în timp ce în Franța regula este stabilizarea legăturii dintre responsabilii 
de colecție de renume și compania care îi angajează (dacă există totuși 
transferuri, acestea produc de fiecare dată mici evenimente în lumea 
literară). De asemenea, companiile editoriale americane beneficiază rareori 
de servicii de manuscrise precum în Franța, unde activitatea de corectare și 
de modificare a textelor este efectuată în principal de către agenți.

În Franța, concurența dintre editori și agenți datează de mai bine de 
douăzeci ani, fiind deosebit de acerbă în ultimul timp, așa cum o arată 
polemicile care îi vizează pe acești intermediari: cele apărute în 2005 ca 
urmare a transferului lui Michel Houellebecq de la Flammarion la Fayard, 
efectuat de François Samuelson (Intertalent), contra unei sume de un milion 
de euro și preluarea de către autor a dreptului de adaptare cinematografică 
pentru Posibilitatea unei insule10; cele generate de contractul încheiat între 
Jonathan Littel (Binevoitoarele11, Premiul Goncourt pentru anul 2006) și 
Gallimard, efectuate prin intermediul agentului Andrew Nurnberg, autorul 
cedând drepturile de publicare exclusivă în limba franceză și păstrând 
drepturile de traducere și de adaptare audiovizuală.

În general, editorii se află în relații bune cu agenții asociați și cu sub-agenții 
care negociază drepturile autorilor lor în străinătate în numele lor. În schimb, 
nu au încredere în agenții mandatați de către autori ca să genereze concurență 
între aceștia. Ca atare, agenții sunt acuzați că doresc să submineze „excepția 
franceză“, care ar întruchipa relația directă dintre autor și editor:

În Franța, suntem la adăpost de agenți, afirmă Jean-Marie Laclaventine, 
autor și editor la Gallimard. „Modelul anglo-saxon este foarte periculos. 
Dacă un autor apelează la un agent, înseamnă că renunță la relația 
privilegiată dintre autor și editor, care a existat dintotdeauna în Franța. 
Relația care a caracterizat întreaga noastră istorie literară și editorială. Dacă 
relația dintre autor și editor se bazează doar pe considerente financiare, 
atunci literatura va resimți acest lucru. Este bine să existe un dialog cu 
persoana care vă produce cărțile. O carte nu este un obiect ca oricare altul.12

9  Le Monde, 27 ianuarie 1989. Vezi Mickael Larsen, Literary Agents. How to Get and Work 
with the Right One for You, Cincinnatti (Ohio), Writer’s Digest Books, 1986. 
10  Ediția în limba română în traducerea lui Emanoil Marcu, Polirom, București, 2014. (N. red.)
11  Ediția în limba română în traducerea lui Vasile Savin, Rao, București, 2009. (N. red.)
12  L’Humanité, 28 februarie 2002.



O zonă sensibilă: agenții literari în miezul polemicilor   

57

Dacă anumiți editori nu ezită să racoleze autorii altor edituri, agentul 
introduce o dimensiune inedită: el impune o concurență alternativă celei 
care are loc în mod tradițional între editori, pe care aceștia nu o pot controla. 
Editorii sunt deosebit de ostili față de noii concurenți, pentru că îi privează de 
anumite prerogative legate de administrarea carierelor autorilor. Dezbaterile 
publice au evidențiat conflictele de interese dintre acești diferiți protagoniști, 
ale căror venituri rezultă din promovarea operelor sau a scriitorilor pe care 
îi reprezintă. Potrivit lui Olivier Cohen, „pentru mulți autori, agentul este 
un fel de magician. Când semnezi cu el ești sigur că totul va fi bine. Este 
în acelasi timp un accelerator de particule, o posibilă pasarelă către lumea 
imaginii și deschiderea către America“13. Accesul la alte eventuale piețe de 
desfacere presupune o redefinire a termenilor care îi caracterizează pe autori. 
Reorientarea asumată către interese vădit comerciale s-ar putea traduce prin 
importarea vocabularului comercial în domeniul editorial:

Înainte era simplu: erau marii scriitori și ceilalți. Astăzi este la fel de 
simplu, dar mai trivial: există autorii bankable și alții. Bankable? [...] Un 
autor bankable vinde mult, câștigă mult și poate câștiga și mai mult. [...] 
Principala caracteristică a unui autor bankable este forța de vânzare, un alt 
cuvânt dezgustător împrumutat din limbajul de afaceri: înțelegeți din asta 
că editorii se luptă pentru el.14

Agenții sunt percepuți ca indicatori ai schimbărilor de tip economic 
din industria cărții. Elemente alogene, ei transparentizează tipurile de 
concurență și consolidează pozițiile scriitorilor în cadrul negocierilor 
comerciale pe care le efectuează în interesul lor. Prin urmare, prezența lor 
este asociată cu vocabularul comercial și o serie de articole fac referire la 
o comparație cu lumea sportului. Comentariul unui editor pe marginea 
venirii lui M. Houellebecq la Fayard este grăitor: „Acest transfer anunță 
apariția unor moravuri fotbalistice în lumea editării de carte.“15 Unii editori, 
precum Paul Otchakovski-Laurens (POL) sau Francis Esménard (director 
general al Albin Michel), refuză să trateze cu agenții literari din Franța: 
„Dacă un autor decide să-și încredințeze interesele unui agent, înseamnă că 
acesta nu este mulțumit de editorul său“, explică directorul general al POL 

13  Télérama, 20 septembrie 2007.
14  Lire, martie 2005.
15  Ibidem.
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„și, prin urmare, simte nevoia să fie publicat în altă parte.“16 Prin urmare, 
POL alege să nu „își“ mai publice autorii care au apelat la un agent.

Agentul parazit sau apărarea teritoriului  
profesional al editorilor

Din numeroase interviuri efectuate pentru acest studiu reiese că agenții 
au imaginea unui „parazit“ sau a unui „inamic“. O parte dintre criticile 
aduse agenților se referă la fragmentarea activităților editoriale. Li se 
reproșează în special că se substituie activității editorilor:

„Haideți să vorbim despre editorii de acolo [din Statele Unite]! În public, 
de teama represaliilor, vă vor spune că totul este în regulă, dar în culise 
discursul lor este cu totul altul. Agenții sunt cei care selectează manuscrisele, 
le cer autorilor să efectueze modificările, aleg editurile care sunt capabile 
să liciteze... Iar câștigător iese cel care oferă mai mult! Viața literară se 
rezumă de cele mai multe ori la descoperirea de bestselleruri. Editorii nu 
mai decid foarte multe lucruri; au adeseori impresia că rolul lor este să 
vândă hârtie“17, declară Anne-Solange Noble (responsabilă de drepturile 
externe la Gallimard).

Astfel, în Franța, perimetrul de acțiune profesională al agentului este 
redus în cea mai mare parte a timpului la dimensiunea managerială. 
Agenții sunt descurajați să mai acorde asistență actului creativ, atât din 
cauza modului în care își manifestă lăcomia financiară, cât și din cauza 
revendicărilor formulate ca urmare a excluderii lor din această activitate, 
prin invocarea excepției editorilor francezi, a operatorilor industriali și 
comerciali, dar și a celor strict literari. Cum acest al doilea aspect apare în 
nota de sinteză a Sindicatului național al editorilor18, Francis Esménard este 
de părere că agenții nu sunt pregătiți să își asume responsabilitatea muncii 
editoriale propriu-zise, întrucât pe ei nu îi interesează decât aspectul practic 
al pieței literare:

Știați că la Albin Michel primim mai mult de 4000 de manuscrise pe an? 
Acest serviciu – de a le repertoria, de a le citi, de a le răspunde – ne costă 
aproximativ 600 000 de euro pe an. Dacă agenții doresc să facă acest lucru, 

16  Le Monde, ianuarie 2005.
17  Télérama, septembrie 2007.
18  Vezi caseta anterioară, p. ... [de indicat pagina după tehnoredactare].
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atunci să-l facă! Dar lor le convine doar să supraliciteze autori care se vând 
bine, pentru a obține avansuri mult peste piață.19

Aceste conflicte reconstituie într-un fel tradiționalul antagonism 
„artist versus manager“, care acționează ca o anatemă puternică în 
sectoarele artistice20, împrumutând, potrivit lui Andrew Abbott, o armă 
folosită în mod recurent în luptele pentru stabilirea frontierelor teritoriilor 
profesionale: reducerea muncii adversarului până la o versiune incompletă 
a muncii proprii21.

Am trăit foarte mult timp nespunând ceea ce trebuia spus și fără să 
recunoaștem că meseria de editor se bazează, de fapt, pe o împărțire 
comună a riscurilor între cărțile care se vând foarte bine și a celor care se 
vând mai puțin bine. Problema este că în Franța avem de cele mai multe 
ori de-a face cu agenți hemiplegici, care se ocupă de cifre și nu de litere.22

Anumiți agenți rezistă acestei restricții făcând exact pe dos, adică 
participând efectiv la sprijinirea proiectului artistic. Ei își argumentează 
interesul pentru activitatea de creație, apărând dimensiunea intelectuală 
și cultă a profesiei și punând restricția pe seama celui care a formulat-o:

În sintagma „agent literar“ există cuvântul „literar“. Citiți aceste 
corespondențe și veți vedea că nu vorbim doar despre cifre. Negocierile 
contractuale constituie o parte importantă a activității mele și presupun, 
în primul rând, o relație umană, intelectuală, o complicitate. În realitate, 
toată lumea știe că editurile franceze au din ce în ce mai puțin timp 
pentru a analiza textele și pentru a se ocupa de autorii lor, chiar dacă jură 
contrariul.23

Mai mult decât atât, agenții își justifică activitatea prin etalarea 
capacității lor de a apăra interesele autorilor. Într-adevăr, ei își asumă un 
număr restrâns de autori și au în spate o întreagă echipă de angajați care le 
administrează cariera:

19  Livre-Hebdo, 8 octombrie 2004.
20  Ève Chiapello, Artistes vs managers. Le management culturel face à la critique artiste, 
Paris, Métailié, 1998.
21  Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labour, 
Chicago, University of Chicago Press, 1989.
22  Olivier Nora, director general al editurii Grasset, L’Express, 16 martie 2006.
23  L’Express, 16 martie 2006.
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„Atunci când o editură publică 300 de titluri pe an, cum să fie capabilă să 
le ofere o șansă tuturor?“ susține Susanna Lea. „În agenția mea suntem șase 
persoane care ne ocupăm de aproximativ douăzeci de autori pe an, iar eu 
îmi petrec cea mai mare parte a timpului la New York, capitala mondială 
a editării de carte.“24

Aceste dezbateri referitoare la fragmentarea muncii între editor și 
agent arată că revendicarea de către agenți a unui teritoriu profesional 
specific este departe de a fi acceptată. Această revendicare dezvăluie 
și un sentiment de neliniște referitor la teritoriul editorilor, în special 
la capacitatea lor de a-i convinge pe autori că le pot apăra cel mai bine 
interesele. Liniile de demarcație sunt și ele afectate de creșterea numărului 
de editori independenți, mai puțin prezenți totuși în mijlocul polemicilor. 
Cum aceștia sunt plătiți pe bază de sumă forfetară și drepturi de autor de 
către editorii tradiționali cărora le aduc manuscrisele, nu cumva acest lucru 
reprezintă o formă de externalizare a activității de descoperirii de texte?

„Bestsellerizarea“ și pierderea rolului de descoperire
Editorii le reproșează agenților că influențează tot mai intens licitațiile și 

că îi favorizează pe autorii de succes, reducând astfel șansele editorilor de a 
paria pe noi talente. Presa face următoarea constatare: avansurile și drepturile 
de autor sar în aer, cel puțin în partea superioară a pieței. În prezent, procentul 
mediu al drepturilor de autor se ridică, pentru un autor bankable, la 15% 
din prețul brut de vânzare în cazul cărților editate în format standard (și la 
numai 5% în format de buzunar). Dar pentru tot ce depășește 100 000 de 
exemplare vândute, procentul poate ajunge la 16%, 17% sau 18%. În cazul 
anumitor tranzacții, un procent mai bun poate fi folosit și ca o momeală. 
Régine Deforges, care trebuia să îi dea lui Bernard Fixot (Editura XO) o 
saga consacrată Ioanei d’Arc, a publicat-o în cele din urmă la Editura Fayard: 
procentul său crescând astfel cu un punct. Negocierile individuale dintre autor 
și editor, care ar fi putut fi excepționale, tind să se banalizeze: „18% reprezintă 
pentru moment linia galbenă de nedepășit, însă pentru cât timp?“, se întreabă 
un editor care, aidoma colegilor săi, se plânge că situația devine sufocantă.“25 

24  L’Express, 16 martie 2006.
25  Lire, martie 2005.



O zonă sensibilă: agenții literari în miezul polemicilor   

61

Prin urmare, această particularizare a contractelor nu este caracteristică doar 
agenților: ea se generalizează și în partea superioară a pieței literare. Dacă 
în realitate agenții o exploatează și o accentuează în beneficiul mandanților 
lor, acest lucru le servește în special editorilor, pentru că agenții se pun într-o 
lumină nefavorabilă, fiindu-le astfel atribuită responsabilitatea fragilizării 
poziției lor de negociere în raport cu autorii renumiți.

În aceeași logică, spirala inflaționistă a avansurilor plătite autorilor este 
și ea pusă pe seama acțiunii agenților. Aceste avansuri plătite de către editori 
în momentul semnării contractului nu sunt, în principiu, decât un acont din 
drepturile viitoare, care vor fi încasate după vânzare și care sunt plătite anual, 
la încheierea exercițiului financiar. Însă ele pot lua forma unui minimum 
garantat: autorul își păstrează avansul încasat, chiar dacă vânzările nu 
corespund așteptărilor editorului. Dacă în cazul autorilor de succes riscurile 
de eșec sunt reduse, acest lucru nu este valabil și pentru autorii mai puțin 
cunoscuți. Cum editarea de carte este o activitate care dispune de un capital 
propriu redus, avansurile afectează tot mai mult lichiditățile:

„Este atât de ușor“, afirmă Francis Esménard, director general al Albin 
Michel, „să te axezi pe scriitorii deja lansați și să îi supralicitezi, sau mai 
degrabă să sporești iluziile. Niciun editor demn de numele lui nu se pretează 
la așa ceva.“26

F. Esménard, la fel ca alți editori, a ajuns la concluzia că agenții autorilor 
francezi sprijină doar autori consacrați, în loc să se axeze pe descoperirea 
de noi talente și „pun în pericol exigența calității și a diversității pe care 
le apărăm. Dacă am proceda astfel, nu am mai publica decât maximum 
patruzeci de bestselleruri pe an.“

Prin urmare, această generalizare a practicii avansurilor ar putea avea ca 
efect subordonarea editorului la o logică de tip comercial, ceea ce ar dăuna 
rolului său de descoperitor de noi talente: „Nu s-a născut încă agentul literar 
capabil să încheie un contract cu un tânăr autor care s-ar putea bucura de 
succes abia peste zece ani...“ declara încă din 1989 Michel Chodkiewicz, 
director general al Editurii Seuil27. Într-adevăr, succesul editorial garantează 
marje de profit care le permit editorilor să investească și în alți autori mult 
mai promițători, precum și în romane de debut:

26  L’Express, 16 martie 2006.
27  Le Monde, „Voyage chez les agents littéraires. Paris Zorro contre Shylock“, loc. cit.
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„L-am impus pe Dijan cu ajutorul profiturilor obținute din vânzarea 
cărților lui Gilles Perrault și Ania Francos“, spune Bernard Barrault. „Astăzi, 
finanțez tineri autori cu banii câștigați de pe urma lui Dijan. Agenții riscă 
să-și investească toți banii doar în câțiva autori, ceea ce înseamnă că vor 
exista mai puțini autori și mai puține cărți.“

În schimb, acest principiu de reglare sau de partajare a riscurilor 
editorilor nu este bine văzut de către agenți, adepți ai individualizării 
contractelor: „Nu văd de ce Dijan ar trebui să îl subvenționeze pe Duchmoll 
la Barrault“, afirmă, de exemplu, agentul F. Samuelson.28

Prezența agenților ar împiedica astfel alcătuirea unui catalog și 
descoperirea de noi autori, esența meseriei de editor.

O mutație a raporturilor de forță: agenți și scriitori, 
aliați în mod obiectiv

Concentrarea companiilor în sectorul editorial și intensificarea globalizării 
comerțului sunt fenomene care au accentuat procesul de industrializare 
seculară a acestui sector în care predomină, totuși, încrederea într-un model de 
economie artizanală. Această disjuncție între evoluția economică a sectorului 
editorial și încrederea într-un tip de relație orientată spre operă ascunde 
raporturi de forță inegale între autor și editor, denunțate de multe ori de către 
scriitori și pe care apariția agenților le readuce în discuție. Transformările 
structurale, economice și juridice determină o divizare sporită a activității de 
negociere și de plasare a operelor în amontele și în avalul publicării.

În prezent, tensiunea dintre economia simbolică și practicile comerciale 
dictează încă mersul lucrurilor în lumea literară, în care agenții apără 
interesele autorilor care, nefiiind familiarizați cu instrumentele negocierilor 
financiare, sunt adesea obligați să se supună prevederilor impuse de 
contractele de editare:

„În Franța, mai mult decât oriunde, a fi publicat este un prestigiu. În 
consecință, editurile profită: autorii sunt mult mai difuzați decât în alte țări“, 
afirma Andrew Nurnberg în 1989. „Îmi voi dezvolta cu siguranță clientela 
franceză.“29

28  Libération, 6 octombrie 1988 (citat în Le Monde, 1989).
29  Le Monde, 27 ianuarie 1989.
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Dacă editorii intră în concurență pentru racolarea autorilor crescându-le 
avansurile, agenții nu numai că fac același lucru, dar, în plus, contribuie 
la liberalizarea procentelor calculate în funcție de numărul de cărți 
vândute. Astfel, se impune treptat în rândul autorilor justificarea activității 
agenților care să le protejeze cel mai bine interesele financiare (negocierea 
cuantumului avansurilor și al procentelor încasate din vânzarea operelor).

„Houellebecq mi-a lăudat agenții și poate că acest lucru nu este greșit“, 
constată cu amărăciune Dominique Noguez. În această meserie, nu reușim 
să fim respectați de către editori decât după ce am publicat 100 000 de 
exemplare.“30

Laureat al Premiului Femina pentru romanul său Dragoste neagră31, 
Dominique Noguez a vândut peste 100 000 de exemplare; contractul lui nu 
prevedea decât 10% din drepturile cuvenite din vânzarea până la 10 000 de 
exemplare și 12% pentru ce depășește această cifră. În ciuda succesului său, 
Gallimard nu i-a oferit nicio primă. Și contractul pentru următorul roman, 
L’embaumeur, publicat în 2004, semnat în aceeași perioadă cu Dragoste 
neagră, a avut parte de exact aceleași condiții, respectiv plata unui avans de 
12 000 de euro. Autorul subliniază dificultățile pe care le are în negociere: 
„În fine, nu m-am simțit niciodată pe o poziție de forță când mi-am negociat 
contractele“, recunoaște Noguez. „Și apoi, mai aveam și cultul pentru 
Gallimard, probabil mai mult decât Antoine Gallimard însuși...“

Negocierea contractelor de editare abundă în tehnici de negociere care 
în mod normal nu le-ar călca pragul editorilor. Fie ei editori sau agenți, 
administratorii financiari și juridici ai operelor scriitorilor sunt anatemizați 
pe motiv de parazitare a creației:

Îi protejez pe artiști în relația cu companiile comerciale, [pledeaază 
F. Samuelson, „hotărât să nu îmbrace haina diabolică pe care multi o 
ridiculizează“:] Francis Esménard, care s-a dus să-l racoleze pe Shan Sa la 
Grasset, este mult mai responsabil decât mine de degenerarea obiceiurilor 
în domeniul editării de carte.32

Prezența agenților i-a determinat pe unii editori să recunoască faptul că 
„anumite deficiențe ale editorilor le-au lăsat cale liberă“. Anticipând astfel 

30  Lire, martie 2005.
31  Ediția în limba română în traducerea lui Costin Popescu, Trei, București, 2007. (N. red.)
32  Lire, loc. cit.
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nota de sinteză pe care Sindicatul național al editorilor avea s-o publice în 
2007, Olivier Nora, patronul Editurii Grasset, declara cu un an mai înainte:

A recurge la serviciile unui agent rămâne încă o practică marginală în 
Franța. Dar dacă în viitor nici autorii de succes nu vor mai genera profituri 
pentru editor, atunci va fi cu siguranță o problemă. Nu numai capacitatea 
de investiție a editurilor noastre ar fi pusă sub semnul întrebării, ci însăși 
supraviețuirea lor. Depinde de noi să exploatăm cât mai bine potențialul 
drepturilor derivate, astfel încât autorii să nu se mai lase seduși de cântecul 
sirenelor.33

Fragmentarea contractelor
În cazul contractelor clasice, autorul și editorul își împart în mod egal 

veniturile obținute din cesionarea drepturilor derivate. În general, aceste 
drepturi sunt departe de a fi neglijabile. Gallimard a cedat drepturile pentru 
Fils unique, cel de al doilea roman al lui Stéphane Audeguy, editorului 
newyorkez Harcourt pentru suma de 20 000 de dolari. Cesiunea drepturilor 
la nivel internațional pentru Suita franceză34 a lui Irène Némirovsky i-a 
adus lui Denoël între 4 000 și aproape 400 000 de euro, în funcție de țară. 
La rândul lor, drepturile cinematografice ar aduce și ele cel puțin 50 000 de 
euro, uneori de zece ori mai mult. Prin urmare, aceste drepturi au devenit 
o miză financiară majoră, fapt confirmat și de Pierre Assouline:

În multe cazuri, aproape jumătate din cifra de afaceri a unei opere nu mai 
provine din vânzările tradiționale. Difuzarea în ediție de buzunar și ediție 
de colecție, traducerile și adaptările pe marile și micile ecrane completează 
veniturile.35

De aceea, editorii se tem că, odată cu pătrunderea agenților în sectorul 
literar, aceste venituri, care constituie un beneficiu net, se vor diminua.

Într-adevăr, fragmentarea contractelor este o miză esențială pentru 
agenții care se ocupă cu plasarea operelor. Agentul și autorul au amândoi 
interesul ca aceste cesiuni să fie fragmentate pe categorii (publicare în 
limba autorului, drepturi internaționale, adaptare audiovizuală) și limitate 
în timp – o practică des întâlnită în alte țări. Negociind fiecare contract 
33  L’Express Livres, 16 martie 2006.
34  Ediția în limba română în traducerea lui Nicolae Constantinescu, Polirom, București, 
2014. (N. red.)
35  Nathalie Silbert, „L’agent littéraire trouble l’édition française“, Les Échos, 10 noiembrie 2006.
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în parte, aceștia beneficiază de o marjă de manevră mai mare. De fapt, 
potrivit agentului Andrew Nurnberg, „mai important decât avansul este 
procentul obținut din drepturile cuvenite autorului. Dar el nu cunoaște 
piața, nu știe dacă trebuie să ceară 5% sau 8%. Și acest lucru poate să 
genereze un puternic resentiment față de editor“. Spre exemplu, autorul 
cărții Bienveillantes, Jonathan Littell, reprezentat de Nurnberg, și-a păstrat 
posibilitatea de a renegocia, separat și la încheierea fiecărui contract în 
parte, procentele aferente drepturilor internaționale ale operei, precum și 
drepturilor audiovizuale, Gallimard primind dreptul de exploatare pentru 
edițiile franceze exclusiv în format standard și în format de buzunar.

Un agent renumit explică:
Nu cedez niciodată drepturile audiovizuale editorului! Din două motive: 
primul – deoarece legea a despărțit în mod clar dreptul editării pe suport de 
hârtie de dreptul audiovizual, oferindu-i astfel scriitorului posibilitatea de a 
trata diferit audiovizualul de editarea pe suport de hârtie, ceea ce mi se pare 
logic, având în vedere faptul că cesiunile audiovizuale nu par a fi obiectul 
muncii editorulului; munca sa este de a vinde hârtie, așa poate mâine va vinde 
fluxuri electronice, dar asta este o altă discuție. Și al doilea motiv – pentru că 
eu, în calitate de agent literar, sunt mai competitiv decât el: eu iau 10%, el ia 
50! Nu este nevoie să fii un geniu în aritmetică pentru a vedea că eu sunt mai 
competitiv și că, în plus, am și mai multe competențe!36

Prin urmare, majoritatea agenților încearcă să obțină pentru mandant 
cele mai importante avansuri posibile, dar să îi și păstreze drepturile de 
adaptare audiovizuală și drepturile internaționale – încercând astfel să se 
substituie sub-agenților și agenților asociați37. Pentru editori, al căror interes 
este în mod aprioric contrar, și rareori satisfăcut, numai limitarea în timp 
devine o practică – autorul își primește drepturile dacă editorul nu le-a 
cedat într-un interval de timp determinat, lucru care înseamnă, de fapt, 
o revenire la normalitate. Fragmentarea contractelor și individualizarea 
modalităților de remunerare a autorilor tind astfel să redefinească modurile 
de administrare a drepturilor autorilor chiar în interiorul editurilor:

Dacă socotim 20% pentru autor, 40% pentru vânzătorul de carte, 15% 
pentru difuzare-distribuție, cel puțin 10% pentru producție, ne rămân în 

36  Interviu din 24 aprilie 2008. (N. a.)
37  Alix Selem, Agents littéraires vs maisons d’édition? Le phénomène – en France et aux États-
Unis, teză de disertație, manuscris, 2007.
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cel mai bun caz doar 15 procente. Din care editorul poate să își pretindă 
cei 25% sub formă de cheltuieli generale… și, eventual, beneficiul său.38

Astfel, introducerea unui nou actor în structura editorială creează noi 
moduri de remunerare care tind să modifice, în ciuda rezistenței editorilor, 
însăși gestionarea sectorului – atât din punct de vedere relațional, cât și 
economic.

Reducerea perioadei contractuale și exploatarea 
catalogului

Contractul standard de editare stabilește durata proprietății literare 
la 70 de ani după decesul autorului, conform prevederilor legii din 
11 martie 1957. De aproape cincisprezece ani, contractele semnate de 
autorii de renume internațional fixează durata de cesiune a drepturilor 
către editor la 15 ani, iar în prezent, potrivit lui Jean-Étienne Cohen-
Seat39, aceasta oscilează între 7 și 10 ani de la semnarea contractului. 
Acest fenomen, favorizat de negocierile realizate de către agenți, este, 
prin urmare, unul controversat. François Samuelson confirmă existența 
acestor clauze:

Am introdus o clauză de rezervă în contracte ce specifică faptul că, dacă 
după doi sau trei ani drepturile nu au fost cedate, acestea vor reveni 
autorului. Partea bună este că acest lucru îi permite editorului să își facă 
meseria, având avantajul noutății – și atunci se vând titlurile – și, în același 
timp, îi permite autorului să își vândă operele, dacă acest lucru nu a fost 
realizat de către editor.40

Acest lucru înseamnă că editorii și-au pierdut din influența pe care 
o aveau asupra exploatării operelor. Ei consideră că plătesc din ce în ce 
mai mult pentru o perioadă din ce în ce mai scurtă, asumându-și totodată 
riscurile care decurg din publicarea unui autor. Potrivit lui J.-É. Cohen-
Seat, „echilibrul editurilor se bazează pe proprietatea asupra drepturilor 

38  Francis Esménard citat în Livre-Hebdo, 8 octombrie 2004.
39  Intervenția lui Jean-Étienne Cohen-Seat, directorul general al Calmann-Lévy, în cadrul 
Târgului internațional de la Pekin din 2005: „La question du copyright“, 2 septembrie 2005.
40  „Les agents littéraires: vers une nouvelle politique de la relation auteur/éditeur“, dezbatere 
organizată de către Société des gens des Lettres la Târgul de carte de la Paris, vineri, 23 martie 2007. 
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de autor, pe această valoare a lor, pe durata lor. Există un anumit număr 
de titluri, foarte importante, care conferă valoare respectivelor edituri“. 
Modificarea duratei cesiunii drepturilor patrimoniale nu mai permite 
editorilor care au asigurat prima publicare să realizeze anumite forme de 
exploatare secundare, care ar necesita o perioadă de cesiune mai lungă: 
ediții de buzunar, ediții de colecție, vânzări de publicații în serie, difuzare 
radiofonică, adaptare cinematografică, exploatare digitală etc.

Această economie a timpului scurt, introdusă prin reducerea duratei 
cesiunii drepturilor de autor, afectează capacitatea de exploatare a unui fond 
literar și de realizare a unui catalog, activități care clădesc în mod tradițional 
imaginea de marcă a editorilor.

Editorii trăiau pe baza catalogului. Catalogul reprezenta valoarea editurii. 
În termenii propuși astăzi de către agenții internaționali, deținerea unui 
adevărat catalog devine foarte dificilă, cu excepția renegocierii extrem de 
costisitoare a drepturilor cu unii concurenți care, văzându-i pe autorii care 
la început erau obișnuiți că au devenit bestseller, încep să le facă oferte 
competitive la reînnoirea drepturilor – oferte deloc de neglijat. Aici nu mai 
este vorba despre un termen lung, ci despre unul scurt. Catalogul a ajuns 
să fie alergat din urmă de colecții, aș putea spune. Primăvară/vară, toamnă/
iarnă – două colecții pe an și ritmul acesta trebuie susținut.41

***
Concurența pe care agenții literari o reprezintă pentru editori 

structurează raporturile de forță în mod obiectiv. Cu toate acestea, 
polemicile au tendința de a-i face pe agenți singurii responsabili de 
dificultățile pe care le întâmpină editorii, dificultăți care se explică în 
realitate printr-o transformare mai amplă a pieței literare, transformare 
la care contribuie cu siguranță și cei aproximativ douăzeci de agenți care 
activează în Franța, dar care le depășește cu mult activitatea. Agentul 
apare în partea superioară a pieței, ca un inedit terț între autor și 
editor, care vine să dărâme influența tradițională a editorului pe piață 
și să exploateze oportunitățile oferite autorilor prin individualizarea, 
fragmentarea și scurtarea duratei contractelor. Editorul, figură dominantă 
încă necontestată, deținea până mai ieri totalitatea drepturilor și dispunea 
de exploatările secundare în toate domeniile – cinematografie, ediție de 

41  J.-É. Cohen-Seat, „La question du copyright“, loc. cit.
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buzunar, ediție de colecție, traducere etc. De acum înainte, agenții sunt 
cei care păstrează toate drepturile pentru autor, cu scopul de a le ceda 
în mod individual ofertantului care se dovedește cel mai competitiv. 
Odată cu pierderea avantajului administrării drepturilor derivate, 
editorii întâmpină dificultăți în amortizarea sumelor investite. Astfel, 
agenții dezvăluie și accentuează deopotrivă acest dezechilibru dintre artă 
și comerț, care era însă prezent în domeniul editorial încă dinainte de 
apariția lor.42

42  Pierre Bourdieu, „Une révolution conservatrice dans l’édition“, Actes de la recherche en 
sciences sociales, 1999–03, nr. 126–127, pp. 3–28.
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Capitolul III

Diferențierea practicilor de intermediere  
în cinematografie

Polemici comparabile cu cele care tulbură lumea literaturii scindează 
și universul cinematografiei. Potrivit producătorilor, agenții ar fi cauza 
supralicitării remunerațiilor capetelor de afiș, ba chiar ar fi ajuns să îi 
concureze în conceperea de proiecte. De fapt, tandemul agenți–directori 
de casting s-a impus în cinematografie ca urmare a dezvoltării semnificative 
a pieței actorilor, a dezvoltării și sofisticării relațiilor comerciale, precum 
și a înmulțirii mijloacelor de exploatare a operelor, prin urmare a surselor 
de profit. Luptele purtate pe teritoriul profesional, al căror scop este să 
impună reguli prin care diferiții participanți la realizarea unui film să 
obțină beneficii, sunt deosebit de intense în acest domeniu cu mult mai 
complex decât literatura, fie că este vorba despre forme de cooperare între o 
multitudine de actori cu interese divergente, fie că e vorba de funcționari din 
domeniul juridic și economic care se ocupă cu reglementarea tranzacțiilor.

Spre deosebire de operele literare, cele cinematografice sunt probabil 
printre cele mai „complexe“1. Producția lor necesită un număr mare de 
specializări artistice și tehnice – chiar mai mare decât în domeniul artelor 
spectacolului – iar tranzacțiile contractuale, precum și interacțiunile de 
muncă pe care le generează sunt și ele destul de numeroase și foarte 
diferite. În plus, cerințele tehnice și comerciale ale cinematografiei 

1  Richard Caves, Creative Industries. Contracts Between Art and Commerce, Harvard 
University Press, 2000.
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presupun bugete de producție și de distribuție deosebit de mari, crescând 
mult importanța finanțatorilor – producători și de multe ori distribuitori, 
în special cei din domeniul televiziunii și, din ce în ce mai mult, cei din 
domeniul digital.

În acest context, cei mai puternici agenți se bazează pe misiunea lor de 
plasare a capetelor de afiș (actori din rolurile principale, scenariști, regizori) 
pentru a încerca să influențeze proiectele cât mai în amonte. Comparația cu 
lumea literară este edificatoare. Dacă agenții literari reușesc să se impună 
din ce în ce mai mult, acaparând în beneficiul mandanților o parte din 
prerogativele și profiturile care în mod tradițional le-ar reveni editorilor, 
cei mai renumiți agenți de „talente“ cinematografice reușesc să concureze 
producătorii, ba chiar să influențeze piața, până la a fi tentați să devină ei 
înșiși producători ai unor proiecte cărora să le furnizeze întregul personal 
artistic necesar. În realitate, piața agențiilor scoate în evidență disparități 
majore, care țin mai ales de alcătuirea cataloagelor cu actori: dintr-o sută de 
agenții, mai puțin de zece cumulează majoritatea starurilor și sunt în măsură 
să influențeze activitatea producătorilor de film. Acest capitol este dedicat 
diferențierii practicilor de intermediere din domeniul cinematografiei, în 
funcție de volumul de capital deținut de intermediari.

În timp ce agenții se bucură de multă vreme de o poziție bine ancorată 
în lumea cinematografiei2, directorii de casting încearcă să își creeze un 
teritoriu profesional rezultat dintr-o externalizare recentă – începută la 
finele anilor 1970 – a rolurilor asistentului de regie care se limitează, în 
general, la selectarea actorilor distribuiți în roluri secundare. Cei mai 
cunoscuți sunt solicitați totuși pentru consultări în vederea selectării 
actorilor din rolurile principale, ceea ce indică, odată cu crearea în 
2004 a Association des responsables de distribution artistique (ARDA), 
o „autoritate profesională“3 în curs de apariție (vezi infra capitolul VI, 
secțiunea „Directorii de casting“).

Condițiile de acces la activitatea de agent de talente cinematografice, 
care necesită dobândirea de competențe diverse pe teren, reprezintă o primă 
diferențiere – una de ordin generațional. Deși este subestimat, controlul pe 

2  Tom Kemper, Hidden Talent. The Emergence of Hollywood Agents, Berkeley, University of 
California Press, 2010.
3  Eliot Freidson, Professional Powers, Chicago, University of Chicago Press, 1986.
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care îl exercită asupra profesiei cei mai „vechi“ și mai cunoscuți se resimte 
puternic. Cât despre activitatea agenților, ea presupune un timp îndelungat 
de construire a carierelor artiștilor și încrederea pe care o implică acest 
lucru. Mai întâi, munca lor depinde de meseria pe care o exercită mandantul 
(actor, regizor sau scenarist) și tinde la stabilirea prețului corect, prin 
interacțiune și prin negocieri purtate cu artiștii și cu angajatorii. Prețul 
corect rezultă din negocierea traducerii valorii simbolice (artistice și 
mediatice) a artistului și a prestației sale într-o valoare economică, urmare 
a strategiilor de fragmentare a contractelor care caută să valorifice la modul 
optim diversele beneficii generate de înmulțirea modalităților de exploatare 
a filmelor. În fine, comparația între diferiții agenți intervievați arată că 
practicile lor profesionale variază în funcție de poziția agenției pe care o 
reprezintă în acest sector, ceea ce reflectă diversitatea meseriilor artistice pe 
care le reprezintă. Specializarea pe o anumită categorie (actori sau autori) 
sau o mai mare diversitate (scriitori, scenariști, regizori, actori) presupune 
un management diferențiat al clientelei și determină raporturi de putere 
în materie de negociere, în special capacitatea agentului de a influența 
proiectele în amonte, chiar dinainte de alcătuirea distribuției artiștilor.

Intermediarii din cinematografie, confruntați  
cu opacitatea și inegalitățile crescânde  
de pe piața talentelor

De la începutul anilor 1980 s-a înregistrat o creștere exponențială 
a numărului intermediarilor din domeniul cinematografiei – agenți ai 
artiștilor și directori de casting. Prezente de multă vreme în branșă, agențiile 
de talente sunt astăzi în jur de o sută, spre deosebire de anul 2004, când 
numărul lor era undeva la șaizeci. Asociația responsabililor cu distribuția 
artistică (dublon nobil al „directorului de casting“), creată în 2004, numără și 
ea undeva la cincizeci de membri, în principal femei, și va continua să existe 
câtă vreme vor exista și persoane dornice să adere la această asociație, care 
număra undeva la zece membri la începutul anilor 1980, când distribuția 
cădea încă în sarcina asistenților de producție. Acești aproximativ o sută 
de profesioniști consacrați, aflați în concurență cu cei așa-ziși „de ocazie“, 
activează în principal pe segmentele de nișă ale producțiilor cinematografice 
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și pe producțiile de televiziune; tranziția de la acest sector la cel de publicitate 
și în special la cel al modei pare să fie destul de rar întâlnită.

Aceste constatări trebuie totuși nuanțate în funcție de meserii și de 
sectoarele de activitate. Astfel, actorii de cinema recurg mai des decât actorii 
de teatru la serviciile unui agent – mai precis, 78% dintre actorii de cinema 
și 92% dintre actorii de televiziune cu vârsta mai mică de 30 de ani4. La 
fel, în cazul filmelor de ficțiune și al filmelor de televiziune, activitatea de 
prospectare și de selecție a actorilor este, în prezent – cu excepția actorilor 
din rolurile principale – realizată de către directorii de casting și, cel mai 
adesea, de către asistenții de producție. Dar castingul rămâne marginal în 
cazul teatrului, cu excepția comediilor muzicale, o nișă relativ recentă, care în 
Franța recrutează de pe o piață puternic segmentată – în principal dansatori 
și cântăreți. În fine, autorii operelor valorificate în televiziune (filme de 
televiziune și colecții, seriale TV, scurtmetraje) recurg din ce în mai puțin 
la serviciile agenților, fapt datorat, probabil, specializării acestui segment.5

Acest proces de diviziune socială a muncii, care sfârșește prin a delega 
costurile de informare și de tranzacționare tandemului agent–director de 
casting, este legat de o serie de factori interdependenți. Cel mai influent 
este, fără îndoială, expansiunea fără precedent a pieței actorilor, în special ca 
urmare a creșterii numărului de producții cinematografice, de televiziune și 
de publicitate: între 1987 și 2001, numărul actorilor s-a triplat, pentru a ajunge 
la 23 000 de persoane la sfârșitul perioadei; numărul angajatorilor aproape 
că s-a triplat și el, ajungând la 10 0006. Prin diversificarea oportunităților 

4  Serge Katz, Les écoles du comédien face au «métier». Recrutements professionnels, classements 
scolaires, techniques du corps. Une comparaison franco-allemande, Paris, EHESS, 2005, p. 123 
(teză nepublicată). Vezi și graficul 32, «Le recours à un agent selon l’âge et le secteur d’activité 
dominant durant la carrière», în Pierre-Michel Menger, La profession de comédien: formations, 
activités et carrières dans la démultiplication de soi, Paris, Ministerul Culturii și Comunicării, 
DEPS/La Documentation française, 1997, p. 247. (N. a.)
5  În timp ce 46% dintre autorii de ficțiune televizată (în afară de scurtmetraj) și-au negociat 
contractele în prezența unui agent între 1995 și 1996, în 2004 procentul acestora este de doar 
40%, indiferent de mijlocul de difuzare. Totuși, France 2 este un caz aparte: aproape două treimi 
dintre autori trec printr-un agent între 2003 și 2004, față de numai o treime între 1995 și 1996. 
Vezi Françoise Benhamou și Stéphanie Peltier, Économies des droits d’auteur. III – La télévision, 
Paris, Ministerul Culturii și Comunicării, DEPS, col. «Culture des études», 2007-6. (N. a.)
6  Date obținute din prelucrarea resurselor administrative ale Caisse des congés spectacles 
[Casa de reglementare a concediilor din domeniul spectacolului], pe baza a două criterii 
de constituire a populațiilor studiate: declararea și exercitarea activității. Olivier Pilmis, 
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contractuale, această expansiune structurală a sectorului în ansamblul său 
și a unora dintre ramurile sale în special (sectorul audiovizual la sfârșitul 
anilor 1980, animația culturală și artele spectacolului, cu excepția teatrului, 
pe parcursul anilor 1990) are efecte nu numai în ceea ce privește numărul 
de agenți, ci și în ceea ce privește numărul directorilor de casting: dacă mai 
înainte regizorii cunoșteau în prealabil o mare parte dintre actorii de pe 
piață, astăzi sunt incapabili să îi identifice pe toți cei care au apărut în ultimii 
douăzeci de ani și să își organizeze propriile castinguri fără vedete.

Ca răspuns la opacitatea crescândă de pe piața forței de muncă și 
la incertitudinea care planează asupra caracteristicilor ofertanților și 
solicitanților, creșterea numărului de intermediari poate fi și ea determinată 
de transformările economiei cinematografice și ale formelor de angajare 
apărute odată cu extinderea pieței. Într-adevăr, cinematografia tinde să se 
alinieze la standardele televiziunii ca urmare a pătrunderii unui flux masiv de 
canale de televiziune în economia cinematografică (prin finanțarea de până 
la 40% la începutul anilor 2000, dar și prin promovare și difuzare; apariția pe 
posturile de televiziune contribuie la vânzarea de DVD-uri și de materiale 
video la distanță). Influența canalelor TV asupra economiei cinematografice 
se reflectă în special în consolidarea aspectelor comerciale7, mai ales în ceea ce 
privește rentabilitatea pe termen scurt, ceea ce determină scurtarea termenelor 
de producție, consecința fiind că se accentuează nevoia de mobilizare rapidă 
a efectivelor și a flexibilității proiectului, fundamentală pentru această piață 
a muncii8. Această nouă configurație a favorizat mai degrabă recurgerea la 
profesioniști ai prospectării ofertei (directori de casting) și ai cererii de muncă 
(agenți), decât să slăbeacsă legăturile dintre partenerii de muncă. În plus, 
recurgerea la agenți devine tot mai necesară pe măsură ce modificările descrise 

L’organisation des marchés incertaines. Sociologie économique des mondes de la pige et de l’art 
dramatique, Paris, EHESS, 2008, p. 51 (teză de sociologie, nepublicată). (N. a.)
7  Conform revistei Le film français, „Televiziunea investește mai mult... în tot atâtea filme“: „120 
de milioane de euro pentru 110 contracte (și 108 filme) au fost cheltuite de filialele difuzorilor în 
2004 în producția agreată. Investițiile acestora [...] au crescut cu 4 milioane de euro, comparativ 
cu bilanțul nostru din 2003. Cu un număr de contracte și de filme echivalent (110 în loc de 112), 
plafonul de cheltuieli și contribuția medie cresc în fiecare sector, rezultând, per ansamblu, o 
finanțare mai bună a filmelor subvenționate“ (Le film français, 11 februarie 2005). (N. a.)
8  William T. Bielby, Denise T. Bielby, „Organizational Mediation or Project-Based Labour 
Markets: Talent Agencies and the Careers of Screenwriters“, American Sociological Review, 
1999, vol. 64, nr. 1, pp. 64–85.
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mai sus au condus la creșterea concurenței și la accentuarea precarității cu 
care se confruntă cei mai mulți dintre ei, având în vedere faptul că aproape toți 
au statutul de lucrători intermitenți. Într-adevăr, dezvoltarea pieței ia forma 
unei creșteri dezechilibrate, ca urmare a unei deconectări din ce în ce mai 
mari dintre o ofertă în creștere și o cerere care dacă nu stagnează, în orice caz 
crește moderat (în ciuda creșterii mai rapide a numărului de angajatori decât 
a numărului de actori). În timp ce oportunitățile de muncă au crescut odată 
cu piața și cu diversificarea ei sectorială, „actorii au înregistrat, în medie, o 
creștere a numărului de contracte cu aproximativ 60% între 1987 și 2001, în 
timp ce veniturile lor anuale au scăzut cu aproape un sfert, iar timpul mediu de 
lucru anual a fost redus la aproape jumătate în această perioadă.“9 Deteriorarea 
situației personale a actorilor se datorează, de asemenea, practicii din ce în ce 
mai frecvente în ultimele decenii de a recurge la contracte de muncă pe durată 
determinată, care joacă un rol principal în această fragmentare a posturilor 
și determină sau chiar încurajează accesul pe piața muncii a unui număr mai 
mare de persoane10.

La această instabilitate accentuată se adaugă adâncirea inegalității 
veniturilor – potrivit raționamentului de tip star-system – deja destul de 
pronunțată pe această piață, specifică dependenței din ce în ce mai mari 
a economiei cinematografice de avalul filierei, respectiv de difuzori, în 
special de cei din domeniul televiziunii. Acest lucru duce la o segmentare 
accentuată a pieței muncii între, pe de o parte, masa actorilor necunoscuți, 
supuși unei concurențe intense la probele de casting și unei presiuni asupra 
salariilor și condițiilor de muncă și, pe de altă parte, vedetele alese încă de la 
începutul etapei de concepere a proiectului, care evită astfel faza de casting, 
facilitându-le munca agenților și încurajând remunerațiile exponențiale.

O ultimă evoluție notabilă a sectorului constă într-o formă de răspuns a 
artiștilor la aceste constrângeri, cel puțin a artiștilor suficient de cunoscuți 
9  O. Pilmis, L’organisation des marchés incertaines…, op. cit., p. 55.
10  Contractul de muncă pe durată determinată (CDD) cu utilizare constantă apare în 
Codul Muncii prin Ordonanța 82–130 din 5 februarie 1982, referitoare la contractele pe 
durată determinată. Ordonanța 86–948 din 11 august 1986 reglementează sectoarele de 
activitate în care angajările și contractele sunt recunoscute ca temporare prin natura lor. 
Prin recursul la aceste CDD-uri cu utilizare constantă se va actualiza statutul salariatului 
cu activitate intermitentă, contribuind astfel substanțial la declinul locurilor de muncă pe 
durată nedeterminată în acest sector. Vezi Pierre-Michel Menger, Les intermittents du spectacle. 
Sociologie d’une exception, Paris, Editura EHESS, 2005. (N. a.)



Diferențierea practicilor de intermediere în cinematografie  

75

pentru a fi în măsură să influențeze negocierile – sporind astfel și mai mult 
inegalitățile în ceea ce privește veniturile și condițiile de muncă, mai ales 
că aceste răspunsuri sunt negociate individual de către agenți, și nu în mod 
colectiv de către societățile civile de repartizare a drepturilor (care încearcă 
destul de timid și fără succes să pună în aplicare norme colective). Astfel, 
legea din 3 iulie 198511, care stabilește drepturile conexe și cele derivate, le-a 
recunoscut artiștilor și autorilor dreptul de a fi remunerați pentru diferitele 
forme de valorificare a operelor lor. Acest lucru a determinat fragmentarea 
contractelor și recurgerea la serviciile agenților care să le negocieze, cu 
atât mai mult cu cât diversificarea ulterioară a modurilor de valorificare 
a operelor – odată cu dezvoltarea formatului DVD, a oportunităților de 
apariție televizată (multiplicarea canalelor), a materialelor video la cerere și 
a produselor derivate – a lărgit posibilitățile de remunerare a artiștilor și de 
negociere segmentată a fiecăreia dintre ele. Deși legislația este mai favorabilă 
dezvoltării pieței de DVD-uri și pieței materialelor video la cerere, datele 
de pe piața din SUA indică importanța economică pe care a înregistrat-o 
deja valorificarea secundară a filmelor: în 2007, veniturile firmelor de 
producție proveneau în proporție de 17% din încasările sălilor de cinema, 
de 44% din materiale video și DVD, de 13% din pay per view și de 26% 
din televiziunea gratuită12. La creșterea sumelor fixe și a indemnizațiilor 
cuvenite din reprezentații se adaugă diverse clauze de împărțire a profitului 
ca urmare a diferitelor modalități de valorificare. Dacă proiectul are succes, 
acestea le sporesc veniturile artiștilor. O parte dintre artiștii interpreți, în 
special din domeniul cinematografei, reușesc, datorită negocierilor făcute 
de către agenții lor, să inverseze „relația de dependență care există în mod 
normal între angajatorul producător și angajatul artist interpret în ceea ce 
privește remunerația cuvenită ca urmare a executării prestației și a difuzării 
înregistrării acestei prestații“13. 

11  Legea din 3 iulie 1985 dezvoltă dispozițiile privind drepturile de autor referitoare la 
operele audiovizuale și le aplică acestora regimul operelor cinematografice. De asemenea, 
aceasta reglementează contractul de producție audiovizuală și stabilește o remunerație per 
exemplar produs. (N. a.)
12  François Benhamou, L’économie de la culture, Paris, La Découverte, 2008, pp. 72–73.
13  Joëlle Farchy (coord.), Caroline Rainette, Sébastien Poulain, La place et le rôle économique 
du droit d’auteur et des droits voisins dans la filière cinématographique, raport întocmit pentru 
DEPS, 2007, p. 74 (nepublicat).
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Teritoriul profesional al directorilor de casting
Teritoriul profesional al agenților din domeniul cinematografiei trebuie 

analizat prin comparație cu cel al directorilor de casting deoarece, odată cu 
cu afirmarea acestora începând cu anii 1980, relația dintre aceste două tipuri 
de intermediari structurează piața muncii pentru majoritatea actorilor.

Responsabilii cu distribuția artistică sau directorii de casting sunt chemați 
în special să efectueze castingurile de rang doi și trei (cu excepția consultărilor 
prealabile pentru rolurile principale), precum și al tuturor interpreților pentru 
filmele de televiziune sau publicitare (trei sectoare relativ segmentate). Ei 
acționează într-un orizont de timp scurt, fiecare nouă activitate de producție 
cinematografică sau de televiziune făcând obiectul unui nou contract salarial. 
Asta înseamnă că reprezintă interesele producătorului care îi angajează – 
interacționând practic cu regizorii, ceea ce constituie o sursă de tensiune între 
estimările bugetare și criteriile artistice în alegerea actorilor. Aceștia au, de 
obicei, o activitate intermitentă în zona spectacolului, cu excepția a trei sau 
patru dintre ei, care au înființat o societate și au angajat asistenți.

În absența unei poziții specifice în organigrama de producție, directorul 
de casting este declarat asistent de regie principal, încadrat din punct de 
vedere al statutului profesional în categoria funcționarilor. Remunerația 
directorilor de casting, plătită sub forma unui salariu calculat pe baza tarifului 
asistentului principal, variază destul de puțin, oscilând între 1100 și 1500 de 
euro pe săptămână pentru covârșitoarea majoritate și ridicându-se la aproape 
2000 de euro pentru directorii cel mai bine plătiți din sectorul cinematografic, 
care sunt în număr de doi sau trei.14 În domeniul castingului, piața muncii 
este destul de competitivă și funcționează într-o anumită măsură după 
principiul reputației, dar și prin întreținerea legăturilor personale cu regizorii, 
producătorii și directorii de producție, iar în cazul tinerilor necunoscuți, 
prin căutări directe în scopul descoperirii de noi talente. Nu există o formare 

14  Directorii de casting care activează în sectorul cinematografiei se plâng de decalajul dintre 
durata contractului de muncă, încheiat în general atunci când munca se finalizează, și durata 
efectivă a muncii prestate, care variază de la caz la caz, dar care aproape întotdeauna depășește 
perioada remunerată. Deci, în realitate, acest salariu se aseamănă mai mult cu o sumă forfetară. 
În domeniul audiovizualului, durata contractului pare să corespundă mai mult duratei efective 
de muncă, chiar dacă și aici există o presiune de a o scădea. (N. a.)
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profesională specifică pentru funcția de responsabil cu distribuția artistică, 
astfel încât profesia se învață direct pe teren sau, în cazul unora, prin 
deprinderea de la cei mai experimentați.

Evoluția cererii de casting a contribuit la restrângerea dreptului de acces la 
profesie și a atras o forță de muncă nouă, care concurează cu primele generații 
consacrate din domeniu. Susținute de agenții și de actorii aflați într-o situație 
similară, acestea răspund prin dorința de a structura profesia și de a-i stabili 
criteriile de acces. Astfel, a fost creată în 2004 Asociația Responsabililor cu 
Distribuția Artistică, având ca scop, printre altele, impunerea unor criterii de 
excelență profesională și obținerea un acord colectiv care să includă statutul 
de responsabil cu distribuția artistică drept funcție de sine stătătoare în cadrul 
procesului de producție. Era vorba, de asemenea, și despre a o problemă care 
îi afectează pe producători, constând în scurtarea perioadelor de producție, 
întrucât durata medie a contractelor a continuat să scadă în mod constant: în 
domeniul cinematografiei, de pildă, pentru un lungmetraj s-ar fi înregistrat în 
zece ani o scădere de la opt la patru săptămâni, ajungându-se astfel la durata 
de realizare a distribuției artistice din cazul filmelor de televiziune.

Domeniul de intervenție al directorului de casting este în mod clar limitat, 
în comparație cu cel al celorlalți intermediari. Cu excepția celor care se ocupă 
de simplii figuranți, prezenți pe platoul de filmări pe lângă actorii titulari, 
responsabilii cu distribuția artistică sunt solicitați de un producător și de un 
regizor să își desfășoare activitatea în amonte față de etapa de filmare propriu-
zisă. În mod paradoxal, directorii de casting par a fi de neocolit în sectorul 
audiovizualului și al publicității. În schimb, în domeniul cinematografiei, 
filmele sunt adesea construite în jurul starurilor care au fost alese de la bun 
început de către regizor și producător. Prin urmare, corelarea ofertei cu 
cererea la cel mai înalt nivel de notorietate nu trece în general prin mâinile 
directorului de casting: producătorul se adresează direct uneia dintre cele șase 
agenții care reprezintă principalele vedete (Adéquat, Intertalent, Artmedia, 
VMA, UBBA, Cinéart).

Cu toate acestea, o procedură apărută recent îi implică și pe o parte 
dintre directorii de casting cei mai experimentați: consultarea constă în 
solicitarea expertizei acestora de către producător, în vederea acordării 
rolurilor principale. Aceștia sunt, așadar, angajați (și plătiți pentru o 
perioadă de una sau două săptămâni) în etapa de căutare a finanțării, când 
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un producător nu dispune de suficient capital social sau simbolic pentru a 
se adresa direct agențiilor care dispun de actorii potriviți, capabili să suscite 
interesul principalilor finanțatori (în special în cazul filmelor de debut sau 
a așa-numitului cinematograf de autor) sau când un mare producător, care 
dispune de un buget substanțial, dorește sugestii alternative ori trebuie să 
delege o parte din activitatea de colaborare cu agenți și actori (transmiterea 
scenariului, verificarea disponibilității actorilor potențiali etc.). În ambele 
cazuri, directorul de casting contribuie la mobilizarea unor resurse simbolice 
care pot atrage finanțare pentru a începe producția: notorietatea, în special cea 
mediatică, a vedetelor bankable, capabile să genereze venituri pentru filmul 
respectiv. În fine, consultanța se practică și în cazul difuzorilor (televiziunea 
și mediul online) din sectorul cinematografic: creșterea finanțării producției 
în avalul filierei, care necesită un randament sigur, impune din ce în ce mai 
mult producătorilor nevoia unui succes rapid.

În general, directorul de casting nu este solicitat doar cu titlu 
consultativ: odată ce proiectul a fost contractat, el este angajat pentru a 
se ocupa de rolurile secundare și de cele mai puțin importante din film. 
Acesta citește și analizează scenariul, identifică trăsăturile rolurilor care 
trebuie jucate în colaborare cu producătorul și/sau regizorul, stabilește o 
preselecție plecând de la propria sa bază de date cu actori, consultă agenții 
artistici care îi reprezintă pe actorii potriviți și, în cele din urmă, propune 
selecția respectivilor actori producătorului și regizorului, cărora le-a 
fost consultant pe parcursul procesului. Rareori solicitat în etapa finală 
a selecției, el nu intervine în niciun moment în negocierea contractelor 
încheiate cu actorii.

Prin urmare, activitatea sa necesită o muncă de monitorizare a 
informației și de întreținere a unor rețele. Pe lângă accesul la bazele de date 
digitale, condițiile de prospectare sunt strâns legate de scurtarea termenului 
de realizare a filmelor și de creșterea numărului de actori. Acest lucru a 
modificat criteriile de selecție a artiștilor: în prezent, în „construirea“ unui 
personaj se pune mai puțin accentul pe formarea în domeniul teatral, fiind 
nevoie mai degrabă de o potrivire „naturală“, prin caracteristicile fizice15, cu 
profilurile rolurilor stereotipe. Prin urmare, relația dintre agenții actorilor 
și directorii de casting este orientată, cel puțin parțial, spre realizarea unei 

15  S. Katz, Les écoles du comédien face au «métier»…, op. cit.
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corespondențe impersonale între profilurile rolurilor și cataloagele de artiști 
(în format electronic), în defavoarea menținerii unui mic nucleu de relații 
durabile și personalizate cu câțiva artiști și angajatori (în lumea teatrului, 
însă, acest aspect rămâne important). Cu toate acestea, excelența și eficiența 
profesională în teatru, cinematografie și televiziune continuă să se bazeze 
pe o cunoaștere mai mult sau mai puțin aprofundată a prestațiilor actorilor, 
precum și pe mostrele de prezentare pe suport DVD trimise de artiști sau de 
agenții lor. În plus, practica interpretării rolului în prezența regizorului și a 
producătorului tinde să se generalizeze, cel puțin pentru castingul de rang 
doi, ceea ce conduce mai degrabă către o evaluare bazată pe capacitatea de 

Graficul 1.  Câmpul de acțiune al agenților și al directorilor de casting

Mandat verbal sau scris
Contract de muncă 
Prospectare a actorilor fără negociere contractuală
Cercetare, negociere și urmărire a contractului pentru mandant (actor, 
scenarist sau regizor), rezultând într-un comision sub forma unui procent 
din veniturile artistului, parțiale sau totale

NB: Configurație frecventă a câmpurilor de acțiune ale agentului de talente și ale 
directorului de casting. Trebuie subliniat că se poate ca agentul să nu aibă printre 
mandatari decât actori. Altfel, dacă directorul de casting este angajat de către 
producător, alegerile în materie de actori depind și de așteptările regizorului.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice,
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Agent

Actor

Director de 
casting

Producător

Scenarist

Regizor



Profesia de intermediar în domeniul artelor

80

a construi un personaj, diminuând astfel expertiza directorului de casting, 
atât timp cât producătorul este cel care alege în mod direct actorii.

Agenții și directorii de casting au un stil de lucru comun, iar legăturile 
pe care le intermediază între actori și o anumită producție cinematografică 
se datorează, în parte, relațiilor privilegiate care s-au dezvoltat între unii 
dintre ei. Totuși, relația lor este ambiguă, fiind bazată pe o colaborare 
într-un mediu concurențial, în care fiecare poate încălca teritoriul 
profesional al celuilalt16. De fapt, considerând lucrurile retrospectiv, 
directorii de casting s-au impus într-o anumită zonă de acțiune a agenților, 
anume în a-i prezenta pe actori producătorilor și regizorilor. În sens invers, 
demersurile directorilor de casting sunt uneori blocate de agenți, care pot 
reține informația sau interpreta criteriile de selecție indicate în funcție de 
actorii pe care încearcă să îi promoveze. Dar între agent și directorul de 
casting există o relație de interdependență: trebuie să apeleze unul la celălalt 
pentru a putea accesa cererea și, în sens invers, pentru a accesa oferta de 
muncă. Această reciprocitate este reglementată de interesul reciproc de 
colaborare și de un cod deontologic tacit.

Condițiile de acces la profesia de agent  
în cinematografie

Agenții artiștilor sunt ancorați mai temeinic și de mai mult timp 
pe piața muncii cinematografice decât directorii de casting. Aceștia 
se poziționează ca interfață între cei din urmă și actori când este vorba 
despre roluri secundare și roluri mici și direct, între actori și producători, 
când este vorba despre roluri principale. În plus, unii agenți reprezintă 
și autori (regizori, scenariști): în acest caz, ei constituie interfața dintre 
aceștia din urmă și producători. Portofoliile agenților tind să se diversifice 
(actori, autori, regizori), chiar dacă mulți dintre ei, în special cei mai puțin 
cunoscuți, sunt mai degrabă specializați într-una dintre aceste profesii – 
ceea ce înseamnă că profesia de agent este atât segmentată în funcție de 
specialitate, cât și stratificată în funcție de natura și cantitatea resurselor 
de care dispun agenții, a căror reputație reprezintă principala cotă pe piață.

16  Cumulul de funcții nu a dispărut, dar ARDA a avut grijă să îl interzică în carta sa, din 
cauza conflictelor de interese pe care le implică. (N. a.)
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Un cadru juridic strict
Activitatea agenților este reglementată de legea din 26 decembrie 

1969. Misiunea de reprezentare a artistului-client în fața angajatorilor, în 
vederea încheierii de contracte de muncă sau de cesiune a drepturilor17, 
este una comercială: ea necesită înmatricularea la registrul comerțului și 
crearea unei societăți (societate individuală sau societate cu răspundere 
limitată; prin urmare, activitatea nu poate fi realizată sub forma unei 
societăți anonime sau a unei societăți pe acțiuni). În plus, agentul trebuie 
să obțină o autorizație administrativă din partea unei comisii paritare aflată 
în subordinea Ministerului Muncii, care trebuie să fie reînnoită anual18 
atunci când este mandatat de mai mult de doi artiști în cursul aceluiași an 
calendaristic19. Legea îi interzice să fie producător de filme, dar îi permite 
să producă evenimente în domeniul artelor spectacolului. Mandatul său 
în relația cu artistul este exclusiv și poate să dureze maxim trei ani, cu 
posibilitate de prelungire tacită. Remunerația sa constă într-un comision de 
10% din indemnizația brută a artistului, căruia i se aplică TVA în proporție 
de 19,6% (cu excepția contractelor din domeniul spectacolului, cărora li 
se aplică o TVA redusă) și poate fi eventual majorat cu 5%, reprezentând 
diverse cheltuieli profesionale. În acest sens, Adami a înființat împreună cu 
Sindicatul Francez al Agenților Artistici și Literari (SFAAL) o posibilitate de 
plată directă a comisionului cuvenit agenților artistici. În prezent, aceasta 
este una dintre puținele societăți civile care prevăd o astfel de procedură.

Contractul încheiat între artist și agentul său implică, de altfel, și 
reciprocitatea. Astfel, în măsura în care artistul încheie un contract fără 
ajutorul agentului său, îi datorează acestuia un comision de 10%. De 
asemenea, dacă nu este prevăzut altfel, agentul își poate percepe comisionul 
prevăzut în contract din alte remunerații provenite fie direct din serviciile 
efectuate de către artist (redevențe sau indemnizații suplimentare), fie 

17  Definiție din articolul L. 762–3 din Codul Muncii.
18  În practică, ea este reînnoită în mod tacit, în lipsa unui aviz negativ din partea comisiei. (N. a.)
19  În conformitate cu articolul L. 762–3 din Codul Muncii. Această obligație de autorizare 
a fost stopată odată cu adoptarea Legii nr. 2010–853 din 23 iulie 2010 (articolul 21), care 
transpunea în legislația franceză directiva europeană privind serviciile, adoptată la 12 decembrie 
2006. Această lege deschide astfel piața de intermediere agenților din alte țări europene și 
modifică regulile de remunerare pentru intermediarii din domeniul activității artistice. (N. a.)
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indirect, din veniturile datorate artistului interpret, aferente remunerației 
echitabile și remunerației aferente copierii pentru utilizare privată. Astfel, 
majoritatea agenților sunt plătiți nu doar din indemnizațiile datorate 
artistului interpret, ci și din remunerațiile direct proporționale cu succesul 
operelor sub diversele lor forme de exploatare. Acest lucru contribuie în 
mod direct la înmulțirea și la fragmentarea surselor de venit ale artiștilor.

Dincolo de această reglementare juridică a profesiei, accesul la meseria 
de agent implică, în realitate, o anumită expertiză și condiții de accedere la 
profesie mai puțin formalizate, dar care structurează și ele activitatea.

Expertiza necesară meseriei
Anumite programe de formare aferente profesiilor culturale recent 

apărute permit în prezent orientarea către profesia de agent artistic, deși nu 
îi sunt specifice. Este unul dintre motivele pentru care toți agenții întâlniți, 
indiferent de sectorul de activitate, au optat pentru această meserie ca 
urmare a unei reconversii profesionale20. Cu toate acestea, sunt necesare 
anumite competențe specifice. Componenta comercială a activității necesită 
o anumită expertiză în domeniul negocierii și al strategiei de promovare 
specifice mediului de lucru al cinematografiei. Negocierea drepturilor de 
autor și a altor drepturi de exploatare, deosebit de complexe în domeniul 
cinematografiei, implică competențe juridice specializate.

În plus, aptitudinile pentru relațiile publice și pentru gestionarea 
rețelelor interpersonale constituie componente majore ale acestei activități 
profesionale. Expertiza în domeniu și tehnicile de relaționare pe care le 
implică sunt de două tipuri. Pe de o parte, agentul trebuie să știe cum poate 
identifica proiectele în desfășurare sau potențialii finanțatori pentru a-și 
plasa mandanții, prin intermediul rețelelor sale de informatori și prin 
motivarea acestora de a-i livra informațiile. Pe de altă parte, relația dintre 
agent și mandantul său este reglementată de nevoia de a construi și menține 
încrederea artistului în agentul său, nu numai în ceea ce privește eficacitatea 
acestuia, ci și în ceea ce privește devotamentul său față de interesele 
artistului; trebuie să știi să ai încredere în talentul și profesionalismul 
artistului pentru a-i putea apăra interesele cu convingere.

20  Cu excepția celui mai tânăr agent întâlnit, care a început această activitate din timpul 
studiilor universitare, în rest a fost vorba despre o reorientare profesională. (N. a.)
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În consecință, această nevoie de încredere se regăsește într-unul 
dintre principalele criterii de selecție a artiștilor de către agenți. La toți 
agenții întâlniți (indiferent de sectorul artistic), percepția personalității pe 
care urmează să o reprezinte și încrederea în calitățile sale artistice sunt 
indispensabile muncii de convingere care guvernează negocierile privind 
plasarea și dezvoltarea artistului.

Este necesar ca agentul să fie convins de talentul actorului pe care îl 
reprezintă și este important, de asemenea, ca și actorul să fie convins de 
talentul agentului său. Altfel nu se poate, trebuie să facă față împreună 
greutăților! Adică posturilor de televiziune, producătorilor, regizorilor, 
castingurilor – suntem într-o lume nebună!

agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008

Aceste afirmații nu sunt valabile în cazul agenților nevoiți să își 
compenseze veniturile reduse prin dezvoltarea unei intuiții care ar putea să 
îi ajute în niște alegeri pe criterii pur estetice. Un alt agent, membru al unei 
agenții cunoscute pentru actorii și regizorii renumiți pe care îi reprezintă, 
spune tot cam același lucru, deși contextele și termenii sunt diferiți:

Nu reprezentăm oameni care pe care îi considerăm doar niște imense 
mașinării economice, dar când facem alegeri, și aș accentua acest lucru, nu 
înseamnă că ignorăm aspectul comercial. [...] Cu alte cuvinte, atunci când 
o actriță cu un potențial comercial ridicat dorește să ni se alăture pentru 
că a auzit lucruri bune despre noi, nu înseamnă neapărat că vom accepta 
să o reprezentăm doar pentru faptul că are un potențial comercial ridicat 
și, prin urmare – recurg la un fel de de silogism implacabil – tocmai aceste 
alegeri [artistice] sunt cele care determină profilul tipului de intermediere 
pe care o facem.

agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008

În fine, cel de al patrulea aspect al activității, care decurge cumva 
din precedentul, este munca de estimare a valorii artistice a talentelor 
promovate, în funcție de segmentele de piață respective. Acest lucru 
presupune o cunoaștere fină și constant actualizată a pieței, pentru a încerca 
atingerea echilibrul ideal în negocierea prețului aferent oportunităților de 
plasare a artistului. Mai precis, agentul trebuie să fie capabil să traducă 
valoarea simbolică a artistului în valoare comercială și viceversa. Prețul 
valorii comerciale se stabilește pe baza notorietății și a experienței 
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profesionale a artistului (CV-ul său), dar și pe baza bugetului de producție 
stabilit și a așteptărilor, uneori diferite de la un partener la altul, în ceea ce 
privește beneficiile viitoare.

O învățare informală
În lipsa unui program de formare, această expertiză se dobândește prin 

desfășurarea activității pe teren. Este motivul pentru care celor patru agenți 
intervievați le este comună o anumită trăsătură, respectiv faptul că, indiferent 
de vechimea în muncă, și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea de 
început de carieră în cadrul unei agenții care se bucură de o bună reputație. 
Niciunul dintre ei nu și-a creat propria agenție fără să își fi făcut ucenicia sub 
îndrumarea unui agent experimentat. Este nevoie, desigur, de acumularea unei 
anumite experiențe profesionale pentru a fi în măsură să obții certificatul de 
agent artistic eliberat de Ministerul Muncii. Dar această cale de acces permite 
și pătrunderea într-un sistem relațional construit pentru a acumula un prim 
capital profesional individualizat (legat de propriul nume) atât în ceea ce 
privește reputația, cât și portofoliul de talente – provocarea constând în reuși 
să iei cu tine toate aceste active pentru înființarea propriei agenții, cu alte 
cuvinte pentru a transfera pe numele propriu o parte din capitalul simbolic al 
agenției pentru care ai lucrat la începutul carierei. Întrucât capitalul profesional 
al intermediarilor din domeniul activităților artistice este foarte individualizat, 
salariații dețin individual cea mai mare parte a activelor agenției: acest lucru 
explică frecvența modificărilor intervenite în acționariat și faptul că ierarhiile 
interne se stabilesc, în principal, între cei vechi (asociați) și nou-veniți 
(salariați), înainte ca aceștia din urmă să acumuleze suficient capital pentru a 
continua pe cont propriu sau pentru a deveni asociați în agenție.

Un clivaj generațional
Pe lângă modul de acces la profesie prin învățarea la locul de muncă, 

cei mai tineri dintre agenții intervievați au urmat cursuri universitare 
încheiate cu obținerea unei diplome în drept, management sau studii 
teatrale – facultăți care au dezvoltat cursuri de inițiere în domeniul juridic, 
economic și managerial în domeniul spectacolului. Această profesionalizare 
arată schimbările produse în interiorul sectorului: creșterea complexității 
mecanismelor de finanțare (o internaționalizare tot mai crescută a producției 
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și distribuției, înmulțirea ajutoarelor publice și a mecanismelor de sprijin 
pentru actorii implicați în finanțare: canalele audiovizuale, operatorii 
digitali etc.), precum și înmulțirea și fragmentarea surselor de remunerare a 
artiștilor (în special modificările aduse de legea din 3 iulie 1985 de stabilire a 
drepturilor conexe și derivate, expansiunea pieței de publicitate audiovizuală, 
apoi a pieței materialelor video la cerere, a produselor derivate, a bonusurilor 
provenite din DVD-uri…), care îi avantajează de fapt pe agenții mai bine 
pregătiți în chestiuni juridice, comerciale și de management. În curricula 
școlară și universitară regăsim un factor care determină apariția unor 
generații diferite de agenți, pe care cele patru persoane intervievate le 
ilustrează prin experiența și practicile lor și care, împreună cu alți factori 
precum originea socială, momentul intrării pe piața agențiilor și profilul 
artiștilor promovați, justifică formarea habitusurilor profesionale, a 
practicilor de asistență și a exercitării activității în sectorul artistic al 
cinematografiei și, într-o mai mică măsură, în domeniul teatrului. Acești 
factori influențează, de asemenea, capacitățile de acțiune și de negociere a 
agentului, lucru care contribuie la definirea pozițiilor și a raporturilor de 
putere (distribuția, negocierea, inițiativa, producerea valorii…) 

Totuși, acest clivaj generațional, în mare parte transsectorial, pare mai puțin 
evident aici decât în celelalte sectoare studiate, fapt care se poate explica prin 
doi factori. În primul rând, competențele juridice și economice sunt cerute aici 
mult mai devreme decât în alte părți, din cauza structurii activității apărute 
la începutul secolului al XX-lea pe fondul dezvoltării industriale – operele 
realizate necesită un număr mare de participanți și generează o economie cu 
mize financiare și contractuale deosebit de complexe și solicitante. În al doilea 
rând, definirea și accesul la profesia de agent de talente cinematografice sunt 
în mare parte controlate de agenții mai în vârstă, care îi reprezintă pe cei mai 
renumiți artiști. Aceștia ocupă și posturi de conducere în Sindicatul Francez 
al Agenților Artistici și Literari (SFAAL), singurul sindicat al acestei profesii și 
deci singurul care poate fi reprezentat în comisiile de acordare a certificatelor21. 

21  De asemenea, trebuie remarcat faptul că, din punct de vedere istoric, aceiași agenți, 
elemente centrale ale profesiei, care au revendicat și negociat Decretul nr. 69–1225 din 24 
decembrie 1969 (Journal officiel, 31 decembrie 1969, articolul 3) de restricționare a accesului 
la profesie, inclusiv prin obligația de a deține un certificat (era, practic, vorba la momentul 
respectiv de a sparge monopolul instituit prin interzicerea birourilor de distribuție private 
în perioada de după cel de Al Doilea Război Mondial: birourilor existente li s-a permis să 
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Combinația dintre absența unor diplome specifice care să îi orienteze pe noii 
ucenici și nevoia de a obține un certificat a cărei atribuire este controlată de 
SFAAL produce astfel o dublă dependență a nou-veniților de cei mai vechi și 
mai puternici membri ai profesiei. Această situație ar afecta deci posibilitatea 
de afirmare a membrilor noii generații care au efectuat studii și au dobândit 
competențe în domeniile juridic, comercial și de management, pe care sectorul 
le cere din ce în ce mai mult22.

Activitatea agenților de talente cinematografice
Dincolo de simpla punere în contact, expertiza agenților de talente 

cinematografice se exercită printr-o dublă activitate: cea de negociere a 
contractelor și a prețului activității artistice, precum și cea de sprijin acordat 
carierei artiștilor.

își continue activitatea până la decesul proprietarilor, plasându-i pe aceștia într-o poziție de 
monopol, nou-intrații în afaceri fiind constrânși să fie doar angajații lor). Acești agenți au 
creat în acest scop Chambre syndicale des agents artistiques en variétés et en jazz [Camera 
sindicală a agenților din domeniul varietăților și jazzului] puțin înainte de anul 1969. SFAAL 
a luat ființă în 1972 pentru a răspunde noilor condiții și a reprezenta toate sectoarele artistice 
(preponderent agenții de cinema, din audiovizual și din teatru). (N. a.)
22  Am putea presupune că dispariția anunțată a certificatului de agent artistic va modifica 
această situație. (N. a.)

Prezentarea agenților intervievați
Agenția pe care o vom numi „Comed“, cea mai mică dintre cele trei studiate, 

reprezintă aproximativ o sută de actori cu o notorietate destul de redusă, dintre 
care majoritatea activează în producții teatrale subvenționate. Acest SRL a fost 
înființat la sfârșitul anilor 1970 și are un singur administrator, care care este 
remunerat din cele 10 procente aplicate asupra remunerațiilor obținute de artiștii 
săi, adică suma medie brută de 2000 de euro. Născut în 1948, acest agent a început 
să lucreze de la vârsta de 16 ani ca secretar într-un magazin de muzică, înainte de 
a se înscrie la un curs de teatru. Dificultatea de a-și exercita meseria de actor i-a 
orientat cariera profesională către activitatea de agent, devenind asistent într-o 
renumită agenție artistică. Fără o formare profesională în management sau drept, 
a învățat timp de doi ani tainele meseriei de negociator, înainte de a-și crea propria 
structură.
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Cea de a doua agenție reprezintă interesele a aproximativ 130 de autori și 
regizori. Este alcătuită din trei membri: doi sunt asociați și un al treilea este angajat. 
Acesta din urmă s-a născut în 1971 și a obținut o diplomă în drept privat, apoi o 
DEA (diplomă de studii aprofindate) în dreptul comunicării audiovizuale. A lucrat 
mai întâi în sectorul public, la CNC, apoi în cadrul unei companii internaționale 
de vânzare a drepturilor, înainte de a fi invitat să se alăture acestei agenții artistice. 
Aici el reprezintă în principal interesele autorilor și regizorilor tineri. Cei doi colegi 
ai săi, mai în vârstă, cu studii universitare în domeniul economic, sunt plătiți pe 
bază de comisioane și de dividende, și se ocupă în special de talentele consacrate. 
Această structură, pe care o vom denumi „Autreal“, colaborează cu o societate de 
distribuție la care unul dintre asociați deține acțiuni. Ambele societăți sunt situate în 
aceeași locație, în interiorul unei clădiri de afaceri în care își au sediul bănci, Sofica1, 
o agenție de actori etc.

În fine, cea de a treia structură, pe care o vom numi „Cinelitt“, reprezintă 
aproximativ 130 de actori, autori și regizori și are șapte angajați: doi agenți, doi 
responsabili juridici, un responsabil cu contabilitatea agenției, o altă persoană 
responsabilă cu dezvoltarea de tip corporate (promovarea mărcii agenției) și o 
secretară. Fondatorul agenției este și administrator. El a descoperit funcția de 
agent literar în străinătate, între anii 1970 și 1980. Revenit în Franța, și-a desfășurat 
activitatea în cadrul unei agenții artistice renumite, apoi și-a creat propria structură 
prin care reprezintă interesele scriitorilor, scenariștilor, regizorior și actorilor. 
Salariul său net se ridică la 10 000 de euro pe lună, în timp ce al doilea agent, 
angajat de aproximativ opt ani și ocupând funcția de asistent din anul 2006, câștigă 
un salariu brut de aproximativ 5000 de euro. Parcursul universitar și profesional 
al celor doi agenți este diferit. Cel mai în vârstă dintre cei doi, născut în anii 1950, 
este licențiat în geografie și istorie. În schimb, colegul său, născut în 1973, a obținut 
un BTS (brevet de tehnician superior) în publicitate și comunicare, o diplomă în 
studii teatrale și a urmat cursuri la École de la rue Blanche2. Deși gestionează în 
comun anumiți artiști și fac schimb de informații, există o diviziune a muncii 
în ceea ce privește negocierea anumitor contracte importante cu producătorii și 
actorii principali (administratorul agenției) și managementul artiștilor mai puțin 
renumiți și al resurselor relaționale care oferă oportunități de plasare (agentul 
salariat).

1  Les Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel [Societățile de 
Finanțare a Industriei Cinematografice și Audiovizualului]. (N. trad.)

2  L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Școala Națională de Artă și Tehnică 
Teatrală), cunoscută anterior sub numele de École de la rue Blanche, creată în 1941, este una dintre cele 
11 școli naționale de teatru din Franța. (N. trad.)
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Timpul necesar pentru stabilirea încrederii și pentru 
acordarea de sprijin

Activitatea agenților de talente cinematografice se situează într-un 
orizont de timp mediu și lung (de cel puțin câțiva ani). Plasarea punctuală 
are loc destul de rar și se dovedește a fi nefastă pentru continuarea relației 
cu mandantul. Intervenția izolată, motivată exclusiv de negocieri juridice 
și financiare, nu face față testului de afinitate culturală și personală 
indispensabilă relației de încredere dintre cele două părți. Doar încrederea 
în valoarea artistică și personală a mandantului stimulează investiția în 
dezvoltarea carierei și consolidează puterea de convingere în negocierea 
intereselor artistului. În plus, o cunoaștere fină a comportamentului din 
cadrul activității artistice – fie că este vorba despre competențe estetice, 
despre atitudinile în relațiile de muncă sau despre aspirațiile profesionale 
– nu poate fi dobândită decât printr-o experiență practică într-un context 
profesional; același lucru este valabil și invers, în cazul agentului: artistul 
îi evaluează eficiența pe măsura plasamentelor propuse și concretizate. 
În fine, dezvoltarea carierei artistului constă în optimizarea numărului 
de plasamente, capabile să determine o îmbunătățire a valorii artistului: 
cu mici excepții, aceasta nu se construiește dintr-odată și mai ales, nu se 
construiește o dată pentru totdeauna, ci poate fi întotdeauna îmbunătățită, 
dar poate fi, de asemenea, depreciată și mai apoi reconstruită.

Acestui orizont de timp mediu sau lung i se adaugă faptul că nu se 
prevede, în principiu, nicio limitare a momentului în care agenții intervin 
în cariera artiștilor reprezentați (de la începutul până la sfârșitul carierei). 
Pe de o parte, creditul profesional al agenților se construiește, cu siguranță, 
pe reputația artiștilor confirmați pe care îi reprezintă, dar și pe investiția în 
tinerele talente, necesară actualizării catalogului și demonstrării periodice a 
capacității lor de a le pune în valoare23. Pe de altă parte, funcția de agent este 

23  Regăsim aici un criteriu de excelență profesională comun tuturor gate-keeper-ilor 
lumii artei (de exemplu, pentru editare: Pierre Bourdieu, „Une révolution conservatrice 
dans l’édition“, Actes de recherche en sciences sociales, 1999–2003, nr. 126/127, pp. 3–28; 
pentru programatorii de teatru, Benoît Lambert, „Les programmateurs face aux artistes, ou la 
parabole des pingouins“, Du théâtre, primăvară, 1998, nr. 20, pp. 76–84; pentru programatorii 
de concerte: Olivier Roueff, „L’invention d’une scène musicale. Un club de musiques 
improvisées entre consécration et radicalisation (1991–2001)“, Sociologie de l’art, septembrie 
2006, nr. 8, pp. 43–76). (N. a.)



Diferențierea practicilor de intermediere în cinematografie  

89

esențială pe piața din domeniul cinematografiei, în special pentru actori. 
Este suficientă consultarea diferitelor anuare profesionale pentru a constata 
acest lucru: aproape toți artiștii din cinematografie au un agent, deoarece 
prezența în catalogul unei agenții reprezintă o garanție a profesionalismului, 
indispensabilă pentru a fi credibil în ochii potențialilor angajatori. De 
asemenea, acest caracter indispensabil al agenților se măsoară în investițiile 
diferențiate pe care aceștia le fac în anumiți artiști pe care îi reprezintă: 
aflați în postura de a-și alege investițiile din cataloage extinse (cel puțin 
pe anumite segmente de piață pentru agenții mai puțin cunoscuți), ei își 
concentrează eforturile asupra celor mai interesanți artiști. Dar prezența 
unui număr mare de artiști în catalogul unui agent nu înseamnă că toți 
au de lucru în mod regulat sau că beneficiază de aceleași oportunități de 
plasament. Astfel, se întâmplă ca anumiți artiști prezenți în catalog să nu 
mai aibă contacte frecvente cu agentul lor:

Într-o agenție există actori favoriți, dar asta nu înseamnă că aceștia sunt mai 
buni decât ceilalți […]. Dar, evident, cu cât oamenii își amintesc de tine, cu 
cât te gândești la ei, cu atât le dai de lucru.

agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008

Caracterul indispensabil al agenților și dezvoltarea profesională a 
tinerelor talente fac ca majoritatea agențiilor să dispună un nucleu de artiști 
cu care colaborează încă de la debut. Durata relației de mandat variază în 
funcție de poziția pe piață a agenției și de capacitatea de a păstra talentele 
când (și dacă) acestea ajung la o reputație mai bună și cota lor de piață crește.

Ceea ce mi se pare nedrept este faptul că există agenții mai mici sau mai 
puțin cunoscute, defavorizate de faptul că acela sau aceea care le conduce 
are mai puțină notorietate profesională. Și atunci se îndreaptă automat către 
începători, iar ceea ce mi se pare nedrept este că reușesc să scoată din ei 
[actori] pentru că merg la audiții, merg la cursuri de artă dramatică etc. Ei 
scot actori care se vor bucura de o carieră frumoasă, dar care îi vor părăsi 
pentru un loc mai chic atunci când vor deveni celebri.

agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008

Profilurile profesionale cu care se colaborează sunt, prin urmare, cu atât 
mai diversificate (debut, dezvoltare, punct culminant al notorietății) cu cât 
agentul dispune de figuri cunoscute printre mandanții săi. Prin urmare, nu 
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există nicio legătură între durata de viață a agenției și diferitele momente de 
intervenție în carieră: există agenții tinere care pot reprezenta mandanți cu 
notorietate, dar și agenții care funcționează de multă vreme și care nu sunt 
mandatate decât de tinerii actori sau de actori cu notorietate redusă. Unele 
agenții reprezintă actori mai puțin cunoscuți, dar care găsesc periodic locuri 
de muncă în teatrul subvenționat, de exemplu, sau servesc drept rampe de 
lansare către alte locuri mai bine poziționate pe piața muncii.

O intermediere diferită în funcție de specializarea 
mandantului

Chiar dacă este comună tuturor agenților din domeniul cinematografiei, 
colaborarea mai mult sau mai puțin durabilă de-a lungul carierei artiștilor 
ia forma unor practici distincte de intermediere. Primul factor variabil 
este specific caracteristicilor structurale ale diferitelor profesii artistice 
reprezentate. Într-adevăr, durata unui loc de muncă pentru un actor este 
mai scurtă decât cea a regizorilor și a scenariștilor și, prin urmare, frecvența 
activităților de plasare efectuată de agent este mai mare.

În plus, interlocutorii nu sunt aceiași când este vorba despre actori 
(directori de casting, regizori, producători), despre autori (regizori, 
producători) sau despre regizori (producători). Acest lucru nu numai că 
modifică misiunea și complexitatea activității de distribuție și de negociere 
– gama de potențiali interlocutori fiind mai mare și mai eterogenă pentru 
actori –, ci și natura acestei activități. În ceea ce privește actorii, cel mai 
adesea este nevoie ca aceștia să fie plasați în proiecte deja concepute, agentul 
intervenind încă din primele etape pe lângă scenariști și regizori. Prin 
comparație, agentul literar aduce la cunoștința producătorilor un scenariu 
sau un text la care și-a adus contribuția (însoțit adesea, pentru regizori, de 
schița unei echipe artistice).

Autorii, regizorii, scenariștii trebuie să vadă în primul rând munca deja 
făcută: să citească scenariile, să vizioneze filmele [...]. Ulterior ne orientăm 
către noile proiecte care vor fi realizate de autori, oferind consiliere în ceea 
ce privește scrierea și prezentarea artistică. Suntem oarecum cei care aruncă 
primii un ochi și apoi oferă consiliere de în materie de producție, pentru ca 
autorul să poată întâlni profesioniștii cei mai potriviți pentru activitatea lui, 
pentru scrierile lui. [...] Nu consider că suntem o agenție de distribuție, această 
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activitate este făcută mai degrabă de către agențiile de actori care trimit într-
adevăr oamenii la castinguri și se asigură că sunt selectați. Noi facem o muncă 
de intermediere, de colaborare cu autorul punând în comun, într-un mod cât 
mai eficient posibil, diferitele relații și informațiile de care dispunem.

agent Autreal, interviu din 7 aprilie 2008

Eu nu mă ocup decât de actori, pentru că e lesne de înțeles: când iei 
scenariști, trebuie să dispui de un asistent [...]. Pentru că dacă ai scenariști 
și trebuie doar să negociezi contractele este în regulă, dar dacă trebuie să 
mai mergi să cauți de lucru în producție, pe la posturile de televiziune etc., 
eu, unul, dispun de puțin timp, nu pot să mă ocup de o sută de actori, de 
regizori, de scenariști!

agent Comed24, interviu din 3 aprilie 2008

Această variație în funcție de gama de interlocutori joacă, de asemenea, 
un rol în cadrul pieței muncii actorilor. Creșterea numărului de actori și 
de agenții, dar și transformările economice legate de finanțarea proiectelor 
de către posturile de televiziune influențează și divizează modalitățile de 
realizare. Acestea produc accelerări temporale, care determină agenții 
să se adapteze noilor forme de promovare, în special prin intermediul 
internetului, și să fie reactivi. Astfel, dacă în cazul teatrului capitalizarea 
reputației actorilor afiliați unei agenții pare să joace un rol important, în 
schimb, implicarea în proiecte audiovizuale și cinematografice pare să 
fie favorizată de pătrunderea în rețele sociale mai extinse (fie contacte 
cu directorii de casting și directorii de teatru, fie contacte directe cu 
producătorii, regizorii, directorii de casting, societățile de distribuție și 
canalele de televiziune). Calitatea acțiunii de plasare este și ea favorizată de 
accesul la cunoașterea proiectelor cât mai în amonte posibil.

Activitatea de intermediere specifică autorilor
Activitatea agenților de autori în cinematografie este mult mai 

puțin cunoscută față de cea a agenților de actori, foarte vizibili atât în 
cercurile criticilor, cât și în strategiile de comunicare ale producătorilor 

24  Activitatea acestui agent constă în promovarea actorilor prin realizarea rubricii de știri a 
agenției, pe care o diseminează directorilor de casting, invitându-i să asiste la reprezentațiile 
mandanților săi. (N. a.)
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și distribuitorilor. Filmele care ies în evidență mai degrabă prin renumele 
regizorului decât prin actorii din rolurile principale fac parte din segmentul 
cinematografiei de autor, adică segmentul cinematografic cel mai puțin 
comercial și cel mai puțin mediatizat. Această activitate de intermediere 
prezintă, totuși, mai multe caracteristici interesante, în special pentru că 
este situată parțial în faza de început a proiectelor de producție și oferă 
astfel agențiilor cele mai puternice mijloace de a-și stabili poziția față de 
producători.

Operațiunile se desfășoară în mai multe etape. Agenții intervin în 
diverse moduri, începând cu diferitele etape de redactare a scenariului, în 
cadrul agenției. Aceștia pot fi consultați pentru a oferi îndrumare artistică, 
acționând astfel în calitate de consilieri literari, dar și în calitate de consilieri 
comerciali atunci când manuscrisul este propus unui producător al cărui 
profil poate fi adaptat la ofertă. Odată ce agentul a consimțit ca scenaristul 
să trimită manuscrisul la un producător, se deschide o a doua etapă, axată pe 
propunerea proiectului potențialilor finanțatori și, în paralel, pe negocierea 
condițiilor de realizare a proiectului și de remunerare a artistului (și, prin 
urmare, și a propriului venit). În majoritatea cazurilor, o primă schiță a 
acordului dat la efectuarea plasamentului este urmată de modificări sau 
clarificări ale acestui acord de principiu odată ce distribuția a fost realizată, 
înainte de semnarea contractelor25.

Prin urmare, agentul va acționa în calitate de consilier al mandantului său:
Atunci când interveniți într-o fază foarte incipientă asupra scenariului unui 
film, oferiți îndrumări autorilor în sensul de a nu scrie foarte violent sau 
prea aproape de stilul filmelor „de autor“?
Aceasta poate fi o alegere asumată în raport cu economia și cu tipul de film 
pe care dorim să îl facem. Am un autor care face film gore în acest moment, 
deci el vizează clar producători care se ocupă cu asta și o anumită piață. 
Cei care fac filme de autor pot să aibă o adevărată viziune, o dorință reală, 
o adevărată deschidere și se spune că asta sensibilizează oamenii și prin 

25  Scenariștii pot fi și ei solicitați, în calitate de consultanți (script doctor), în două moduri 
diferite. Pentru o intervenție punctuală asupra unui scenariu, ei fiind apoi plătiți printr-o 
sumă forfetară aferentă drepturilor de autor (care nu este proporțională cu rezultatele din 
valorificarea operei). Dacă activitatea este mai consecventă, de exemplu dacă acoperă două sau 
trei versiuni succesive, incluzând întâlniri cu autorii principali, aceștia primesc, în general, un 
mic procent din drepturi, care poate fi eventual renegociat de agent, dacă activitatea depășește 
prevederile inițiale. (N. a.)
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urmare vom avea grijă să ne asigurăm că și economia este conectată la asta. 
[...] Este o discuție care se poartă cu fiecare proiect în parte.

agent Autreal, interviu din 7 aprilie 2008

Într-o a doua etapă, întâlnirea dintre autor și producător a fost pregătită 
în amonte de agent pentru a evalua perspectivele posibile:

Pentru un proiect specific, se trimite scenariul unui producător. Mie 
îmi place să îi sun înainte ca să îi testez puțin, să văd unde se situează cu 
proiectele lor, dacă mai au loc, dacă sunt încărcați de contracte în desfășurare 
sau dacă mai există marjă de manevră. [...] Acest lucru se poate întâmpla și 
în cadrul unei întâlniri cu producătorul. [...] Este important să ne întâlnim 
periodic cu producătorii, să discutăm cu aceștia despre toate proiectele.

agent Autreal, interviu din 7 aprilie 2008

Această strategie de plasare a proiectelor se bazează în egală măsură pe 
cunoașterea pieței producătorilor pentru a găsi finanțarea necesară filmului. 
Necesitatea de a adapta în permanență proiectele la societățile de producție 
necesită de asemenea o bună gestionare a relațiilor, pentru a nu exclude 
posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre ele.

Încercăm să găsim producătorul care ar putea fi de acord cu proiectul, 
dar pe lângă asta trebuie avut în vedere și aspectul economic, să găsim o 
corespondență artistică, pentru că așa cum există o bankabilitate a actorilor, 
există și o bankabilitate a producătorilor care, atunci când propun proiectul 
unui finanțator prezentându-i o linie editorială, un line-up sau un catalog, 
obțin mai mulți bani decât alții. Prin urmare, este important să nu ne 
rezumăm la un singur producător. Însă acest lucru depinde, de asemenea, 
de amploarea [...] economică și artistică a proiectului, care stabilește către 
cine ar fi bine să te îndrepți.

agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008

Apoi, într-o a treia etapă, rolul agentului constă în a traduce din punct 
de vedere economic proiectul scenaristului sau al regizorului și de a regla 
relațiile cu producătorii, îndeplinind simultan obiectivele profesionale ale 
artiștilor (traduse adesea în termeni de autonomie artistică) și cerințele 
bugetare și comerciale ale producătorilor (de exemplu, publicul-țintă, 
care determină acordurile de distribuție și strategiile de comunicare). 
Minimul garantat se acordă în mod obișnuit scenariștilor pentru 
transferul dreptului de adaptare a scenariului, variind între 50 000 euro 
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și 120 000 euro. La această sumă se adaugă remunerația procentuală 
proporțională cu profiturile rezultate din valorificarea operei, de îndată 
ce acestea au atins un nivel la care sumele care pot fi colectate de către 
autor, dacă aceste procente de remunerare proporțională aplicate exclusiv 
corespund minimului garantat26. Cesiunea de drepturi este din ce în ce mai 
diferențiată, în funcție de modalitățile de valorificare, pentru a menține 
posibilitatea de renegociere a drepturilor pentru fiecare exploatare în parte 
– adaptare pentru televiziune, pentru cinematografie, în publicitate, remake, 
drepturi derivate... În ceea ce privește regizorii, prezența la filmare este și ea 
remunerată, sub formă de salarii, la fel ca în cazul actorilor.

Agentul este în acest caz un intermediar căutat, datorită capacității sale 
pune pe primul plan aspirațiile, drepturile și salariile mandanților care, cel 
mai adesea, nu dispun de competențele necesare pentru o bună negociere:

Pe undeva este o muncă în trei, încercăm să elaborăm împreună cea mai 
bună strategie. De asemenea, este important să existe un bun contact cu 
producătorul, ceea ce nu este întotdeauna ușor – unii producătorii ne 
consideră un obstacol, alții ne apreciază. [...] Să spui: „Uite, vom obține 
respectivul venit, nu este foarte important în prezent, sau nu pare a fi foarte 
important, dar se obține în schimb o anume clauză în contract prin care 
producătorul va face un efort dacă filmul este lansat în producție“ sau: 
„Ceea ce este important pentru tine este să se ajungă la lansarea în producție 
a filmului, deci accepți azi acest venit sau această înțelegere și vei avea un 
venit mai bun după aceea“. Ceea ce vă spun e foarte subtil.

agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008

Următoarea mărturie are ceva interesant, care ilustrează procesul de 
negociere a drepturilor:

Într-o negociere care se desfășoară bine, fie noi punem în legătură regizorul 
și producătorul, fie regizorul vine deja cu producătorul. După ce aceștia au 
purtat discuțiile pur artistice și consideră că au o viziune comună asupra 
filmului, încep discuțiile despre contract și regizorul afirmă: „Pentru 
asta luați legătura cu agentul meu.“ Producătorul ne contactează sau îl 
contactăm noi și intrăm în negocieri comerciale, încercăm să vedem care 
sunt principalele surse de venit în ceea ce privește minimul garantat înainte 

26  De exemplu, potrivit unei producătoare intervievate: 0,001% pentru difuzarea în sală (sau: 
0,5 cenți pe intrare, începând cu intrarea cu numărul 10 001), 0,050% difuzarea televizată, pe 
support DVD și „toate drepturile viitoare“. (N. a.)
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de amortizare și, prin urmare, mergem pe diferitele piste identificate. Îi 
propunem producătorului sau producătorul ne propune venitul care pare a 
fi cel mai potrivit pentru film. O negociere bună este atunci când există un 
acord cu privire la aceste elemente inițiale și când negocierea este suficient 
de rapidă, chiar dacă se face fără a discuta vreun comision [al agentului] 
care se presupune a fi inclus, chiar dacă mai sunt unele ajustări de făcut, iar 
dacă această primă etapă a negocierilor comerciale se desfășoară bine, este 
deja un prim pas important. Al doilea lucru este că fie ei, fie noi trimitem 
un contract, un contract de cesiune a drepturilor. În cazul unui scenarist, 
este vorba despre un contract de cesiune a drepturilor de autor, iar dacă este 
vorba despre un regizor, tot despre un contract de cesiune, un contract de 
regizor, tehnician, în funcție de filmare, de pregătiri, etc.

agent Autreal, interviu din 7 aprilie 2008

Astfel, contribuția intermediarului la stabilirea unei înțelegeri între 
regizori și producători este de a găsi echilibrul între valoarea simbolică și 
valoarea de piață la care aspiră artistul și aceea pe care o doresc producătorii. 
Acest echilibru depinde, în principal, de reputația actorilor solicitați, de 
capacitatea lor de a atrage finanțatori, de filmografia regizorilor și de 
numărul de talente oferite de agent în cadrul proiectului. În sens mai larg, 
fie că este vorba despre autori sau despre actori, o componentă majoră a 
activității agentului este definirea prețului atribuit mandantului.

Definirea prețului echitabil
Acest preț este mai întâi dictat de palmaresul artistului, de CV-ul său 

alcătuit pe baza colaborării cu un anumit regizor sau actor care se bucură 
de succes și de aprecierea publicului, de notorietatea pe care o are în mass-
media. Dar nu există un barem care să stabilească gradual criteriile de 
estimare a cotei sale de piață. Prin transparentizarea contractelor, registrul 
public al cinematografiei și audiovizualului (RPCA) al CNC nu oferă 
decât situația, la un moment dat, a cotației mandanților pe piață. Gradul 
de notorietate acordat mandantului determină astfel marja de manevră a 
agentului în negocierea tarifelor:

Totul nu este decât un raport de putere! Când e vorba despre o persoană 
anume cerută, echilibrul de forțe nu mai este același. Atunci putem solicita 
anumite lucruri, înainte nu poți cere nimic, ceilalți sunt cei care cer!

agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008
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De exemplu, această marjă de manevră este relativ redusă în cazul 
agentului intervievat, care reprezintă în special actori de nivel mediu sau 
puțin cunoscuți. El descrie presiunea pe salarii existentă în acest segment 
de piață după cum urmează:

Acum are loc un casting pentru rolurile principale în filme și un casting 
pentru rolurile mai mici și știm dinainte că rolurile mici sunt prost plătite. 
Înainte nu se întâmpla deloc așa. [...] Sau ești star, sau ești dispus să faci orice 
pentru... Ah, da, au scăzut indemnizațiile! 

Adică, mi-ați putea oferi o gamă de tarife?
Un actor care a jucat deja în filme, sau care joacă fără a fi însă cunoscut, ar 
putea să câștige undeva la 1200 de euro pe zi dacă este vorba despre un rol 
normal, nu despre câteva intervenții sporadice. 

Ce este un rol normal, de exemplu?
Este un rol unde sunt niște lucruri de apărat, în care se intervine în mai 
multe secvențe și în care reprezinți un personaj care servește la ceva în film 
[...]. Este ceva care ține de o anumită consecvență. [...] De exemplu, cineva 
care câștiga 1000 de euro ar putea spune: „Valora 1000 de euro cândva, 
acum trebuie să-i dați 1100, 1200.“ Atunci mai era și SFP27 și era complet 
diferit, se știa exact cât câștiga un actor. Acum pot să-mi ofere și 600 de euro 
pentru roluri din astea! 

În acest caz negociați?
Nu se mai poate, este aproape imposibil de negociat. Ei spun: „Nu e așa! 
Ei bine, nu mai joacă și gata.“ Asta e tot. Vom avea poate 100 de euro în 
plus, dar peste tot salariile au scăzut, să spunem că nu au crescut, ceea ce 
înseamnă cam același lucru! Prin urmare, există o degradare a situației.

agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008

Resursele limitate ale agentului Comed nu îi permit să se situeze pe 
o poziție de forță, din care să formuleze propuneri și să acționeze încă 
din fazele incipiente ale proiectelor, așa cum se întâmplă în agențiile mai 
importante. Asta îl plasează într-o poziție de inferioritate pe piața actorilor, 
poziție care tinde să îi limiteze atât deschiderea, cât și nivelul salarial pe 
care l-ar putea procura pentru actori. Această limitare se traduce, spre 
exemplu, prin oportunități mai mult sau mai puțin frecvente de plasare, 

27  Société Française de Production. (N. trad.)
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în funcție de sectorul de activitate. Televiziunea se numără printre locurile 
în care plasarea este posibilă datorită numărului crescând de seriale și 
datorită puternicului turn over al actorilor din rolurile secundare. Dacă 
acestea permit, totuși, menținerea în activitatea profesională, în schimb, 
remunerațiile și valoarea simbolică ale acestui segment de piață a muncii 
sunt în scădere.

Accesul la aceste roluri secundare arată diferențele de notorietate din 
rândul agențiilor. Pentru agentul Comed, orientarea către serialele televizate 
este o alegere venită din necesitate („Trebuie să filmeze și iar să filmeze“), în 
timp ce pentru angajatul Cinelitt, scopul este să se detașeze de ele, pentru a 
le corecta profilurile actorilor sau actrițelor marcați de reputația televizată și 
pentru a-i plasa pe piața filmului, a teatrului sau a scrierii de scenarii. Acolo 
unde agenția Comed este nevoită să adapteze un actor la un rol anume 
(înfățișare, accent etc.), răspunzând astfel unei oferte primite prin e-mail, 
agenția Cinelitt dispune o gamă mai largă de intervenție, care îi permite fie 
să plaseze actorii debutanți în castingul în care sunt prezenți mandanți de 
renume, fie să mizeze pe perioade de timp mai lungi, ceea ce le permite să 
construiască o altfel de imagine talentului lor.

În sectorul cinematografic, indemnizațiile actorilor, în special cele 
mai mari, înregistrează oscilații nu numai în funcție de valoarea de piață a 
actorilor, ci și de proiectele în care se implică ei. Stabilirea prețurilor ține cont 
de interesul lor de a lucra, în acel moment al carierei lor, cu un anumit tip 
de cineaști. Pentru actorii cunoscuți în rândul publicului larg, colaborarea 
cu regizori considerați autori, ale căror bugete cinematografice sunt medii 
sau mici, poate contribui la evoluția valorii artistice și le poate crește stima 
în rândul colegilor de breaslă. Aceste strategii de înnobilare se intersectează 
cu cele ale regizorilor datorită unei nevoi din ce în ce mai pronunțate de 
a avea o vedetă în rolurile principale pentru a obține finanțare, ceea ce 
contribuie la estomparea contrastului dintre cinematografia comercială și 
cinematografia de autor, care tinde să structureze câmpul cinematografic28. 
Există interese convergente între anumiți producători care se confruntă cu 
dificultăți în montajul filmelor și actorii care doresc să își „intelectualizeze“ 
imaginea:

28  Vezi Julien Duval, „L’art du réalisme. Le champ du cinéma français au début des années 
2000“, Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 161–162, 2006.
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Fenomenul care accentuează acest lucru [actorii de masă care fac 
cinematografie de autor] este ceea se numim „bankabilité“. Astăzi, un actor 
cum este X, rege al box office-ului, are un atu, cred eu, adică există regizori 
din așa-zisa clasă de mijloc, sau de film de autor, care dacă filmul costă 
mai mult de 4 – de exemplu, 6 sau 7 [milioane de euro] –, sunt mult mai 
interesați să se orienteze către actori ca el, prin urmare, există o deschidere 
la acest nivel. [...] Acestea sunt valori sigure pentru finanțatori, prin urmare, 
în prezent, regizori care în trecut ar fi putut fi mai conservatori, dar pentru 
care finanțarea filmelor a început să devină problematică, se vor orienta 
către acest gen de actori pentru a-și putea realiza mai ușor filmele, decât să 
apeleze la un actor mai potrivit pentru cinematografia de autor.

Există interese convergente între actorie...
Da, da, interese convergente!
Actorii își scad veniturile cu acest tip de filme?
Desigur, există actori care își care scad tarifele pentru a lucra cu anumiți 
regizori. Aceste filme nu au ca obiectiv să producă patru milioane de intrări, 
deci este nevoie să se păstreze proporțiile. În prezent, ei sunt cei care asigură 
finanțarea, deci este normal să poată fi plătiți.

agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008

În acest sens, orientarea actorilor în carieră poate fi ghidată de 
propriul agent, pentru a le promova imaginea. Agentul Cinelitt vorbește 
despre ajustările tarifare ale uneia dintre mandantele sale care, fiind 
recunoscută internațional, are posibilitatea să se implice în toate domeniile 
cinematografiei:

Atunci când știi ce film vrei, știi și despre ce bani este vorba, așa că depinde 
de tine cum te situezi. Atunci când Y [actriță de renume internațional] a 
jucat într-un film care s-a turnat cu 1 milion și jumătate de dolari, a trebuit 
să negociez un salariu de 30 000 de euro, adică o nimica toată față de ceea 
ce ar fi putut câștiga de pe urma unui rol într-un alt film. Dar ea nu juca 
în acel film pentru bani. Ci din plăcere și dintr-o opțiune de ordin artistic.

agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008

Alegerea unor proiecte sau parteneri care, deși sunt accesibili, nu oferă 
venituri imediate poate avea drept cauză dorința de a rămâne într-un 
mediu de lucru compatibil, care oferă o mai mare autonomie creativă, în 
special în perioada de început a carierei, ca un fel de completare a formării 
la locul de muncă:
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Acest text [al unei scenariste studente în an terminal la Fémis29], așa cum 
bine a constatat și Fémis, a trecut și pe la alți producători pe care ea începuse 
să îi întâlnească; așa că, în linii mari, se poate spune că ne-am ales reciproc, 
ceea ce este formidabil. L-am chemat pe agentul ei, care a fost super și care 
a înțeles că ar putea ajunge la un producător important, unde ar avea mai 
mult de câștigat, dar că este mai bine, dat fiind faptul că este un prim film, 
să se ducă la o persoană lângă care se simte bine și, prin urmare, a lăsat-o să 
aleagă [...], ceea ce mi se pare o dovadă de inteligență din partea agentului, 
căci ar fi putut să se ducă la producători cu mai mulți bani.

producătoare independentă, interviu din 8 ianuarie 2008

Negocierea prețului echitabil trebuie deci să țină seama de o serie de parametri, 
de la buget și obiectivul de încasări al filmului până la nivelul de notorietate al 
diferitelor profiluri ale mandanților. Domeniul de acțiune al agenților include 
atât negocierea tarifelor și a drepturilor, cât și a condițiilor de muncă, ajustate în 
funcție de reputația autorului (deplasări, plata orelor suplimentare, plata zilelor 
de filmare anulate, călătoriile cu trenul, nopțile la hotel, remunerarea zilelor de 
post-sincronizare considerate gratuite etc.). În funcție de reputația de care se 
bucură, aceștia semnează contracte standard sau contracte cu multe anexe. 
De la negocierea tarifului și până la obținerea unui loc favorabil pe generic sau 
pe afiș, trecând prin orientarea strategică a carierei sau prin citirea scenariului, 
complexitatea sarcinilor încredințate agentului se stabileșe în funcție de profilul și 
de posibilitățile de distribuție ale mandanților săi.

Clauze de aur: înmulțirea surselor de profit  
și fragmentarea veniturilor

De la mijlocul anilor 1970, costul producțiilor cinematografice a crescut 
constant. La începutul anilor 2000, un raport a atras atenția asupra presiunilor 
inflaționiste care afectează producția, costul mediu crescând „cu 770% între 1980 
și 2000 [...]. Între 1999 și 2001, devizul mediu al filmelor a crescut cu aproape 17%, 
de la 3,90 la 4,68 milioane de euro“30. În această creștere exponențială, „tendința 
ascendentă a costurilor componentelor principale afectează evoluția în creștere 

29  École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son [Școala națională superioară 
de meserii în domeniul imaginii și sunetului]. (N. trad.)
30  Jean-Pierre Leclerc, Réflexion sur le dispositif français de soutien à la production 
cinématographique. Rapport établi à la demande de ministre de la Culture et de la 
Communication, Paris, Ministerul Culturii și Comunicării, 2003.
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a costului mediu de producție: în 2004, conform CNC, costurile de interpretare 
s-a ridicat la 11,5% din devizul fără cheltuieli (15,3% din devizul cu cheltuieli 
incluse). Aceasta vizează în principal componentele principale, reprezentând 
62,6% din costurile de interpretare, respectiv un total (fără cheltuieli) de 55,7 
milioane de euro în 2004, și de 36,6 milioane de euro în 2003“31. Această inflație 
a tarifelor, care se datorează în principal faptului că investitorii mizează din ce în 
ce mai mult pe puterea de atracție a vedetelor, nu este numai rezultatul creșterii 
prețului aferent activității de interpretare scenică, ci și al înmuțirii surselor de 
remunerare aferente acestei activități.

Procesul de negociere între agent și producător se bazează în principal 
pe tariful artistului, adică pe salariul plătit acestuia pentru prestarea 
serviciului. Dar transformarea modalităților de exploatare a filmelor a lărgit 
considerabil domeniul de negociere al pachetului de remunerare. Dacă la 
începutul anilor 1980, cea mai mare parte a veniturilor unui film provenea 
din difuzarea sa în sala de cinema, dezvoltarea televiziunii și apariția unor 
noi forme de difuzare (video, DVD, video la cerere...) au bulversat economia 
cinematografică prin înmulțirea surselor de finanțare și de venituri. Una 
dintre cele mai importante modificări o reprezintă obligația canalelor de 
televiziune de a investi cel puțin 3,2% din cifra de afaceri (cu excepția Arte, 
care se supune acestei prevederi legale) în producția cinematografică agreată. 
În cadrul negocierilor contractuale cu producătorii, agenții beneficiază astfel 
de contextul presiunii ratingului, care încurajează canalele de televiziune, 
principalii finanțatori, să prefere castingurile cu vedete în defavoarea 
angajării unor actori necunoscuți: unii agenți pot negocia chiar direct cu 
canalele de televiziune coproducătoare de filme. Creșterea remunerațiilor 
celebrităților din domeniul cinematografiei ar putea fi considerată un produs 
al influenței dominante a canalelor de televiziune în finanțarea filmelor, care 
la rândul său este integrată în strategiile ofensive de negociere ale agenților.

De fapt, cu cât notorietatea actorului este mai mare, cu atât pot fi 
negociate și cumulate mai multe forme de remunerare complementare, în 
funcție de diferitele modalități de valorificare a filmului:32

31  J. Farchy (coord.), C. Rainette, S. Poulain, La place et le rôle…, op. cit., p. 71.
32  Vezi J. Farchy (coord.), C. Rainette, S. Poulain, La place et le rôle…, Ibidem. Autorii observă 
că aceste venituri suplimentare sunt în creștere între 1996 și 2001. Se sugerează că acestea 
au continuat să crească din 2001 și până astăzi. Trebuie menționate și alte două forme de 
remunerare a actorilor care nu fac obiectul negocierilor directe între agent și producător: 
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 – remunerația aferentă cesiunii drepturilor de interpretare, distinctă pentru 
fiecare modalitate de valorificare (redevențe din drepturi conexe);

 – remunerația proporțională cu diferitele forme de valorificare, raportată 
adesea la o sumă minimă garantată;

 – procentul aplicat veniturilor nete cuvenite producătorului (RNPP33), care 
pot fi raportate la o sumă minimă garantată;

 – participările la profit: cele aferente numărului de intrări în sală sunt cele 
mai frecvente, dar pot proveni și din alte modalități de valorificare;

 – venitul din contribuții: actorul acceptă să cedeze o parte sau totalitatea 
salariului său ca o contribuție la bugetul filmului. Acesta va primi o 
remunerație proporțională cu veniturile, conform unui procent și unui 
prag stabilite prin contract.

De exemplu, am cules câteva date din raportul coordonat de Joëlle 
Farchy (2007) referitor la contractul lui Isabelle Huppert încheiat pentru 
filmul Huit femmes. Contractul prevedea următoarele venituri suplimentare:
 – 0,20% din RNPP (pentru Franța, Monaco și Andorra), TV, vizionările 

video până la încasări în valoare de 105 750 de euro net, raportat la o 
sumă minimă garantată de 105 750 de euro;

 – 0,09% din RNPP după încasarea sumei de 105 750 de euro;
 – 0,0675 euro pentru fiecare intrare suplimentară peste pragul de 1 500 000 

de intrări.
Aceste venituri suplimentare sunt aplicabile doar unei minorități a 

actorilor, aflați într-o poziție de negociere favorabilă cu producătorul. 
Dar sumele aflate în joc sunt departe de a fi neglijabile. Dispunând de o 
libertate de negociere contractuală, agenții reușesc să impună condiții 
favorabile pentru clienții lor și pentru ei înșiși. De exemplu, iată ce regăsim 
în contractul lui Daniel Auteuil pentru L’adversaire:

remunerația corespunzătoare acordului din 1990, care depinde de valorificarea filmului fără ca 
prezența artistului-interpret să fie obligatorie (calculat proporțional cu salariul inițial și plătit 
când se amortizează filmul) și remunerația per exemplar, un drept conex plătit de societățile 
de administrare colectivă. (N. a.)
33  „Recettes nettes part producteur“. (N. trad.) „Veniturile nete încasate de producător sunt 
egale cu totalitatea veniturilor impozitate, indiferent de natura și sursa acestora, generate de 
valorificarea filmului, în toate formatele și pe toate suporturile media, în toate limbile, în orice 
calitate, prin orice mijloace, inclusiv televiziunea și toate mijloacele existente sau viitoare, în 
Franța și în străinătate, după deducerea cheltuielilor de valorificare.“ (N. a.)
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Cu titlu de remunerație pentru intervenția în angajarea lui Daniel Auteuil, 
agenția Artmedia va avea dreptul la:
1) 1% din RNPP după amortizarea costului filmului;
2) până la încasarea sumei de 30 000 de euro din cinematografia comercială 
(Franța, Monaco, Andora), din televiziune și video: 0,1% din RNPP;
3) dincolo de această sumă: 0,02% din RNPP, raportat la un minim garantat 
de 30 000 de euro;
4) în Franța, începând cu pragul de 1 000 000 de intrări: 15 000 de euro.34 

Diversitatea surselor procentuale de venit, precum și posibilitatea de 
a negocia o parte dintre ele sub forma unei sume minime garantate (sau 
a unui avans) permit agentului să jongleze cu ele, în special în funcție de 
probabilitatea de concretizare și de posibilitatea de a controla creșterea 
încasărilor aferente (ceea ce este mai simplu, de exemplu, în cazul 
difuzărilor televizate sau a materialelor video la cerere decât în cazul 
vânzării de DVD-uri).

În ceea ce privește modalitățile de valorificare, am încetat să-mi mai 
fac iluzii că aș putea obține vreun procent din veniturile nete cuvenite 
producătorului (RNPP) după amortizarea unui avans diminuat în amonte 
pentru a fi recuperat în aval, am încetat să mai cred că toate astea ar putea 
duce la ceva! Cu foarte puține excepții, succesul fiind o excepție, consider că 
este o pistă falsă credința că vom vedea vreun cent. În ziua de astăzi, având 
în vedere modul de finanțare a cinematografiei franceze și încasările la care 
are dreptul artistul, mă bazez pe difuzările televizate, pentru că acolo este 
simplu, există o fată care se ocupă de valorificare, suntem abonați la un ghid 
TV, numără difuzările și gata, s-a terminat, totul este automat.

agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008

Lectura acestor clauze conduce la observația că în negocierea procentelor, 
a bazelor de calcul și a tipurilor de remunerare este foarte importantă atât 
cunoașterea amănunțită a mecanismelor economice și juridice în vigoare în 
acest sector, cât și capacitatea de a anticipa cariera unui film și chiar de a obține 
informații cu privire la modalitățile de valorificare planificate. „Diplomația 
nu mai este suficientă, mărturisește Céline Kamina, cofondatoare a agenției 
UBBA. Astăzi este nevoie de o cunoaștere reală a structurii financiare a 
unui film.“35 Și dacă ne întrebăm care dintre cei doi – agentul sau artistul – 

34  J. Farchy (coord.), C. Rainette, S. Poulain, La place et le rôle…, op. cit.
35  L’Express, joi, 22 noiembrie 2007, nr. 2942, pp. 136–137.
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solicită un nivel ridicat de remunerație, ei bine, se pare că agentul este cel care 
introduce clauze contractuale care pot crește câștigurile.

Astfel, agenții par să se afirme ca inițiatori ai unor noi forme de 
remunerare a celor mai renumiți actori, contribuind la „starificarea“ prin 
canale de televiziune. În afara indemnizației, atribuirea bugetului și a 
veniturilor din producție ține cont de extinderea formelor de remunerare, 
corelându-se cumva cu înmulțirea modalităților de valorificare a filmelor, 
stimulată de producători: o parte din clauzele negociate vizează exploatarea 
oportunităților juridice neutilizate până în atunci (dreptul la imagine, 
contribuția salarială etc.), iar de cealaltă parte este vorba despre a compensa 
inventivitatea producătorilor pentru a obține o parte din profiturile 
generate de fiecare nouă sursă de profit. Astfel, cu cât cinematografia 
înmulțește tipurile de venit (altele decât cele de la sală, video, DVD, posturi 
de televiziune cu plată, vânzarea către posturi de televiziune tematice sau 
naționale, produse derivate etc.), cu atât agenții introduc clauze în contracte 
pentru a spori profiturile lor și pe cele ale artiștilor. Practicile acestora tind 
să segmenteze negocierea drepturilor de valorificare, ducând astfel la o 
fragmentare a surselor de remunerare.

Efectele cumulative ale notorietății  
și ale poziționării multiple
Sisteme de intermediere diferențiate  
în funcție de resursele specifice

Distribuția inegală a resurselor reflectată în diferențele de notorietate 
dintre agenți, precum și în diversitatea și notorietatea mandanților lor 
determină perimetrul activității și modalitățile de realizare. Dacă toate 
agențiile dispun de strategii de adaptare a unei oferte la cerere, capacitatea 
lor de acțiune variază în funcție de propria stabilitate economică și de 
notorietate – și aici, la fel ca în altă parte, regăsim efectul de structurare 
al notorietății pe piețele forței de muncă din domeniul artistic, organizate 
pe diferite niveluri, în care se formează rețele de cooperare cu reputație 
echivalentă36. Plasarea la castinguri a unui actor cu notorietate medie sau 

36  P.-M. Menger, „Artistic Labor Markets and Careers“, Annual Review of Sociology, 1999, 
nr. 25, pp. 541–574.
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a unei vedete pe lângă un producător pentru realizarea un proiect bazat 
pe notorietatea acesteia, punerea la dispoziție a unui scenarist cunoscut 
pentru o producție importantă sau pentru a difuza la o scară cât mai mare 
un scenariu promițător, negocierea detaliilor de finanțare, a condițiilor de 
producție și a contractelor pentru un proiect derulat de un regizor cunoscut 
care interesează mai mulți producători etc – toate aceste operațiuni de 
intermediere nu le sunt accesibile în mod egal tuturor agențiilor.

Chiar dacă nu se așteaptă ca actorii să rămână pasivi, unul dintre 
prerogativele celor doi agenți Cinelitt este acela de a căuta roluri disponibile 
și de a-și asuma întreaga responsabilitate pentru negocierea contractelor. 
De cealaltă parte, în structura agenției Comed, mai fragilă din punct de 
vedere simbolic și economic, colaborarea mandanților este mai importantă:

Agentul este acolo pentru promovare, dar odată ce actorul este cunoscut 
se administrează singur, el este cel care aduce ceva sau nu, tot el este acela 
care știe să se mențină, să își aleagă rolurile etc. Nu îndrăznim să dăm afară 
un actor care nu lucrează! Nu vrem să-i facem rău, nu este vorba despre 
talentul său, ci despre modul său de a acționa, trebuie să știi ce să faci.

agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008

De asemenea, răspândirea informației și acumularea de capital 
informațional deținut de agenți operează în mod diferit în funcție de 
poziția de piață a acestora. „Situarea în intersecție“, „situarea în centru“, 
„situarea în amonte“ sunt termeni recurenți în discursul agențiilor în 
care sunt reprezentate mai multe profiluri – un mod de a spune că poziția 
lor centrală le permite să fie la curent cu proiectele în derulare. Resursa 
informațională este un atu major pentru găsirea unor debușee pe acest 
segment elevat al pieței, care scapă – cu excepția consultării explicite – 
cercetărilor, directorilor de casting, a căror sarcină este în general să asigure 
ocuparea rolurilor secundare și terțiare. Răspândirea informației prin 
intermediul conversațiilor referitoare atât la inițiativa unui proiect, cât și la 
viața personală sau profesională a unora sau altora favorizează elaborarea de 
strategii de distribuție. În marja negocierilor financiare, cu cât este mai mare 
concurența dintre diferiții protagoniști pe care se presupune că se bazează 
un proiect de producție, cu atât este mai important să se ia în considerare o 
serie de factori care ar putea să o fragilizeze (experiențe dificile de filmare, 
animozități profesionale, despărțiri sentimentale etc.):
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Este dificil să obții informații, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun, 
nu pentru că nu este permis, ci pentru că este vorba despre un mecanism 
prea politic, complicat, cu conflicte de interese în toate aspectele 
managementului intern și extern. [...] Da, este foarte politic, pentru că ne 
aflăm în situații uneori foarte complicate, există un moment în care nu 
trebuie să lași din mână nimic, trebuie să fii pragmatic, politic, strategic, să 
fii în mijlocul evenimentelor și să aștepți momentul potrivit ca să-ți atingi 
țelul. [...] Unii actori pot să refuze un proiect pentru că nu agreează un 
anumit regizor, altora le place proiectul, dar își doresc un alt regizor, sau 
un actor nu agreează un alt actor și nu și-l dorește pe platou lângă el, sunt 
lucruri care se întâmplă, deci toate astea sunt conflicte de interese!

agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008

Resursele deținute de agent, printre care valoarea de piață a catalogului 
său artistic, îi determină modalitățile de acțiune și puterea de negociere a 
remunerației. În segmentul superior al pieței, notorietatea capetelor de afiș 
pe care ajung să le reprezinte agențiile cele mai bine cotate creează astfel 
posibilitatea unei negocieri în favoarea artiștilor. Actorii cel mai puțin 
cunoscuți, care alcătuiesc cea mai mare parte a catalogului celorlalte agenții, 
se confruntă, din contră, cu presiunea veniturilor în scădere. Astfel, inflația 
celor mai importante venituri este, bineînțeles, efectul concurenței dintre actori 
și, mai presus de toate, dintre vedete. Apar frecvent glume pe această temă, 
deoarece un anumit actor consideră că trebuie să fie plătit la nivelul altuia. 
Iar cum agenții reprezintă interesele artiștilor, iar remunerația lor depinde 
de aceștia din urmă, logica concurențială specifică pieței agențiilor se aplică 
și în cazul lor. În măsura în care un agent bun este acela care, printre altele, 
reușește să negocieze cea mai bună remunerație pentru mandanții săi, se poate 
presupune că o concurență între agenți pentru racolarea vedetelor accentuează 
caracterul ofensiv al strategiilor acestora și acționează ca un factor specific în 
procesul de creștere a costului de producție. Pentru a înțelege rolul jucat de 
agenți în transformarea economiei cinematografice, este necesar să se separe 
interesele proprii de cele ale artiștilor și să se abordeze relațiile acestora în 
funcție de modelul de piață. Observațiile formulate de Bertrand de Labbey, 
director al Artmedia, cea mai mare agenție franceză, dezvăluie existența 
acestor lupte concurențiale între agenții:

La mijlocul anilor 1990, câțiva clienți mari au părăsit Artmedia pentru a 
se alătura unei generații de agenți tineri (în principal de la Intertalent), 
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dizolvând astfel o situație de monopol. „Profitând de oportunitatea 
momentului, unii au început să plătească mai mult decât noi. Le-am 
explicat clienților, dar a fost o situație foarte dificilă. Chestia asta a fost pe 
cale să distrugă sistemul. Am avut suficientă marjă pentru a nu fi nevoiți să 
supralicităm. În fine, incidentul acesta m-a ajutat. În momentul în care un 
agent extern devenea cunoscut, eram obligat să lucrez mai bine.“

Libération, „La couleur de l’argent“, 4 februarie 2004

Alți profesioniști din domeniul cinematografic vorbesc despre această 
rivalitate între agenții pentru atragerea actorilor:

Aproape toți artiștii cunoscuți s-au dus către patru sau cinci agenții mari: 
Adéquat, Intertalent, Artmedia, VMA, Cinéart – cinci-șase agenți mari, 
unde regăsim toate numele. Iar celor care ocazional mai scot câte unul puțin 
mai cunoscut, ca Chafika Kadem, care a avut-o pe Audrey Tautou, sunt 
asaltați de agenții mari, care îi aduc foarte repede în rândurile lor. Până la 
urmă, nu sunt în măsură să îi păstreze. Aceste vedete se duc către cei mai 
mari deoarece sunt mai profitabili.

(interviu cu un reprezentant al Asociației responsabililor  
cu distribuția artistică, 20 decembrie 2007)

Aceste declarații oferite în cadrul interviului de către un agent renumit 
arată că economia star-systemului este, de fapt, un joc pe mai multe 
direcții: actorul, agentul, producătorul, investitorul, fiecare dintre aceștia 
își negociază propriul interes în situație de concurență, contribuind, un fel 
de supralicitare:

Producătorii afirmă adesea că „agenții sunt responsabili de dumping“, [...] 
ceea ce înseamnă că uită un lucru fundamental, anume că misiunea noastră 
este apărarea intereselor clienților. Nu nouă ar trebui să ne revină sarcina 
să îi dăm explicații clientului care spune: „Eu vreau 500 000 pentru că am 
citit în ziar că domnul cutare a fost plătit cu 500 000.“ (Ceva mai penibil 
nici că există, în general.) Noi ar trebui să fim cei care să le spună asta? Ar 
fi nepotrivit și oricum, dacă facem asta, ne părăsesc în secunda următoare: 
„Știi, eu nu voi cere 500 000, eu voi cere 300 000.“ Prin urmare, îi spun: 
„Cred că va fi complicat să obțin asta.“ Dar [...] cum clientul este decisiv 
pentru film, producătorul îi va da în cele din urmă 500 000. Clientul ne 
privește apoi, spunându-ne: „Vezi, am avut dreptate să te dau afară.“ Și în 
ochii lui nu mai însemni nimic. Prin urmare, este important ca producătorii 
să-și facă treaba, la un moment dat ei sunt cei care vor trebui să decidă 
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pentru că de fapt nu noi suntem cei responsabili de dumping, deoarece noi 
reprezentăm interesele actorilor, și nu pe ale producătorilor. Un producător 
va spune până la urmă: «da, știm bine că nu-și face treaba, pentru că actorii 
au în spate finanțatori care spun: „Eu fără unul ca ăsta nu fac filmul.“» Prin 
urmare, nu este logic să-i dai respectiva sumă actorului, având în vedere că 
are un rol decisiv în film?

(interviu cu un asociat al unei mari agenții, 15 ianuarie 2007)

Artizani specializați versus manageri policefali
 Baza financiară și capitalul simbolic al agenției nu explică în mod 

exhaustiv variația practicilor și jocurile concurenței. Cele două se află, 
în realitate, într-o antiteză fundamentală, care tinde să accentueze 
diferențele dintre agenții, între structurile policefale (mai mulți agenți care 
reprezintă mai multe profiluri) și agențiile mai mici și foarte specializate 
(reprezentarea unui singur profil de talente – actorii, de exemplu, de către 
un singur agent). Discursurile obținute referitor la experiențele profesionale 
arată antiteza sesizabilă în mod obiectiv prin listele de artiști reprezentați, 
prin specializarea angajaților și prin numărul de agenți, punând în lumină 
diferitele practici.

Din punctul de vedere al administratorului „micuței“ agenții Comed, 
această antiteză este percepută ca distincție între „artizani“ și „manageri“, 
care corespunde antitezei dintre impresar și manager:

Eu cred că [marile agenții de renume] sunt mai degrabă orientate către 
profilul de manager, în timp ce noi suntem mai artizanali, ca să spun așa. La 
un moment dat am fost în sindicat, iar mai apoi am plecat pentru că nu mai 
puteam să fiu de acord cu aceste persoane. E pe viață și pe moarte, marea 
industrie împotriva artizanilor, ce să mai!

(agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008)

Potrivit unui membru al sindicatului în cauză, această antiteză este 
percepută și în ceea ce privește catalogul de meserii artistice și competențele 
contractuale:

De fapt, există o sciziune extraordinară între ceea ce numim agenții mici 
și marile agenții. Există deci agențiile mici, care au aproximativ 15-20 de 
clienți și care se situează în cea de a treia zonă de casting. Remunerațiile lor 
sunt de ordinul minimului sindical, undeva la trei comisioane și jumătate, 
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de multe ori nici nu au birouri. [...] După care există agențiile de dimensiune 
medie, care se descurcă foarte, foarte bine, care se ocupă de diferite zone de 
casting, de roluri principale, de roluri secundare etc. Și există apoi o mare 
diferență, agențiile care au atât interpreți, cât și autori. Autorul și interpretul 
sunt două meserii diferite, și există două abordări ale acestei meserii și în 
special ale zonei în care ne aflăm în momentul în care 1) vom negocia, 2) 
vom căuta conexiuni, 3) vom pune în legătură autorii sau interpreții cu 
producătorii. Să te ocupi de autori, dar și de actorii-vedetă, asta înseamnă să 
cunoști ceea ce se numește economiea filmului. Avem o diviziune absolută 
și perfectă, avem agenți mici, între ghilimele, care nu dispun de mijloacele 
necesare pentru a merge mai departe în activitatea lor în economia 
cinematografică [...]. Aceștia simt foarte rapid că sunt puțin pierduți, se tem 
să își piardă talentele pe care le-au identificat, dar își dau seama că intrând 
în negocierile contractuale se vor măsura cu un agent puternic [...]. Și, prin 
urmare, vor negocia de pe poziții egale în film, pentru talente de valoare 
egală, un contract care, la final, se va dovedi mai bine scris, cu clauze mai 
bune, negociat mai bine decât celălalt, ceea ce înseamnă că la final, când 
filmul are încasări bune și se face o comparație între cei doi se constată că 
unul câștigă mult mai mulți bani decât celălalt, și că, ghinion, și-au pierdut 
clientul [în beneficiul agenției mari].

(agent membru al SFAAL, interviu din 15 ianuarie 2007)

Prin urmare, antiteza dintre artizani și manageri se tranșează în 
realitate între stratificarea pieței agențiilor și linia de demarcație dintre 
puținele agenții policefale și celelalte: acestea din urmă se concentrează 
fie pe anumite nișe (cum ar fi piața teatrului subvenționat), fie pe 
segmentele inferioare și medii, unde joacă în principal rolul de 
exploratori de talente – talente care urmează să fie descoperite în cadrul 
acestor agenții sau care, odată descoperite, tind să migreze către agenții 
mai mari.

Aceste disparități în funcție de pozițiile de piață ale agențiilor îi pun în 
antiteză pe de o parte pe cei care dispun de mijloacele necesare pentru a 
face alegeri, permițându-le să lucreze la construirea identității unui artist 
căutat și, pe de altă parte, pe cei care, așa cum este cazul agentului Comed, 
sunt nevoiți să adopte strategii implicite, adaptate intensificării concurenței 
și scăderii remunerațiilor artiștilor (în special ale actorilor) mai puțin 
cunoscuți.
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Ce considerați că nu mai este la fel ca înainte?
De exemplu, un serial – erau la fel serialele de azi cu cele dinainte? Da, erau 
sitcomurile. Spuneam, de exemplu: „În niciun caz să nu faci asta, nu e bine! 
Dacă ești văzut la televizor, într-un astfel de serial, nu vei mai primi niciun 
rol în altă parte, și mai ales să nu te implici în publicitate!“ Bun, continui să 
le spun asta actorilor mei, sunt împotriva publicității pentru că o consider 
nocivă, și mai ales foarte prost plătită! Înainte măcar era foarte bine plătită, 
dar acum nu mai este, s-a terminat! Acum, chiar și pentru un sitcom nu 
vreau să forțez lucrurile, multe dintre ele, cum ar fi Plus belle la vie, pentru 
mine sunt îngrozitoare, e ceva care are succes, dar actorii sunt foarte prost 
plătiți! E o catastrofă! Am fost și în situația în care am trimis fotografii de-ale 
actorilor mei, pentru că știu că sunt și actori care nu lucrează mult și care ar 
fi foarte încântați să fie cooptați în astfel de proiecte! Înainte nici măcar nu aș 
fi răspuns! Lucrurile stau cam așa: fie ești vedetă, fie faci cam orice pentru… 
cam așa este în toate profesiile, este o degradare teribilă! Tarifele au scăzut!

(agent Comed, interviu din 3 aprilie 2008)

Această antiteză între structurile policefale cu o bună reputație 
și micile agenții specializate implică, de asemenea, practici de lucru 
diferențiate chiar în cadrul agențiilor. Putem percepe acest lucru din 
direcția spre care se îndreaptă responsabilitatea funcției de explorator 
de tinere talente. În cazul agențiilor specializate, concentrarea pe această 
funcție reprezintă o necesitate care devine virtute, iar marile agenții, 
care dispun de mijloacele necesare pentru a oferi sprijin permanent 
artiștilor cu notorietate, nu privesc cu foarte mare interes această funcție. 
O specializare destinată agenților proaspăt angajați și o specializare 
profitabilă, deoarece talentele astfel promovate au cele mai mari șanse 
de a rămâne în cadrul aceleiași agenții, pentru a-și dezvolta cariera. În 
mare parte, din necesitate, activitatea de explorare a tinerelor talente și 
de gate-keeping devine un instrument eficient pentru construirea unor 
relații durabile cu artiștii aducători de venituri. În cadrul unei agenții 
policefale, care dispune de resurse diversificate, această funcție se bucură 
de o mai mare autonomie în ceea ce privește investițiile lucrative în 
valorile confirmate.

Astfel, tinerii agenți ai Cinelitt și Autreal tind să mizeze pe tinerii recruți 
sau pe actorii care se bucură de o rentabilitate economică scăzută, marșând 
mai mult pe gusturile lor artistice:
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Săptămâna trecută am organizat două întâlniri; despre una intuiam că 
ar putea merge bine financiar, dar n-am simțit asta, am avut sentimentul 
că regizorul din fața mea era doar un executant care încerca să profite de 
propunerea care i se făcuse de a realiza un lungmetraj. A fost o întâlnire 
de-a dreptul plictisitoare. Nu a existat o discuție artistică, acest individ 
avea aerul că urma să realizeze 500 de episoade din Sous le soleil, dar 
pentru mine nu era așa. Altădată, am întâlnit un actor care făcea un fel de 
improvizație într-o filmare, și a fost de-a dreptul fascinant să vorbesc cu el 
despre anumiți regizori, în special italieni, francezi, anglo-saxoni, a existat o 
adevărată dimensiune artistică a discuției. Asta mă motivează cât mai mult.

(agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008)

Modul de abordare pare să se datoreze mai multor factori: lipsa 
vechimii, statutul, modalitatea de remunerare (mai degrabă sub formă 
de salarii plătite de agenție decât sub formă de procente din contracte) și 
capitalul cultural (obținut ca urmare a unor cursuri universitare de lungă 
durată, dar și prin intermediul unor practici culturale auxiliare, cum ar fi 
fotografia, producția documentară, apartenența la o trupă de teatru etc.). 
Ambii angajați se află în faza de dezvoltare a carierei de agent. Amândoi au 
acest statut de mai puțin de cinci ani în cadrul unor societăți pe care, după 
cum au declarat, le-au ales mai degrabă pe criterii salariale decât luând 
în calcul profitul pe termen lung, dar nu atât de sigure ca acelea pe care 
le-ar fi putut obține la încheierea unor contracte. Această modalitate de 
remunerare este invocată, ca factor care favorizează autonomia de judecată 
și posibilitatea de a alege în funcție de gustul artistic al celor reprezentați. 
Remunerația pe bază de comision le-ar putea afecta alegerile în materie 
de recrutare, punând pe primul plan potențialul economic în detrimentul 
încrederii artistice investite în clienții pe care îi reprezintă.

Sunt angajat al agenției, nu sunt asociat, ceea ce nu este cazul celorlalți doi, 
care sunt asociați. Și sunt plătit cu un salariu fix, nu am niciun procent, 
deoarece beneficiez de protecție juridică, mă ocup așadar de contractele 
mele, dar și de o parte din contractele celorlalți agenți, în fine, de unul din 
două. Din perspectiva acestei protecții juridice am statut de angajat și nu 
sunt plătit pe bază de comision, ceea ce-mi permite să mă ocup de autori 
mai tineri, aflați în plină dezvoltare a carierei. Însă, din fericire, ceilalți doi 
agenți nu fac acest lucru, există un echilibru între noi, cu alte cuvinte, există 
autori consacrați care permit agenției să trăiască, care aduc destul de mulți 
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bani agenției, suntem obligați să avem acest echilibru. Dar mie îmi place 
mult această idee a unei pepiniere de autori, consider că pentru viitorul 
unei agenții este chiar important să iei oameni la început de carieră, când 
au făcut un scurtmetraj.

(agent Autreal, interviu din 7 aprilie 2008)

Când agentul se transformă în influencer  
al ofertei de muncă, devine un semi-producător?

Antiteza dintre agențiile policefale și agențiile specializate se reflectă, 
de asemenea, în accesul diferențiat la modalitatea cea mai bună și mai 
eficientă de intermediere în domeniul cinematografiei. De fapt, marile 
agenții policefale beneficiază de pe urma punerii în comun a resurselor, 
care accentuează în mod semnificativ decalajul față de concurență: folosirea 
în comun a specializărilor agenților acestora, a cataloagelor cu artiști, 
diversificate în funcție de notorietatea lor, de rolurile avute („locurile de 
muncă“) și de profesia lor. Acest lucru permite formularea de răspunsuri la 
toate solicitările și, la nevoie, înlocuirea artiștilor indisponibili, negocierea 
de schimburi favorabile cu producătorii (de exemplu, plasarea unui tânăr 
actor care nu a fost cerut, concomitent cu cea a unei vedete) și, mai presus de 
toate, crearea de packages. Vârf de lance în activitatea unui agent, package-ul 
reprezintă capacitatea acestuia de a interveni într-o fază incipientă a 
proiectelor realizate cu ajutorul mai multor artiști pe care îi reprezintă 
(de exemplu, un scenarist, un regizor și mai mulți actori), negociați în 
bloc cu producătorii. În acest caz, agentul este cel care formulează oferta 
producătorilor și o alimentează cu propriii artiști.

Astfel, în timp ce pentru agentul Comed, plasarea într-un rol reprezintă 
componenta principală a activității sale, agentul-manager Cinelitt o descrie 
în termeni negativi:

Există agenți care nu se ocupă decât cu plasarea actorilor, sunt un fel de 
ANPE al spectacolului, este foarte bine, dar în acest caz ei se află într-o 
vânătoare permantă, trebuie să alerge după domnul sau doamna director de 
casting și să-i roage: „Luați-l pe cutare pentru că este cel mai bun sau pentru 
că i se potrivește cel mai bine rolul !“ Și atunci totul se transformă în bla bla 
selling, eu unul nu sunt interesat deloc de un astfel de job.

(agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008)
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Sfera de intervenție a principalelor agenții în selectarea proiectelor 
artistice și în negocierea financiară acoperă un spectru cu atât mai larg, cu 
cât se află într-o poziție de forță în relația cu angajatorii. În cazul Cinelitt, 
agentul este și un filtru pentru selectarea manuscriselor destinate vedetelor. 
Agenția este, de asemenea, în măsură să inițieze proiecte care să reunească 
mai multe din „talentele“ sale. În vreme ce agentul Comed este nevoit 
să facă plasări care în general trebuie să răspundă ofertei directorilor de 
casting sau de teatru, la Cinelitt distribuția poate să fie integrată într-un 
proiect de casă, așa-zisul package:

Prin urmare, ceea ce încercăm noi să facem sunt excepții, dar asta înseamnă 
să generezi proiecte. Avem norocul că [agentul-manager Cinelitt] reprezintă 
scriitori ale căror cărți pot fi adaptate fie în televiziune, fie în cinematografie 
și încercăm astfel să căutăm în intern, printre talentele noastre, regizorul, 
scenaristul și, de ce nu, regizorul principal pentru a încerca să realizăm acest 
proiect și să-l oferim de-a gata unor producători, ușurându-le puțin munca.

(agent salariat Cinelitt, interviu din 7 mai 2008)

Poziția centrală pe care o ocupă agenția Cinelitt pe diferitele piețe 
este în măsură să consolideze poziția fiecăruia dintre agenții săi în 
raporturile de forță care se stabilesc pentru definirea și punerea în 
aplicare a proiectelor:

Meseria noastră înseamnă că reprezentăm cam 30 de scriitori, aproximativ 
30 de artiști interpreți și cealaltă jumătate alcătuită din regizori și scenariști. 
Reprezentarea unui regizor înseamnă să te plasezi într-un punct de 
interferență între creația literară, montajul filmului și producție. Regizorul, 
alături de producător, va participa la montajul filmului, dar și noi, pentru 
că suntem reprezentanții lor, fie pentru că ne ocupăm de contractul de 
coproducție, putem propune numai pentru anumite momente de post-
producție, putem propune un package unui producător. [...] De exemplu, 
atunci când avem un autor și dispunem de drepturi pentru o anumită carte, 
pe care nu le-am cedat unui editor, putem să apelăm la un regizor, la un 
scenarist, la un actor, și după ce am adunat toate aceste elemente esențiale 
unei producții, mergem la un producător și, aflându-ne într-o situație destul 
de confortabilă, putem spune: „Iată condițiile“ și ni se spune: „Nu sunt 
de acord.“ Iar noi spunem: „Nicio problemă, rămânem prieteni, suntem 
parteneri.“ Și mergem la altul!

(agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008)
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Față de finanțarea proiectului, punerea în aplicare a package-urilor 
constă în distribuirea într-un singur proiect a cât mai multor mandanți 
(autori, regizori, actori). Procesul de creștere a valorii artistului este 
strâns legat de imaginea agenției, prin introducerea, de exemplu, de 
tinere talente necunoscute în producții importante, construite în jurul 
unor artiști renumiți. Valoarea simbolică astfel propagată le crește 
valoarea de piață:

Prin definiție, artiștii sunt unici, ceea ce înseamnă că, atunci când reunim 
toate aceste personalități, putem include cel puțin o persoană mai puțin 
cunoscută cu care încheiem un contract pe care ea îl așteapta atunci când 
s-a alăturat agenției [...]. Deci, într-un fel, suntem într-o poziție reciproc 
avantajoasă, respectiv ne putem îndeplini misiunea asumată în fața 
mandantului și participăm la construcția a ceva, împreună cu oamenii din 
agenție.

(agent-manager Cinelitt, interviu din 24 aprilie 2008)

Prin urmare, package-ul este pentru cinematografie echivalentul 
funcțional al curentului pe care îl întrupează un galerist în arta 
contemporană sau un manager din domeniul muzicii, deoarece în cazul 
cinematografiei, tendințele sunt date exclusiv de către producători, iar 
agenții se mulțumesc adesea să dezvolte specializările artiștilor care 
corespund respectivelor curente. Package-ul reprezintă în acest caz 
capacitatea agentului de a acționa ca un influencer capabil să distribuie 
într-un mod mai profitabil artiștii pe care îi reprezintă și să îi adune pe 
cei potriviți în același proiect de producție, la fel cum i-ar aduna sub 
aceeași etichetă estetică în arta contemporană sau în muzică. De fapt, 
și aici, la fel ca în alte părți, nu există o tehnică de intermediere mai 
bună decât influențarea ofertei, care permite redefinirea raporturilor 
de dependență care leagă vedetele de producători.

Cu toate acestea, este important să se facă distincția între forța tot 
mai mare pe care unii actori o dobândesc prin intermediul propriului 
agent și forța proprie pe care o dobândesc agențiile mari – cu Artmedia 
în capul listei – în economia de producție. Una dintre pârghiile influenței 
lor din ce în ce mai mari asupra producției constă în caracterul policefal, 
anume în diversificarea portofoliului lor în ceea ce privește categoriile 
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de artiști: actori, scenariști, regizori și chiar scriitori. În calitatea sa de 
agent literar, agent a numeroși actori, scenariști și regizori, François-
Marie Samuelson se bucură de această dublă competență37. Prezența sa 
în mai multe poziții oferă teritorii de acțiune diversificate, dar permite 
și realizarea de montaje artistice cu caracter transversal, asigurând o 
creştere a profiturilor. Într-adevăr, rolul său de intermediar influențează 
direct realizarea proiectelor, cărora le asociază competențele specifice 
clienților săi. De exemplu el a conceput un package deal, un „proiect de 
casă“ care asociază un scriitor (Pierre Assouline), un scenarist (Isabelle 
Coudrier), un regizor (Frédéric Schoendoerffer) și un actor „cap de afiș“ 
(Benoît Magimel38). Următorul fragment, provenind dintr-un interviu 
acordat revistei Le film français cu ocazia Festivalului de la Cannes din 
2007, confirmă poziția lui Samuelson pe acest subiect:

Care sunt proiectele în desfășurare ale regizorilor de la Intertalent?
Michaël Haneke pregătește Le ruban blanc în germană, Frédéric 
Schoendoerffer, Lutétia, după cartea lui Pierre Assouline, un autor 
al casei. Este de așteptat ca Diane Krüger să joace rolul principal. 
În ceea ce-l privește pe Marc Dugain, va juca în primul său film la 
Jean-Louis Livi, adaptat după prima parte a cărții sale, Je ne suis pas 
Joseph Staline.

Este crearea de legături între operele scrise și ecranizare 
particularitatea Intertalent?
Da, agenția se poziționează din ce în ce mai mult pe această nișă. O 
poziționare calitativă de care sunt oarecum mândru!

De asemenea, în catalogul Artmedia/VMA, actori, cântăreți, textieri, 
compozitori, scenariști și regizori formează o schemă completă în 
domeniul spectacolului. O mare parte din cinematografia franceză se 
intersectează cu ei, mergând până acolo încât anumite filme ajung să 
poarte amprenta casei. Astfel, agenții își asumă din sarcinile atribuite 
în mod tradițional producătorilor. Ei își extind teritoriul profesional 

37  Pe partea de cinematografie, Intertalent se ocupă de managementul carierei a numeroși 
artiști (Carole Bouquet, Jeanne Moreau, Sandrine Bonnaire, Antoine de Caunes…) sau 
regizori (Olivier Assayas, Alain Resnais…). (N. a.)
38  Studio, ianuarie 2008.
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și redefinesc echilibrul de forțe și raporturile dintre profesioniștii 
care lucrează în producția cinematografică, asumându-și inițiativa 
anumitor proiecte. Întrebarea adresată lui Bertrand de Labbey de către 
jurnalistul de la Le film français arată că această tendință le este familiară 
profesioniștilor din acest sector:

Este un vechi laitmotiv ca voi să fiți adevărații producători ai 
anumitor filme. Este acest lucru interzis în cinematografia din Franța?
M-am opus mereu package-urilor, deoarece încalcă principiul 
unei distribuții echitabile, care trebuie făcută doar în funcție 
de roluri și de subiecți. Un film trebuie să provină din dorința 
unui producător și a unui regizor. Agentul nu intervine decât 
pentru a oferi răspunsuri. Fără îndoială, există la anumiți agenți 
ai Artmedia o pasiune pentru anumite proiecte, pentru care fac 
tot ce le stă în putință ca să devină realitate, adunând în jurul lor 
mulți dintre artiștii pe care-i reprezintă. Isabelle de la Patellière și 
Dominique Besnehard, spre exemplu, au această dragoste pentru 
autori, deoarece în nouă cazuri din zece vorbim despre filme de 
autor, lucru care continuă să mă impresioneze.39

Răspunsul lui Bertrand de Labbey trebuie interpretat prin prisma 
legii care interzice titularilor unui certificat de agent să fie în același 
timp și producători. Conform unui articol publicat de Le film français 
în data de 14 iunie 2002, acest cumul sau această confuzie între funcții 
poate determina evoluția meseriei de agent observată de cealaltă parte 
a Canalul Mânecii.

39  Le film français, luni, 19 mai 2003.
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Ca urmare a numărului din ce în ce mai mare de coproducții, activitatea 
agenților englezi a evoluat către profesia de antreprenor-manager, implicat 
în montarea proiectelor și în găsirea de cofinanțare. Cum acest fapt a 
provocat reacții în Marea Britanie, o astfel de transformare dă acum naștere 
unor temeri în rândul profesioniștilor din domeniul producției. Numai 
legea din 26 decembrie 1969, care reglementează profesia și interzice 
agenților artistici să fie și producători, pare să împiedice această evoluție în 
Franța. Dar una dintre principalele revendicări ale agenților care domină 
piața, formulate în special de Sindicatul Francez al Agenților Artistici și 
Literari (SFAAL), este tocmai reforma legislației din 1969 în vederea 
obținerii accesului la producție. Astfel, Bertrand de Labbey a declarat în 
cadrul unui interviu din 2004 că „legea franceză privind agenții artistici [...] 

Agenți care devin manageri de producție
De cele mai multe ori, această tendință provine din Statele Unite și a fost 

introdusă treptat în Europa prin Marea Britanie [...]. Este vorba de omniprezența 
agenților în producția de filme. Deși sunt simpli reprezentanți ai artiștilor, 
unii dintre ei devin adevărați antreprenori-manageri, agenți activi implicați în 
conceperea şi finanțarea unui film.

[…] Luc Roeg, fondator împreună cu Charles Finch al Artists Independant 
Network declară că: „Am fost prima societate din producția europeană care a 
dispus de un management pe deplin integrat. De atunci ne-am înmulțit. Este doar 
o chestiune de timp până când majoritatea agențiilor europene vor funcționa în 
acest mod.“ „Există din ce în ce mai puține filme independente finanțate integral 
din aceeași sursă. Aici intervenim noi, fiind mult mai activi în găsirea de proiecte 
și în găsirea unei finanțări adecvate“, continuă Luc Roeg. [...]

Această evoluție a rolului agentului evident că afectează activitatea anumitor 
producători. [...] „Dacă lucrurile vor continua așa, vom avea în curând filme 
ICM, filme Artists Independent Network“, comentează un producător britanic 
independent. [...]

Luc Roeg își apără activitatea de superagent. O activitate care, să ne amintim, 
a contribuit la „salvarea“ finanțării anumitor filme, cum ar fi Spider, ultimul film 
al lui David Cronenberg, prezentat în selecția oficială de la Cannes: „Rolul meu 
în film, în calitate de executive producer, a fost să găsesc diferite surse posibile de 
finanțare, să asigur legătura dintre vânzătorii de la Capitol Films și producătorii 
de la Grovesnor Park. Am negociat, de asemenea, o parte dintre artiștii prezenți 
în acest film. Spider a fost foarte dificil de finanțat și putem afirma că rolul nostru 
a fost crucial în realizarea sa.
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este pe cât de depășită, pe atât de ridicolă. Este în contradicție cu legislația 
altori țări europene, în care agenții pot alege între rolul de producător și 
cel de agent în funcție de proiecte. Acest lucru a condus la o balcanizare 
a agenților, ceea ce este foarte dăunător pentru acest sector. Privesc cu 
destul de mare preocupare despărțirea lui François-Marie Samuelson de 
Laurent Grégoire, amândoi asociați ai Intertalent. Uneori, avem nevoie să 
sprijinim mai bine procesul de producție. Dacă am avea acces la subvenții, 
am putea reinvesti în filmele mai dificile. Desigur, nu se pune problema să 
fii producător delegat și nici să depășești 33% din finanțare…“40.

De asemenea, reprezentantul SFAAL intervievat a prezentat acest 
„dosar“ drept una dintre prioritățile sindicatului. Și a declarat că se are în 
vedere posibilitatea ca agenții să participe financiar la investițiile în filme 
prin intermediul Sofica. Putem pune pariu că va exista o dezbatere juridică 
pentru a stabili dacă acest tip de participare este sau nu echivalent cu a 
fi producător și, deci, a fi incompatibil, conform prevederilor legii din 
26 decembrie 1969. Reprezentantul SFAAL consideră că nu este cazul, 
susținând că scopul unor astfel de operațiuni este de a „sprijini clienții în 
alt mod“, adică, în realitate, de a interveni în mod direct în influențarea 
ofertei de muncă… așa cum se întâmplă cu un producător:

Vorbiți despre posibilitatea de a înființa organizații de tip Sofica?

Este o întrebare pe care ne-o punem. Evident că acest lucru interesează 
câteva agenții mari. Ideea ar fi să spunem „câteva agenții mari care 
ar înființa o Sofica vor fi și cei care își vor sprijini clienții altfel, fără să 
acționeze ca producători“.

(membru SFAAL, interviu din 15 ianuarie 2007)

Dinamica întâlnită în domeniul cinematografiei este similară cu cea 
din domeniul artelor spectacolului. Cei mai influenți agenți ai actorilor și 
ai autorilor din domeniul cinematografiei susțin o reformă a legii similară 
cu cea obținută de omologii lor în domeniul artelor spectacolului: legea 
din 31 decembrie 199241, care le permite să dețină o licență de antreprenor 
de spectacol, cu condiția ca aceste două activități să nu se desfășoare 
concomitent, în cadrul aceleiași operațiuni. Această actualizare a legii 

40  Le film français, vineri, 21 mai 2004.
41  Legea nr. 92–1446, publicată în Journal officiel la 1 ianuarie 1993.
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a rezultat din aproprierea propriu-zisă dintre activități, limita dintre 
societatea de producție de spectacole și agenție estompându-se treptat.

Cea de a doua revendicare a SFAAL cu privire la modificarea legii din 
26 decembrie 1969 vizează autorizarea acordării unei licențe societăților 
comerciale pe acțiuni, permițând astfel pătrunderea lor pe bursă. În 
prezent, numai persoanele fizice sau juridice, cu excepția societăților pe 
acțiuni, pot deține o astfel de licență. SFAAL, condusă de reprezentanți ai 
principalelor agenții, ar dori ca această interdicție să fie eliminată pentru 
a permite intrarea pe piața secundară a bursei și dezvoltarea unei activități 
europene sau chiar internaționale. O astfel de reformă ar consolida poziția 
hegemonică a Artmedia pe piața agențiilor și i-ar conferi o pondere mai 
mare în raportul de forță cu producătorii. Se poate presupune, de asemenea, 
că o capacitate de colectare de fonduri, permisă la intrarea pe bursă, ar 
complica și mai mult interdicția agenților de a deveni investitori: cum să 
renunți la o astfel de sursă de finanțare?42

Forța marilor agenții policefale se micșorează întrucâtva ca urmare a 
strategiilor lor de situare la limita funcției de producător: depășirea acestei 
limite i-ar transforma în factori de presiune în anumite proiecte în care ar 
putea să își distribuie proprii  artiști, controlând în același timp atât oferta, 
cât și cererea de forță de muncă.

42  De la redactarea acestei lucrări, decretul de punere în aplicare a Legii nr. 2010–853 din 
10 iulie 2010, care elimină certificatul agentului artistic, a autorizat înființarea agențiilor sub 
forma societăților pe acțiuni, a extins baza de calcul a comisioanelor agenților asupra tuturor 
veniturilor artiștilor, inclusiv drepturile de proprietate literară și artistică, dar a menținut 
incompatibilitatea dintre profesia de agent și cea de producător. (N. a.)
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Capitolul IV

Intermedierile complexe  
în domeniul  

fotografiei publicitare1

Cum se formează corelațiile dintre oferta fotografică și cererea publicitară 
pornind de la dinamica relațiilor profesionale din aceste domenii? Activitatea 
cumpărătorilor de artă – care reprezintă interesele producătorilor și pe cele 
ale agențiilor de publicitate – și a agenților de fotografi – care reprezintă 
interesele artiștilor – face parte dintr-o schemă de lucru care se bazează și 
pe alți intermediari. În diferitele faze ale dezvoltării unui proiect, și unii, și 
ceilalți întrețin legături atât cu directori artistici, cu creatori și cu responsabili 
comerciali din cadrul agențiilor de publicitate, cât și cu directorii de achiziții 
ai comanditarilor. Extinderea acestui lanț de intermediere care leagă artistul 
de finanțator determină o anumită complexitate a expertizei și a tacticilor, a 
interlocutorilor și a mediilor de lucru, a obiectivelor de atins și a obstacolelor 
care trebuie depășite. Prin urmare, activitatea agenților și a cumpărătorilor 
de artă trebuie repoziționată în contextul acestor interdependențe, pentru a 
înțelege mai bine teritoriile profesionale și modalitățile de cooperare sau de 
concurență pe care le implică.

Confruntarea experiențelor profesionale aferente rolului fiecăruia în 
acest lanț de tranzacții permite restabilirea diviziunii muncii și limitele 
1  Analiza se bazează pe 16 interviuri realizate cu majoritatea actorilor care intervin în diferite 
grade în realizarea proiectelor de fotografie publicitară: un fotograf, cinci agenți din domeniul 
fotografiei, trei cumpărători de artă, patru directori artistici, un director de creație, un director 
comercial și un responsabil de studio de producție. Analiza este completată de observațiile 
etnografice făcute în timpul interviurilor la locul de muncă, dar și cu ocazia unei întâlniri 
profesionale și a unui vernisaj al „Agenților asociați“. (N. a.)
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acesteia, mai mult sau mai puțin permisive. Abordarea dinamică a situațiilor 
de negociere evidențiază totalitatea medierilor aflate în joc, mai mult sau 
mai puțin decisive în stabilirea prețurilor și negocierea drepturilor. De 
fapt, diviziunea sarcinilor de negociere nu pare să fie soluționată, iar lupta 
pentru stabilirea granițelor între diferitele centre de interes (artist versus 
producător) din cadrul agenției de publicitate în special, se manifestă prin 
relațiile conflictuale care apar în activitățile de cooperare.

Fotografia publicitară
Numărând aproximativ 15 000 de persoane în 20052, profesia de fotograf 

este o ocupație majoritar masculină (74% raportat la 54% din populația 
activă în general) și înregistrează un proces lent de feminizare3: 15% dintre 
practicieni erau femei în 1999, 29% în 2003, 26% în 2005. Fotografii din 
domeniul publicității sunt și ei majoritar bărbați.

Fotografia la comandă și fotografia realizată  
în scop comercial

Deși destul de vag delimitate, există cu siguranță granițe între categoriile 
de fotografi-autori care dețin un studio, de fotografi free lance și de fotografi 
din domeniul publicitar. Acest capitol se referă în special la fotografii din 
domeniul publicitar, care nu sunt nici „adevărați independenți“4, dar 
nici nu dispun de societăți pentru a-și pune munca în valoare, cum este 
cazul vedetelor Yann Arthus-Bertrand sau Sebastião Salgado sau al altor 

2  Acest domeniu de activitate, cu practicieni relativ numeroși și destul de contradictoriu din 
punct de vedere statutar, este dificil de cuantificat din cauza dispersării și instabilității profesionale 
a fotografilor. Aceștia sunt înregistrați sub mai multe coduri NAF 2003 (clasificarea INSEE), 
din care cele mai uzuale sunt: codul 748 A – studiouri și alte activități din domeniul fotografiei 
(care cuprinde captarea imaginilor și prelucrarea aferentă), codul 748 B – laboratoare tehnice 
de developare și de imprimare (care cuprinde laboratoarele industriale și mini-laboratoarele) 
și codul 923 A, care reunește activitățile artistice. Aceste activități, identificate conform 
nomenclatorului precedent (NAF 2003 rev. 1), utilizat pentru studiu (2007), corespund acum 
codurilor 74.20Z în cazul activităților fotografice și 90.03A și 90.03B ale NAF 2008 rev. 2. (N. a.)
3  Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvaroux, Rapport sur la rémunération de la création 
photographique, Paris, Ministerul Culturii și Comunicării, DEPS, 2007a, p. 11 (raport nepublicat). 
Ansamblul datelor analizate în acest capitol este prezentat în cadrul acestui raport. (N. a.)
4  „Adevărații independenți“ își negociază comenzile și, eventual, arhivele direct cu comanditarii, 
au adesea relații privilegiate cu o agenție de presă sau cu anumiți comanditari. (N. a.)
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fotografi foarte specializați într-un anumit domeniu, cum ar fi sportul. 
Ei lucrează la comandă5 și își încredințează cariera profesională unui 
intermediar independent situat între ei și comanditari. În schimbul unui 
comision din vânzări (cuprins între 25% și 30%6), agenția care îi reprezintă 
le administrează comenzile și arhivele de fotografie și uneori le finanțează 
producția. Această structură contribuie la prelungirea lanțului de medieri, 
deoarece uzanțele de pe piața publicitară fac ca unii comanditari să 
apeleze și ei la agenții de publicitate sau de comunicare care, la rândul lor, 
contactează o agenție de fotografi sau direct un fotograf7.

Fotografia publicitară face parte din segmentul de piață „comunicare“ al 
fotografiei ilustrative8 care se caracterizează prin situații foarte contrastante. 
Cifra de afaceri estimată la nivel mondial este de 3,3 miliarde de euro, din 
care 1,2 miliarde de euro reprezintă arhivele și 2,1 miliarde de euro producția, 
aceasta fiind cea mai profitabilă piață pentru fotografi9. În acest sector, 
profesioniștii care lansează comanda urmăresc să creeze o plus-valoare 
simbolică produselor sau imaginii întreprinderii. Ei lucrează la construirea 
identității acestor mărci, prin fabricarea unei imagini reperabile și unice, pe 
piața pe care o vizează producătorul. Acest vizual care trebuie realizat depinde 
în amonte de producția creativă decisă în cadrul agenției de publicitate, 
după consultarea comanditarului. În acest tip de configurație, fotograful 
este executantul care deține expertiza, competențele și tehnicile necesare 
concretizării creației elaborate de către directorii artistici și directorii de creație.
5  Dacă unii dintre aceștia dezvoltă în paralel cu activitatea lor de prestatori de servicii la 
comandă o carieră artistică, oferind o parte din producție galeriștilor, această parte a activității 
lor fotografice nu este acoperită de agenți. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, poate fi 
acordată asistență logistică în schimbul unor onorarii simbolice, raportate la piața comenzii. 
Unui fotograf premiat pe piața artei îi crește cota pe piața publicității cu condiția să continue 
să ofere imagini compatibile cu semiotica publicitară. Căutarea unei estetici axate prea mult 
pe partea vizuală poate determina pierderea de segmente de piață. (N. a.)
6  Acest comision reprezintă un cost pe care agențiile de publicitate încearcă să îl reducă la 
minimum și chiar să îl suprime, având tendința de a-l pune în sarcina fotografului. (N. a.)
7  Vezi N. Moreau, D. Sagot-Duvaroux, Rapport sur la rémunération de la création 
photographique, op. cit., pp. 18–21.
8  Segmentul de comunicare include și perspectiva corporate, care se referă la cererea de 
imagini de către companii pentru nevoile de comunicare interne sau externe, fără a fi însă 
vorba despre publicitate. (N. a.)
9  M. Mabire, „Photo et publicité“, Stratégie, nr. 1375, 23 iunie 2005 (citat în N. Moreau, D. 
Sagot-Duvaroux, Rapport sur la rémunération de la création photographique, op. cit., p. 46).
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Printre fotografii care își desfășoară activitatea pe piața publicității se 
numără în special fotografii de modă, care practică fotografia la comandă. 
Indiferent de segmentul de piață pe care activează, caracteristicile atribuite 
fotografilor de modă pot fi aplicate, prin extensie, și omologilor lor 
specializați în natură moartă, frumusețe etc.:

A fi fotograf de modă înseamnă, înainte de toate, că ești un fotograf bun, 
care își stăpânește perfect arta și care s-a specializat în tehnicile fotografiei de 
modă. Activitatea fotografului de modă se aseamănă cu cea a fotografului de 
publicitate sau a fotografului de studio, în sensul în care acesta își modelează 
structura vizuală a elementelor, originalitatea, stilul, „semnătura“ – care 
sunt esențiale pentru o fotografie comercială de calitate.10

Competențele tehnice și artistice ale fotografului sunt importante, 
pentru că fac parte din reputația sa, indiferent de specializare. Reputația 
și semnătura fotografului sunt vizibile în book-ul său, clasor în care se 
regăsesc clișeele produse. Acest portofoliu reprezintă o carte de vizită care 
deschide ușa agențiilor de publicitate, atribuindu-i un teritoriu profesional 
pe un anumit segment de piață, în funcție de specialitatea pe care o are 
(natură moartă, peisaj, frumusețe, lux, modă, portret, automobil etc.). Din 
evaluarea imaginilor prezentate în acest book reiese prețul atribuit calității 
acestor vizualuri, valoarea fotografului și posibilele sale perspective de 
evoluție pe piața publicitară.

Inegalități semnificative în privința remunerațiilor
Există două modalități de remunerare a fotografilor: tarifele pe zi 

(onorarii) și drepturile de autor. În conformitate cu dispozițiile prevăzute 
de legea din 3 iulie 1985 privind drepturile conexe, drepturile de autor sunt 
încasate în momentul reproducerii operei, reprezentării sau a valorificării 
sale pe perioada corespunzătoare anului calendaristic în care a avut loc 
decesul autorului și pe o perioadă ulterioară de 70 de ani, de către urmașii 
săi de drept (dincolo de această perioadă, lucrările intră în domeniul 
public). Spre deosebire de țările anglo-saxone, unde remunerațiile cuprind 
onorariile zilnice la care se adaugă cesiunea drepturilor pentru un an, în 
Franța, suma onorariilor este destul de mică, iar drepturile sunt negociate 

10  Site al școlii private: „Lignes et formations. L’école des métiers créatifs“:  http://www.lignes-
formations.com/formation_photo_mode.php.
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la fiecare tranzacție în funcție de mai mulți parametri, cum ar fi cota de 
piață a fotografului, durata expoziției, mijloacele de difuzare și întinderea 
geografică.

Dacă onorariile sunt mici în comparație cu cele practicate în țările 
anglo-saxone, acestea variază considerabil în funcție de nivelul de reputație, 
bazată pe calitatea estetică a elementelor vizuale propuse în catalog, dar și 
în funcție de segmentele de piață unde își desfășoară activitatea fotografii. 
Aceste remunerații variază apoi în funcție de natura proiectului care 
urmează să fie realizat – ședințe foto efectuate în studio sau în afara lui, tip 
de imagini care urmează a fi produse (fotomodele, natură moartă, obiecte 
de larg consum etc.) – și în funcție de durata proiectului, fiind negociate 
sume forfetare în cazul în care acesta se prelungește. Onorariile depind, 
de asemenea, de suporturile de difuzare: afișe, cataloage, editoriale pentru 
revistele de modă etc. Acestea se pot modifica în funcție de relațiile cu 
comanditarul și de interesul de a lucra pentru el11. 

Astfel, diferențele de tarif sunt adesea substanțiale: un fotograf la 
început de carieră sau cu o notorietate redusă începe de la 1500 de euro 
pe zi, iar gama de tarife variază după aceea de la 2000 la 15 000 de euro, 
în funcție reputația fotografului și de segmentul de piață pe care execută 
comanda (natură moartă, obiecte de larg consum, stil de viață, modă, lux 
etc.). Cei mai renumiți fotografi pot fi angajați pentru sume cuprinse între 
150 000 și 200 000 de euro pe zi, presupunându-se că semnătura lor conferă 
rafinament campaniei publicitare12.

11  Scăderea tarifului în condițiile apariției numelui său pe site-ul cu care a colaborat și care 
aparține unui brand renumit creditează capacitatea fotografului de a rula sume mari, dar 
și colaborarea cu un designer de modă recunoscut poate deschide anumite oportunități pe 
această piață. În consecință, deciziile de reducere a tarifelor sunt luate în funcție de momentul 
din cariera respectivului fotograf. În schimb, anumite campanii cu scop financiar, considerate 
prea „comerciale“ de către fotograf și agentul său, dar foarte bine plătite, nu vor fi specificate 
pe site și cu atât mai puțin nu vor fi semnate de fotograf. (N. a.)
12  În acest caz, este direct comparabilă cu semnătura designerului de modă: Pierre Bourdieu, 
Yvette Delsaut, „Le coutourier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie“, Actes de la 
recherche en sciences sociales, 1975, nr. 1, pp. 7–36. (N. a.)
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Agentul și fotograful său: încrederea în principiul 
dezvoltării carierei

La fel ca în cazul agenților literari (68%) și a directorilor de casting 
(80%), femeile sunt majoritare în rândul agenților de fotografi (70%). 
Modul de acces la această activitate poate fi direct legat de relațiile de 
proximitate (foste manechine apropiate de un fotograf, redactor de modă 
etc.) întreținute cu artiști care le-au delegat activitățile de prospectare, de 
gestiune administrativă și contabilă ale carierei lor. Dobândirea treptată a 
unei expertize relaționale, importanța relațiilor de încredere în tranzacțiile 
comerciale, lipsa unei formări profesionale atestate printr-o diplomă și rolul 
secundar pe care îl joacă în lumea publicității13 sunt elemente care, le-au 
deschis fără îndoială calea femeilor:

„Am fost redactor stagiar, ajutam stiliștii la ședințele foto, îi ajutam 
să aleagă hainele și să îmbrace fotomodelele. Și într-un astfel de 
context am întâlnit un fotograf german care m-a întrebat dacă aș 
vrea să-i fiu agent. Nu știam ce presupune asta, nici nu știam măcar 
că există. Prin urmare, am început să lucrez fără să cunosc nimic în 
domeniu. […] Am căutat în anuarul Publicis, am cerut să vorbesc cu 
cumpărătorul de artă și am început să lucrez, uite-așa.“

(agentă specializată în modă și lux, interviu din 29 aprilie 2008)

„Am fost manechin timp de doi ani, nu-mi plăcea deloc, dar m-a 
ajutat să-mi fac o imagine despre ce înseamnă producția foto, pentru 
că înainte știam câte puțin din toate, dar nimic cum trebuie. Și 
primii fotografi pe care i-am reprezentat au fost cei cu care lucram. 
[…] Tot ce înseamnă organizare – un artist nu se pricepe în general 
la organizare, la angajări, la contracte și deci, foarte repede, m-am 
implicat în aceste lucruri și mi s-a potrivit perfect, pentru că asta 
presupunea să comunic, să vorbesc limbi străine, să știu despre ce 
vorbesc. Abilitățile de negociere, de anticipare – toată experiența 
mea am pus-o în această activitate și mi-a ieșit de minune.“

(agentă specializată în modă, produse cosmetice și portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

13  Care se măsoară, de exemplu, prin dificultățile întâmpinate în perpetuarea principiului 
remunerării agentului de către comanditar (și nu de către fotograf), sau în asigurarea 
respectării principiului exclusivității mandatului de reprezentare de către fotografi, mai sensibil 
aici decât în alte sectoare artistice. (N. a.)
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Agenții de fotografi studiați se apropie de profilul managerului în arte, 
în tipologia propusă. Interfață între artiști și angajatori/finanțatori, aceștia 
sprijină fotograful atât în dezvoltarea carierei sale pe termen mediu și lung, 
cât și în negocierile cu comanditarii.

Apartenența la o agenție: un drept de intrare  
pe piața publicitară

Pentru un fotograf, recurgerea la serviciile unui agent permite de 
fapt, delegarea căutării unui loc de muncă unor terți, astfel încât să poată 
dedica mai mult timp producției. Dar apartenența la o agenție este, de 
asemenea, o garanție pentru profesionalism. Intrarea unui fotograf într-o 
agenție presupune, pe de o parte, realizarea unui catalog care îndeplinește 
„funcția de capital de imagine și care este diferită de o diplomă prin faptul 
că certifică nu numai cunoașterea regulilor artistice, dar arată și experiența 
personală“14 în diverse negocieri, interviuri formale care se concretizează 
prin familiarizarea părților, punerea de acord în ceea privește linia estetică, 
modalitățile de realizare a activității profesionale, negocierea tarifelor, dar 
și anumite afinități personale.

Momentul întâlnirii este, după cum declară agentul, o „adevărată 
analiză managerială“, care urmărește evaluarea posibilităților de colaborare, 
redirecționarea către alte agenții sau sugerarea de piste care să determine 
beneficiarul să revină cu alte propuneri. Astfel, decizia de a colabora cu 
un fotograf nu se face pur și simplu prin simpla consultare a book-ului 
trimis sau depus la agenție, ci se ia în urma mai multor întâlniri. Book-ul, 
ca și „carte de vizită“15 este un element important, dar nu suficient pentru 
a asigura o relație de lungă durată. Dincolo de criteriile estetice, care 
sunt importante în luarea deciziei de a reprezenta fotograful, contează și 
asumarea relației comerciale și a intereselor reciproce, atât pentru fotograf, 
cât și pentru agent:

„Nu îmi fac calcule legate de venitul meu, ci și calcule care se referă la 
venitul lor, pentru că destinele noastre sunt legate, iar venitul lor este o 

14  Christian Bessy, „Les marchés du travail des photographes“, în Christian Bessy și François 
Eymard-Duvernay (coord.), Intermédiaires du marché du travail, Paris, PUF, Cahiers du Centre 
d’études de l’emploi, 1997, nr. 36, p. 261.
15  C. Bessy, „Les marchés du travail des photographes“, art. cit., p. 243.
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prioritate pentru mine, deoarece un fotograf mulțumit este un fotograf care 
rămâne. Cel mai important client al meu este fotograful și este esențial ca 
fotografii mei să fie mulțumiți. Cu cât fotograful meu câștigă mai mulți 
bani, cu atât este mai mulțumit, eu nu mă gândesc niciodată la mine, ci 
la ei!“

(agentă specializată în natură moartă, 
interviu din 16 aprilie 2008)

Pentru unele agenții, cercetarea în ceea ce îl privește pe candidat poate 
merge până la căutarea de informații privind viața personală, pentru a 
evalua profilul și a maximiza șansele de succes ale colaborării.

Pentru alte agenții, identificarea fotografilor se face prin cooptare 
și „din gură în gură“. Relațiile sociale informale care se stabilesc prin 
frecventarea studiourilor, a locurilor unde se desfășoară ședințele foto, 
a vernisajelor lucru care favorizează circulația informațiilor privitoare la 
gradul de satisfacție sau de insatisfacție. Astfel, căutarea de noi talente poate 
fi realizată într-un mod detașat, fără sentimentul că se fac cercetări de piață:

„Pe fotografii mei i-am întâlnit în diverse locuri unde se face fotografie, 
modă, prin cunoștințe, nu i-am căutat eu.“

(agentă specializată în modă și lux,  
29 aprilie 2008)

O carieră de agent poate debuta ca urmare a unei cereri inițiale făcută de 
un fotograf renumit, dar și apropierea de vârstă între mandant și mandatar 
contribuie la crearea unor legături afective și la consolidarea intereselor 
convenite între părți.

Coordonarea echipei și administrarea bugetului -  
două criterii decisive de selecție

Întâlnirea dintre cele două părți este consfințită de afinitățile artistice 
și profesionale. Dar integrarea unui fotograf într-o agenție nu se bazează 
numai pe acest aspect, nefiind singurul capabil să îl mențină în cadrul 
structurii. Pentru fotografi, agenții reprezintă sprijinul de care au nevoie 
pentru a administra corespunzător comenzile publicitare, dar în schimb, 
agenții își evaluează mandanții în funcție de unul sau două criterii de 
selecție decisive înainte de a accepta să îi reprezinte pe termen lung. 
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Astfel, pe lângă book, competențele de administrare a banilor și cele de 
management al echipei reprezintă două atuuri majore:

„[…] Într-adevăr, ne-am despărțit de unii fotografi pentru că simțeam 
că nu merge, nu erau capabili să administreze o echipă și un buget. Și nu 
ne-am înșelat, e suficient să se întâmple o dată. Cu fiecare client, experiența 
s-a repetat. Am avut mai mulți fotografi care nu reușeau să gestioneze toate 
astea și astfel de cariere nu pot dura, deoarece la bază există întotdeauna 
probleme de comunicare. […] este angoasa clientului, mai este agenția 
de publicitate, sunt conflictele de interese, pentru că suntem în domeniul 
artistic, unde sunt niște echipe de administrat; echipele sunt formate din 
oameni, iar dacă nu știm cum să facem acest lucru nu merge.“

(agentă specializată în modă, cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Abilitățile de administrare economică și de coordonare a echipelor 
necesare realizării prorpiu-zise a vizualului arată că pe această piață angajarea 
fotografului se bazează, în mare parte, pe execuția tehnică a unei idei 
concepute de creatorii de publicitate. Prin urmare, realizarea de campanii 
cu bugete mari consolidează reputația fotografilor pe piața publicității:

„Un fotograf cu o imagine bună nu e neapărat afectat de publicitate în ceea 
ce știe el să facă; este doar o chestiune de cât câștigă. Dacă nu este bine 
plătit, atunci nu e interesat. Acum poți să promovezi pastă de dinți, orice 
alte cosmetice, faptul că marca respectivă investește un buget important este 
un lucru bun pentru CV-ul fotografului.“

(agenție specializată în modă, cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Construirea exclusivității tranzacțiilor efectuate de agent
Reputația artiștilor se construiește prin reiterarea obținerii de piețe pe 

termen lung. Agențiile de fotografi, indiferent de specialitatea și de poziția lor 
pe piață, se înconjoară cu fotografi cu care estimează că pot colabora o perioadă 
lungă de timp, știut fiind că lansarea unui fotograf durează aproximativ doi ani.

„Ideal este să avem o echipă de fotografi cu care să colaborăm pe termen 
lung. Dar încercăm și noi ca toată lumea, dar totul cere timp. În prezent 
funcționează, prin urmare încercăm să avem alături de noi fotografi cu care 
să ne facem o agendă pe termen lung, din perspectiva carierei.“

(agenție internațională specializată în modă, lux, cosmetice,  
interviu din 21 aprilie 2008)
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Din această perspectivă, a evoluției carierei, vechimea în cadrul unei 
agenții este una dintre dimensiunile care oferă credibilitate unui fotograf:

„De asemenea, trebuie înțeles că suntem ca într-o căsnicie, nu 
este bine să schimbăm agenții de prea multe ori, asta înseamnă o 
reputație foarte proastă. Reputația noastră s-a format în 20 de ani, 
perioadă în care ne-am creat clientela. Un fotograf care ne părăsește 
poate să aibă neplăceri, să nu fie foarte bine văzut, fără să fim nevoiți 
noi să-i facem propagandă negativă.“

(agenție specializată în modă, cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Această concepție matrimonială, de loialitate și de încredere în relația 
părților, constituie un element care disciplinează această piață a muncii 
guvernată de incertitudine. Putem observa aici o rețea de relații într-un 
spațiu în care notorietatea permite accesul la anumite proiecte; odată 
remarcat de cumpărătorii de artă sau de directorii artistici se deschide 
posibilitatea, prin interconectare, de a racorda relațiile sociale ale fiecărui 
membru aparținând diverselor entități (agenție de publicitate, agenție de 
fotografi, studio de producție etc.).

„Nu vom intra în detalii, știți că uneori un contact este de fapt un multi-
contact […]. Nu putem să analizăm totul, cum ajungem [să fim solicitați 
de o agenție de publicitate], este un fel de amestec. […] Faptul că suntem 
în această agenție deja ne face vizibili. În fine, eu refuz să particularizez. 
Poate că directorul artistic, care cunoaște și el [agenția noastră] de 20 de 
ani, a observat acest nou fotograf, după ce i-a povestit cineva despre el. 
Fiind vorba despre un ansamblu este un demers comun și dacă începem să 
particularizăm, nu mai ajungem nicăieri.“

(agenție specializată în modă, cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Fiecare rețea de relații personale are un potențial în afaceri. De aceea, 
relația de încredere se construiește pe mai multe paliere, mergând de la 
aspectele economice (identificarea colaborării, negocierea contractelor 
și a drepturilor) la sprijin psihologic și la relații personale, trecând prin 
etapa de consiliere (cu privire la albumul personal și la orientarea creativă). 
Prin urmare, unul dintre imperativele de funcționare a acestui tandem 
presupune ca fotograful să își implice întotdeauna agentul într-un proiect, 



Intermedierile complexe în domeniul fotografiei publicitare   

129

chiar dacă acesta a fost contactat direct de către o agenție de publicitate sau 
a fost pus în legătură cu o terță persoană. Există o relație de exclusivitate 
care interzice fotografului să ocolească agentul pe teritoriul național unde 
își desfășoară activitatea:

„În general, agenții ca mine, la Paris sau în altă parte, au exclusivitate asupra 
unui anumit artist. Nu este ceva scris, nici pentru mine și nici pentru alții, 
dar este ceva evident, și veți înțelege de ce. Eu reprezint un anume fotograf. 
Sarcina mea este fac un dosar, un catalog cu cele mai bune fotografii ale 
sale, două dosare, zece dosare, în funcție de notorietatea acestui artist, pe 
care-l promovez pe piață. […] Evident, este puțin probabil ca un artist 
să aibă un alt agent care să facă același lucru, pe același teritoriu, 
este de neconceput.“

(agenție de fotografi și ilustratori,  
interviu din 10 ianuarie 2008)

Păstrarea exclusivității este, de asemenea, menționată în carta „Agenților 
asociați“16 la rubrica „Așteptările agenților asociați de la partenerii lor“. 
Ignorarea acestei dispoziții poate crea o ruptură între cele două părți:

„Le explicăm modul nostru de funcționare și, dacă ne înșală așteptările 
și nu respectă ceea ce stabilim, îi dăm afară, pentru că respectul este 
important.“

(agenție specializată în modă, cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Concilierea intereselor structurează relația dintre agent și fotograf, 
dar nu presupune neapărat semnarea unui contract între părți. Semnarea 
contractului nu este o practică obișnuită, după cum reiese din diferitele 
mărturii:

„Nu am niciun contract cu fotograful meu, nimic, dar cu toate astea îi 
facturez tot și sunt plătit.“

(agenție specializată în natură moartă,  
interviu din 16 aprilie 2008)

„Nu există neapărat [un contract], există agenți care încheie contracte 
cu artiștii lor, un contract care guvernează relația dintre artist și agentul 
său. Doar în caz de conflict se poate consulta acest contract și se activează 

16  Această asociație profesională a agenților de fotografi, ilustratori, graficieni și alții 
asemenea a fost creată în anul 2005. (N. a.)
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avocații, dar există și unii care încheie contracte la fiecare prestare de 
servicii […].“

(agenție de fotografi și ilustratori, 
interviu din 10 ianuarie 2008)

Dimensiunea emoțională a relațiilor bazate pe afinități personale și 
încrederea în calitatea artistică și comercială a fotografilor dă naștere unei 
serii de relații care, în situații de conflict, conduc la părăsirea agenției, fie 
pentru că artistul optează el însuși pentru un alt agent, fie pentru că agenția 
promovează mai puțin respectivul fotograf.

Declarația care urmează oferă o viziune foarte detaliată asupra 
intereselor reciproce care mențin relația de încredere dintre fotograf și agent 
și care evidențiază interesele unui fotograf atunci când recurge la serviciile 
unui agent.

Este foarte important să avem un agent deoarece aceștia sunt la curent 
cu numeroase oferte, pentru că ei reprezintă mai mulți fotografi care ar putea 
răspunde acestor cereri de oferte și sunt cunoscuți public de agențiile de publicitate 
sau de reviste. Dacă o agenție de publicitate are un proiect de la un client, iar 
pentru acest proiect au nevoie de un fotograf și atunci ei pot să consulte 20 de 
dosare cu fotografi pe care le reduc mai apoi la trei, ceea ce se numește short list, 
urmând să decidă care va fi recomandarea finală care urmează să fie prezentată 
clientului. Deci pentru asta clienții nu vor căuta fotografi independenți sau pe 
unii foarte cunoscuți, ci vor apela la agenți […]. Rolul agentului este în acest caz 
foarte important, pentru că are unul din patru sau din zece dosare disponibile 
per fotograf gata de trimis. Agentul dispune de un groom service și poate livra un 
dosar la cerere chiar și într-o jumătate de zi, dacă este necesar. El poate solicita 
adaptarea dosarului în funcție de cererea clientului, respectiv eliminarea de 
imagini, introducerea altora noi, a unor elemente mai comerciale, mai creative. 
Prin urmare, rolul agentului este să fie acolo la momentul potrivit pentru a 
satisface o cerere care, dacă nu este urgentă, este în orice caz imediată și el este cel 
în măsură să ofere un răspuns.

Alt aspect important e că rolul agentului este acela de a-l apăra pe fotograf 
[…]. O agenție de publicitate sună un fotograf, iar acesta nu este neapărat în 
măsură să gestioneze situația […], nu este neapărat interlocutorul potrivit pentru 
o agenție de publicitate, pentru care lucrurile trebuie să se încadreze într-un buget 
rapid și simplu. Aici intervin atuurile unui agent, spre deosebire de un fotograf 
singur […]. Și, pe de altă parte, dacă proiectul se concretizează, agentul este cel 
care se va ocupa zilnic de toate detaliile, de aranjarea întâlnirilor și a ședințelor 
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Cu sau fără contract, relația dintre fotograf și agent este similară 
cu „managementul talentelor“. Din această perspectivă, controlul 
dimensiunilor afective reprezintă una dintre condițiile esențiale ale relației 
dintre părți, care corespunde totuși „dimensiunii raționale și comerciale 
[care] ocupă o poziție dominantă în relația contractuală“17. Transferul 
administrării contractelor către un terț îi permite fotografului să separe 
implicarea emoțională și artistică de implicarea calculată și comercială.

Construirea reputației: arta plasării
Fotografii din domeniul publicitar depind de o agenție care este 

responsabilă cu plasarea lor în proiectele negociate cu agențiile de 
publicitate. În schimbul acestei activități, agenții percep un procent 
cuprins între 25% și 30% din cele două forme de remunerare practicate, 
onorariile pentru producție și drepturile de autor, întrucât aceștia 

17  Pierre Mirallès, „La gestion des talents: émergence d’un nouveau modèle de 
management?“, Revue management et avenir, 2007/1, nr. 11, p. 39.

cu agenția de publicitate, de organizarea producției cu un eventual producător și 
tot el este cel vare va face legătura între producție, realizare, agenția de publicitate 
și fotograf. El este cel care îl va sfătui și pe fotograf, întrucât are pe lângă el alți 
fotografi care au lucrat la rândul lor cu stiliști și machiori, fiind astfel capabil să ne 
pună la dispoziție o întreagă rețea și toată experiența de care dispune pentru a ne 
desfășura bine activitatea. Și când avem de lucru, agentul este cel care semnează 
bonurile de comandă, se ocupă de litigii, dacă există, ceea ce înseamnă că pentru 
noi, fotografii, el este cel care adună ceea ce este bun și mai puțin bun […] și îi 
permite astfel fotografului să se dedice exclusiv muncii sale.

Se creează astfel o legătură care depășește aspectele pur comerciale, iar ei sunt 
în același timp și interlocutorii în materie de creație pe care îi consult săptămânal, 
îi întreb cum trebuie să fac în momentul în care am un dosar, cum să procedez, 
pentru mine sunt și consultanți. Întrucât ei văd și creațiile altora îmi pot oferi 
sfaturi, deci sunt o bună sursă de informații. […] Personal mă simt deosebit de 
apropiat de acești oameni, pe care îi consider actori importanți ai vieții mele 
personale și profesionale, pentru că îmi cunosc viața și cred că același lucru îl 
simt și ceilalți fotografi pe care îi reprezintă, mai mult sau mai puțin, pentru că 
unii dintre ei sunt în străinătate.

(fotograf, interviu din 2 iulie 2008)
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negociază atât munca efectivă, cât și vânzarea de drepturi18. În activitatea 
lor de plasare, provocarea pentru agenții este aceea de a se face cât mai 
cunoscuți în rândul directorilor artistici și al cumpărătorilor de artă 
din agențiile de publicitate și comunicare, astfel încât fotografii pe 
care îi reprezintă să fie selectați în short list-ul cumpărătorilor de artă, 
producătorilor. Agenții sunt apoi autorizați să negocieze contracte și 
remunerații pentru fotografi, pe care le încheie cu serviciile de achiziții 
de artă.

Plasarea unui fotograf se face în două moduri, care vizează atât 
promovarea noutăților fotografice ale agenției, cât și obținerea de 
informații despre ofertele de pe piața agențiilor de publicitate. Atunci 
când este vorba despre promovarea artiștilor lor, agenții sunt cei care se 
deplasează la sediul agențiilor de publicitate pentru a le prezenta albumele 
de creație mandanților lor. Aceștia se află în ipostaza de prospectare a 
ofertei. Pe de altă parte, atunci când agenția este cunoscută și se bucură 
de o anumită reputație, aceasta le transmite fotografilor propuneri 
de locuri de muncă oferite de cumpărătorii de artă. Se are în vedere 
întotdeauna menținerea atenției cumpărătorilor de artă, de exemplu 
prin realizarea unui mailing list care anunță actualizarea cataloagelor 
fotografilor, prin contactarea telefonică regulată a cumpărătorilor de artă 
sau prin invitații la masă ori oferirea de cadouri cu ocazia zilei de naștere 
sau a Crăciunului.

Consolidarea creditului agenției pe piața fotografiei publicitare se 
bazează pe criterii diferite. Specializarea artiștilor plasează agenția pe un 
anumit segment de piață (natură moartă, modă, lux, peisaj etc.). Lista 
de adrese a agenților cuprinde în primul rând contactele cumpărătorilor 
de artă. Reputația se confirmă în momentul în care agenții reușesc să se 
plieze rapid pe termenele scurte de execuție și găsesc o rezolvare capabilă 
să satisfacă atât fotograful, cât și cererea comanditarului. Fiabilitatea 
informațiilor furnizate de către agent cu privire la fotograful pe care îl 
reprezintă îl creditează în fața cumpărătorilor de artă și îl situează într-o 
poziție favorabilă în cazul unor eventuale solicitări viitoare. Această 
structură a legăturii se stabilește garantând cumpărătorului de artă atât 

18  Nu este vorba, totuși, despre o regulă: unii agenți nu încasează comisioane pentru anumite 
tranzacții, cum ar fi drepturile gestionate de presă. (N. a.)



Intermedierile complexe în domeniul fotografiei publicitare   

133

competențele tehnice, cât și pe cele manageriale ale mandanților. Astfel, 
unul dintre criteriile de angajare a fotografului este comportamentul 
acestuia: capacitatea de a răspunde unei comenzi care se traduce uneori și 
prin capacitatea de a-și stăpâni egoul artistic.

Să știi să impresionezi fotografi înseamnă să fii capabil să gestionezi 
personalități cu egouri imense! De fapt, noi suntem la mijloc: de o parte 
este clientul – foarte organizat, deloc creativ, calculat, de cealaltă parte este 
latura creativă, a personalității visătoare a fotografului și egoul lui.

(agenție internațională specializată în modă, lux, cosmetice,  
interviu din 21 aprilie 2008)

De asemenea, trebuie verificate capacitățile fotografului de a 
coordona o echipă și de a gestiona un buget fără conflicte, ca un atu 
în prestarea de servicii de către fotograf. În cadrul agenției de fotografi 
există o diviziune a muncii între executantul comenzii și mandatar. 
Dacă intrarea într-o agenție de fotografi constituie o garanție a 
profesionalismului, acesta se concretizează în egală măsură în momentul 
negocierii. Astfel, prezența agentului și a fotografului la întâlnirile cu 
producătorii oferă o credibilitate suplimentară pe piață. Controlul relației 
dintre mandant și producător face din nou obiectul diviziunii muncii 
între preocupările practice și munca de creație.

Componența echipei tehnice ține de negocierile care se poartă cu 
directorul artistic. În funcție de configurările stabilite și de raporturile 
de forță, fotografii reușesc mai mult sau mai puțin să își impună diferiți 
colegi de breaslă. Scopul acestei administrări neconflictuale este acela de 
a asigura respectarea termenelor pentru a evita sau a limita depășirile de 
buget. În fine, un alt element important îl reprezintă relația de lucru nu 
doar cu artiștii angajați pentru realizarea fotografiilor, ci și cu directorii 
artistici ai agenției de publicitate, care se află în concurență cu fotograful 
pe anumite proiecte. În acest caz, sarcina fotografilor este să respecte 
solicitările directorilor artistici care reprezintă interesele clienților, 
limitând conflictele. O altercație care nu este gestionată corespunzător 
în timpul unei ședințe foto afectează reputația agenției și poate avea 
consecințe asupra continuității proiectelor care urmează să fie reiterate 
cu o agenție de publicitate sau cu un producător.
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Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Este de datoria agentului să administreze pe termen lung relația cu 
agențiile de publicitate, pentru a menține oportunitățile de plasare pentru 
toți mandanții săi. Prin urmare, el îi informează pe fotografi cu privire 
la profilul clienților și la comportamentele pe care trebuie să și le asume 

Graficul 1. Schema interacțiunilor dintre intermediari pe piața 
fotografiei publicitare

Mandat verbal sau scris
Contract comercial 
Cercetare, negociere și urmărire a contractului de muncă, rezultând 
într-un comision sub forma unui procent din veniturile artistului, 
parțiale sau total

Notă de lectură: Fotograful îi deleagă agentului reprezentarea intereselor sale 
prin mandat verbal sau scris. Agentul cercetează, negociază și asigură urmărirea 
contractului atât în amonte, cât și după realizarea propriu-zisă a vizualului. În afară 
de asta, în anumite situații în care durata valorificării fotografiei este avută în vedere 
pentru renegocieri, directorul comercial și agenția de fotografi negociază direct această 
tranzacție. Solicitarea de plasare a unui fotograf poate să decurgă din prospectarea 
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pentru dezamorsarea conflictelor. În cazul unor divergențe pe marginea 
unei capturi foto, este rolul agentului să medieze relațiile dintre fotografi 
și directorii artistici aflați în situație de litigiu. Conflictele nu îi implică 
numai pe fotografi: agențiile de publicitate au și ele interesul să respecte 
caietul de sarcini care stă la baza încheierii contractului cu comanditarul, 
pe care trebuie să îl fidelizeze printr-un sistem de „loialități“. În cadrul 
acestei economii a proiectelor, relația de „loialitate personală“19 se referă 
la interdependența dintre fotografi și agențiile de publicitate, respectiv 
dintre agențiile de publicitate și producătorii-finanțatori.

Această imbricare a intereselor negociatorilor aflați în serviciul artiștilor 
și a celor aflați în serviciul comanditarilor maschează totuși arbitrajele din 
interiorul agențiilor de publicitate, care sunt la rândul lor foarte segmentate 
din punct de vedere profesional.

În cadrul agenției de publicitate, care apără interesele producătorului, 
există o împărțire a teritoriilor profesionale între cumpărătorii de artă, 
directorii de creație și direcțiile comerciale. În ceea ce privește agenția de 
fotografi, agentul este cel care se află în relație directă cu cumpărătorul 
de artă și care negociază taxele și drepturile fotografului în funcție de 
constrângerile bugetare impuse de serviciul comercial.

Diviziunea muncii  
în cadrul agențiilor de publicitate

Agențiile de publicitate și comunicare reprezintă interesele clienților 
lor, adică ale producătorilor. Activitatea profesională a acestora constă 
în realizarea de campanii de difuzare care promovează un produs, o 
marcă, în cadrul unor proiecte punctuale sau recurente, în funcție de 
natura contractelor încheiate cu producătorii. Obiectivul acestora este 
de a reuni două sisteme de producție: „cel al inventivității creative și cel 
al eficacității comerciale“20. Sectorul este structurat și funcționează în 
jurul lansării de cereri de ofertă pentru proiecte: comanditarul lansează 
o licitație, mai multe agenții de publicitate fac o propunere, iar una 

19  Nicolas Jounin, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, 
Paris, La Découverte, 2008.
20  Laure Gartner, „Concevoir une campagne publicitaire“, Sociétés contemporaines, 2007, 
nr. 67, pp. 47–66.
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dintre acestea este selectată să fie realizată efectiv. Campaniile obținute 
direct de la producător sunt o raritate.

Concilierea creativității cu eficacitatea comercială
În funcție de gradul de specializare, agențiile de publicitate își 

desfășoară activitatea pe segmente de piață diferite, cum ar fi produsele de 
lux, comerțul cu amănuntul, industria informatică, industria de automobile 
etc. Proiectele pe care le realizează pot viza fie comunicarea internă a 
întreprinderilor, fie campaniile de presă din ziare, afișele din spațiile publice 
sau difuzarea pe internet. Publicitatea este definită de către profesioniștii din 
acest sector ca „o activitate economică de consiliere și de creație“, bazată pe 
elaborarea unor strategii de comunicare sub formă de anunțuri publicitare 
menite să scoată în evidență brandul comercial pe care îl reprezintă, „să își 
construiască personalitatea în scop comercial și să vândă“21.

Aceste societăți prestatoare de servicii au două roluri principale. Ele 
cumpără pentru proprietari suporturi mediatice (în presă sau audiovizuale) 
cu scopul de a comunica publicului mesaje publicitare și administrează 
bugetele de publicitate ale producătorilor. Ele studiază mijloacele optime 
de organizare a unei campanii pentru produsele acestora, asigură realizarea 
propriu-zisă a anunțurilor prin intermediul unor subcontractanți și 
organizează campania publicitară.

Categoria agențiilor de publicitate este destul de eterogenă: acestea fie 
aparțin fondatorilor, fie depind de multinaționale și sunt filiale ale marilor 
grupuri din domeniul comunicării. Dacă în cadrul structurilor mici 
personalul este polivalent, agențiile de publicitate mai mari sunt împărțite în 
diferite servicii: comercial, creație, achiziția de artă. În cadrul fiecărei agenții, 
responsabilii comerciali și cumpărătorii de artă nu reprezintă aceleași 
interese profesionale. Având în vedere faptul că principala problemă constă 
în formularea comună a unui proiect adaptat așteptărilor clientului (ceea 
ce creează concurență între mai multe agenții de publicitate), responsabilii 
comerciali sunt interlocutorii interni ai producătorului. Responsabilii cu 
creația funcționează după alte mecanisme profesionale: posibilitățile de 
mobilitate profesională depind de succesul campaniilor pe care le creează. 

21  L. Gartner, „Les créatifs de publicité entre création et commerce. Mutations d’une figure 
professionnelle“, comunicare GDR „Cadres“, CENS-Université de Nantes, 24 iunie 2004.



Intermedierile complexe în domeniul fotografiei publicitare   

137

Aceste evoluții profesionale sunt însoțite de perspective de carieră creative 
care le pot oferi acces la piețe mai importante, mai profitabile, respectiv la 
surse de venituri salariale generatoare de beneficii mai importante.

Segmentarea internă a teritoriilor profesionale
În aceste societăți, segmentarea teritoriilor profesionale marchează 

o opoziție structurală între responsabilii comerciali și responsabilii cu 
creația, ceea ce face „problematică coordonarea producătorilor de campanii 
publicitare“22. Conflictele de interese divizează responsabilii comerciali, 
directorii de creație, directorii artistici și cumpărătorii de artă. Agențiile de 
publicitate plătesc salarii aproape tuturor acestor actanți, cu excepția anumitor 
cumpărători de artă și anumitor directori artistici și directori de creație angajați 
în sistem free lance pe baza unui buget de producție, care primesc comisioane în 
funcție de bugetele obținute. Responsabilii comerciali sunt angajați ai societății. 
Aceștia asigură respectarea caietului de sarcini semnat cu producătorul, prin 
utilizarea unor „tehnici de marketing capabile să traducă cererea clientului și să 
influențeze munca responsabililor de creație“23. Această repartizare a sarcinilor 
interne stabilește dubla interfață a intermediarilor: responsabilii comerciali 
mediază între interesele clientului și cele ale directorului de creație (sau ale 
directorului artistic), formulând în termeni economici posibilitățile de creație 
publicitară, în timp ce cumpărătorii de artă mediază între agenții de fotografi și 
responsabilii comerciali. Având în vedere experiența lor, cumpărătorii de artă 
își asumă selecția fotografiilor adaptate comenzii. Ei sunt garanții diferitelor 
reglementări fiscale și juridice aferente profesiilor implicate și negociază cu 
diversele instituții administrative autorizațiile necesare realizării ședințelor 
foto. Responsabilii comerciali se situează de partea producătorilor, iar directorii 
de creație și directorii artistici se situează mai degrabă de partea sectorului 
artistic.

Organizarea internă a agențiilor de publicitate poate avea consecințe 
asupra negocierii costurilor și a realizării creațiilor. Tensiunea 
dintre „creativi“ și „comerciali“, declinare a dualității dintre „artă“ 

22  L. Gartner, „Que produisent les publicitaires? Retour socio-historique sur la formation 
d’une expertise“, Revue management et avenir, 2008/1, nr. 15, pp. 140–155.
23  Idem, „Concevoir une campagne publicitaire“, art. cit., p. 55.
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și „comerț“24, afectează elementele de schimb pe această piață, fie că 
este vorba despre stabilirea onorariilor artiștilor sau despre conținutul 
creativ al reclamei publicitare.

Negocierea tergiversată a bugetului
Deși stabilirea bugetului este un moment extrem de important, 

negocierile comerciale nu sunt întotdeauna foarte explicite în cadrul 
întâlnirilor cu clienții. Analiza intenției creative și publicitare este mult 
mai importantă, iar determinarea semnificației simbolice a elementului 
vizual, ca vector al imaginii de marcă pe care producătorul dorește să o 
ofere întreprinderii sale sau proiectului său tergiversează uneori, într-o 
interacțiune directă, aspectul bugetar. Aspectele privitoare la buget nu 
apar de cele mai multe ori în mod clar în cadrul întâlnirilor agenților 
cu producătorii, concentrarea asupra dimensiunii creative rezultând în 
neglijarea aspectul central, cel al finanțării.

[Aspectul economic] este deopotrivă important și nu tocmai 
discutat, depinde de clienți. Cu unii nu vorbim despre el pentru că 
firma lor merge foarte bine, au destui bani, deci nu este un subiect 
în sine! […] În alte cazuri este vorba despre clienți francezi pentru 
care banii sunt un subiect tabu și deci nu vorbim prea mult despre 
ei, adică ne rezumăm să lăsăm subiectul pentru finalul întâlnirii și, în 
funcție de buget, ne vor reaminti ei, spunându-ne: „E prea scump, nu e 
scump deloc“, dar nu vorbim despre sume mari de bani, este totuși 
un tabu. […] Vorbim mai degrabă despre creație și apoi se oferă și 
bugetul, la finalul întâlnirii […].

(responsabil comercial, agenție de publicitate, structură mică,  
interviu din 3 iulie 2008)

Deși bugetul are un rol definitoriu, constrângerile bugetare pot modifica 
ideile sau realizarea efectivă. Concretizarea proiectului menționat în brief25 
necesită propuneri de artiști pentru execuția respectivei reclame publicitare. 

24  Pierre Bourdieu, „Le marché des biens symboliques“, L’Année sociologique, 1971, nr. 22.
25 „Brief-ul creativ traduce trecerea de la stadiul de nevoie exprimată la acela de soluție 
propusă de către o agenție, definită în termeni funcționali. Noțiunea de brief desemnează 
deopotrivă procesul de transmitere a instrucțiunilor în cadrul întâlnirilor de lucru și caietul 
de sarcini propriu-zis în care sunt consemnate acestea“ (L. Gartner, „Concevoir une campagne 
publicitaire“, art. cit., p. 52).
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În funcție de bugete și de intențiile comanditarilor, marja de manevră care 
să aducă la un numitor comun tarifele artiștilor și posibilitățile oferite de 
beneficiar este foarte volatilă. Această parte presupune realizarea unui 
casting de „furnizori“26 și îi este încredințată cumpărătorului de artă care 
alcătuiește devize care apoi sunt prezentate producătorilor. Cumpărătorii de 
artă sunt prinși într-o triplă interacțiune: două în interior, cu responsabilul 
comercial și cu directorul artistic și una în exterior, cu agentul.

Brief-ul, o chestiune de coordonare
Obținerea bugetului acordat de un producător reiese din ce în ce mai 

mult din răspunsul la licitațiile care generează concurență între agențiile 
de publicitate. Atunci când o ofertă este selectată de către un producător 
se inițiază o nouă etapă, cea a brief-ului. Responsabilii comerciali sunt cei 
care garantează clientului transmiterea brief-ului, sub forma unei prezentări 
precise, scrise sau orale, punând astfel bazele unei cereri, precum și a 
obiectivelor care trebuie atinse. Acesta poate lua și forma unei reuniuni de 
informare în care se efectuează schimburi de idei, fie de pregătire, fie de 
lucru sau de negociere.

Primim ceea ce se numește brief, care nu este întotdeauna ceea ne 
dorim să fie, adică o solicitare a clientului retranscrisă în intern de 
către responsabilul comercial, sau de către șefii de proiect care sunt 
acolo ca să reintroducă ceea ce le-a oferit clientul și să transmită un 
fel de inflexiune strategică, o abordare strategică din partea agenției. 
Apoi intervenim noi, adăugând un concept creativ sau ceea ce se 
numește promisiunea creativă, ei o redactează, iar noi creăm un 
concept creativ concret, vizual, ca să dăm forță acestor cuvinte.

(director artistic, agenție importantă)

Un element vizual este creat ca urmare a luării unor decizii 
economice, juridice și de specialitate, venite atât din partea comanditarilor 
(producătorii și intermediarii acestora în agențiile de publicitate), cât și 
din partea furnizorilor (agenți de fotografi, fotografi, stiliști etc.). Toate 
operațiunile prin care este produsă imaginea sunt rezultatul unei succesiuni 
de intermediari. Fiecare în parte, în funcție de locul pe care îl ocupă în 

26  Furnizorii sunt toate persoanele angajate pentru a realiza publicitatea propriu-zisă: 
fotograf, manechin, stilist, model-makers, coafeză, machior etc. (N. a.)
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cadrul dispozitivului de negociere, urmează să se poziționeze fie de partea 
segmentului artistic și mesajului care trebuie transmis prin semiotica 
imaginii, fie ca manager al caietului de sarcini comercial.

Legăturile de cooperare dintre creatori, fotografi și cumpărătorii de 
artă variază în funcție de modul lor de implicare în comandă, așa cum 
explică un director de creație: „Fie ne înscriem într-un demers artistic, în 
care fotograful vine cu tot universul său, concepe încă din faza incipientă 
elementul central al creației și deci poate să lucreze fără sprijinul nostru, 
fie ne implicăm în concept și atunci munca devine colectivă, cu un rol 
determinant în achiziția de elemente artistice.“27 Aceste medieri sunt 
clarificate de brief, dar arată și permeabilitatea teritoriilor profesionale în 
cadrul coordonării acestor proiecte de scurtă durată.

Redactarea brief-ului dă naștere unor negocieri purtate în special între 
producător, care are ultimul cuvânt, și directorul comercial al agenției, care 
îi implică în mod regulat și pe directorii artistici, pentru a prezenta punctul 
de vedere al agenției, exprimat în termeni estetici, chiar dacă acesta vizează 
căutarea unui impact publicitar. Punctul de vedere al „creatorilor“ este, pe 
lângă resursele reticulare și organizaționale, ceea ce agenția deține efectiv și 
ceea ce îi vinde producătorului, deseori fără să o știe. Prin urmare, luptele 
pentru teritoriu pot fi tensionate atunci când specialiștii în comunicare ai 
producătorului și profesioniștii creatori ai agenției au sentimentul că intră în 
concurență în ceea ce privește cele mai eficiente și mai legitime competențe 
pentru a modela viitorul produs.

Brieful oferă informații privind publicul vizat de publicitate. În 
funcție de buget și de obiectiv, crearea de imagini variază. Responsabilul 
comercial este cel care asigură transmiterea brief-ului către client. Acest rol 
al responsabilului comercial în cadrul tranzacțiilor contribuie la fluidizarea 
relațiilor în configurarea proiectelor de scurtă durată. Limbajului folosit este 
important, pentru că traduce în discurs așteptările publicitare și economice 
ale comanditarilor și evidențiază dimensiunea artistică și simbolică a 
proiectelor, permițând adaptarea intereselor diferiților actori. Astfel, 
responsabilul comercial intervievat își descrie rolul ca pe unul de „tampon“ 

27  N. Moreau, D. Sagot-Duvaroux, Rapport sur la rémunération de la création 
photographique, op. cit., p. 47 – fragment dintr-un interviu cu Hervé Plumer, director de 
creație, Publicis Conseil. (N. a.)
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care protejează propriile interese vizavi de unii și de alții, cu scopul de a 
finaliza contractul. De multe ori imperativele economice de rentabilitate, 
de limitare a costurilor pentru producători, nu corespund posibilităților de 
realizare artistică. Prin urmare, responsabilul comercial intervine în amonte, 
transmițând comanda producătorului într-un limbaj dublu, atât comercial, 
cât și artistic, adaptat grilelor de evaluare ale diferitelor părți implicate:

Trebuie să fii atât contabil, cât și hipermanager, cu o latură de marketing 
care să te facă credibil în fața clientului. În același timp e nevoie și de o 
sensibilitate artistică, una care să îți permită să discuți deschis, fără probleme 
cu DA [directorii artistici]. […] Fie discut cu clientul pentru a-i vinde 
produsul nostru, și atunci insist spunând că acesta îi oferă într-adevăr 
un răspuns la problema lui, că luăm în considerare toate elementele 
financiare, arătându-i că ne-am încadrat în buget sau, în caz contrar, 
de ce nu am făcut-o. Mai există și o altă latură, un fel de vânzare la 
nivel intern, vindem proiectul clientului spunând ce produs vrem să 
prezentăm, cum trebuie orientat. […] Mai este și o latură de traducere, 
adică să traduci directorilor artistici în cuvintele și sensibilitatea lor 
cererea clientului, și să traduci clientului în termeni de marketing ceea 
ce propun directorii artistici, înseamnă o dublă traducere.

(responsabil comercial, agenție de publicitate mică,  
interviu din 3 iulie 2008)

Negocierea bugetară a proiectelor este afectată de mecanismele inerente 
teritoriilor profesionale corespunzătoare diferitelor meserii. Credibilitatea 
agenției se bazează pe o prezență bipolară – responsabilii comerciali și 
directorii artistici – în interacțiunea cu finanțatorul. Prin urmare, prezența 
unor directori artistici aduce o valoare adăugată agenției de publicitate 
în timpul întâlnirilor cu producătorii. Acest mecanism se bazează pe o 
combinație eficientă între funcțiile comerciale și cele artistice.

Directorul artistic va fi prezent destul de des atunci când se prezintă 
catalogul [către client] […]. Nu ar fi posibil să fie trimiși doar responsabili 
comerciali la client pentru că la mijloc este un întreg univers și o echipă 
întreagă care lucrează la proiect.

(responsabil comercial, agenție de publicitate mică, 
interviu din 3 iulie 2008)

Administrarea relațiilor comerciale pe termene foarte scurte, care 
necesită un anumit grad de reactivitate, determină limitarea domeniilor de 
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intervenție și a relațiilor dintre diferiții actori. Apărarea intereselor agenției 
de publicitate se realizează prin concilierea intereselor divergente în cadrul 
agenției. Crearea în comun a valorii economice și creative a proiectelor 
respectă diviziune internă a muncii, bazată pe două limbaje diferite, care 
implică traducerea dintr-un registru în altul, realizând un fel de transmutare 
a bugetului în reprezentarea publicitară.

Următoarea etapă constă în întâlnirile de prezentare a proiectului de 
creație. Negocierea de tip marketing a proiectului se traduce prin folosirea 
unor cuvinte eficace, a unui vocabular eficient, capabil să ajusteze propunerea 
creativă la așteptările producătorului și să obțină astfel proiectul. Acest 
joc de limbaj se dobândește lucrând în prealabil în agenția de publicitate, 
observând îndeaproape identitatea socială promovată de clientul companiei, 
identificând cuvintele-cheie.

Se discută foarte mult despre proiecte în intern. Aici este locul în 
care se construiește treptat discursul, deoarece creatorii încep un 
discurs cu scopul de a-și vinde direcțiile pe care vor lucra. Noi 
facem comentarii pentru ca eventual să le sugerăm alte direcții, 
spunându-le, spre exemplu, să se îndrepte spre o anumită tematică. 
Dar cum este vorba despre o muncă tematică, cuvintele vin singure. 
[…] Urmărind clientul, știm că vor exista o serie de cuvinte-șoc, 
între ghilimele, care știm că vor fi acceptate imediat! […] Unii sunt 
hipersensibili la cuvântul „șic“, iar dacă prezentăm o machetă care 
conține cuvântul „șic“, devin hipersensibili la ea! […] Există câteva 
cuvinte în vocabular de care e bine să nu te atingi.

(director comercial, agenție de publicitate, structură mică,  
interviu din 3 iulie 2008)

Negocierea dintre agenția de publicitate și producători validează 
realizarea propriu-zisă a vizualului. Ca urmare a acestei tranzacții se trece 
la căutarea de fotografi, muncă efectuată de către cumpărătorii de artă.

Relațiile dintre agenți și cumpărătorii de artă: 
nevoia de fluiditate

Piața muncii din domeniul fotografiei publicitare se bazează pe o serie 
de relații de interdependență, în care agentul de fotograf și cumpărătorul 
de artă reprezintă elementele centrale. Primul apără interesele mandanților 
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și prospectează cererea. Cel de al doilea apără interesele comanditarilor: 
lucrează ca salariat sau în regim free lance pentru una sau mai multe 
agenții de publicitate, în cadrul cărora este responsabil cu punerea în 
contact a clientului cu fotografii. Aprioric antagoniste, interesele celor doi 
intermediari sunt în realitate întrepătrunse: este vorba despre crearea unor 
legături de încredere capabile să genereze contracte punctuale pe termen 
lung, din care să își asigure comisioanele, respectiv marja de profit. Interesul 
reciproc de a coopera este accentuat de concurența tot mai acerbă, atât 
pe piața fotografilor, cât și pe aceea a agențiilor de publicitate. Această 
intensificare a concurenței presupune găsirea de contracte, negociate proiect 
cu proiect între agențiile de fotografi, care apără interesele mandanților lor, 
și cumpărătorii de artă, dar apără și interesele comanditarilor.

Acordurile de colaborare între fotografi  
și cumpărătorul de artă

Organizația „Agenți asociați“ cuprinde o comisie alcătuită în mod 
egal din agenți și cumpărători de artă, denumită „Pédagogie“, al cărei 
scop este „sensibilizarea directorilor artistici, a directorilor de creație și a 
responsabililor comerciali față de munca agenților și a cumpărătorilor de 
artă. Proiectul presupune, pe termen scurt, vizite în școlile de afaceri cu 
scopul de a explica funcționarea profesiei de cumpărător de artă și a celei de 
agent“. Din 2005 există o structură care demonstreză interesul ca membrii 
celor două profesii să identifice modalități de colaborare solidară, în ciuda 
intereselor vădit divergente în ceea ce privește negocierea prețurilor. De 
asemenea, o serie de interviuri indică existența de acorduri și de servicii 
reciproce, destul de frecvente între agenți și cumpărătorii de artă. Scopul 
este acela de a face front comun pentru a obține un proiect, după cum o 
arată declarația unui agent:

Este vorba despre o complicitate între noi și cumpărătorul de artă. Eu 
cred că suntem în situația de a ne sprijini reciproc pentru că și ei se 
află sub o presiune incredibilă!
Da, dar voi, care vă ocupați de fotografi, le urcați cota, iar ei trebuie 
să negocieze prețuri scăzute – cum vine asta?
Mergem mână în mână: le spunem adesea așa: „De câți bani 
dispui?“ și „Ce se poate face?“ Altădată, un cumpărător de artă cu 
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care mă cunosc de o viață a trimis într-o joi seara un prim e-mail la 
ora 17:00, noi i-am trimis cataloagele de prezentare, la ora 18:00, la 
ora 19:00, la ora 20:30 au sosit ultimele machete, el avea nevoie de 
un deviz complet pentru o campanie [Creator de modă cunoscut] 
pentru a doua zi, la ora 13:00! […] Rolul lui era să propună trei 
fotografi la ora 13:00, cu un deviz gata pregătit care să cuprindă 25 
de figuranți, prețul stilistei, trebuia să adun toate aceste elemente. 
[…] Prin urmare, fie îi propuneam eu prețul, fie îmi spunea el 
de câți bani dispune, care este bugetul, mă încadrez sau nu mă 
încadrez în sumă, mă descurc, mai tai pe unde se poate, sau mai 
există și varianta în care nu picăm pe sumă și atunci renunțăm la 
afacere […].

(agenție specializată în modă, produse cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Provocarea pe care o reprezintă aceste acorduri succesive care creează 
relații de încredere, împărtășirea „aceluiași filon practic“ de către agențiile 
de fotografi și cumpărătorii de artă constă în necesitatea de a păstra o ușă 
deschisă pentru potențiale proiecte: 

Trebuie să-și amintească de noi de fiecare dată. Cu fiecare client care 
ne sună din nou ne spunem: „Este foarte bine.“ Dăm mult din coate 
de fiecare dată, de aceea poate că există și conflicte...

(agent specializat în modă, produse cosmetice, portrete,  
interviu din 31 martie 2008)

Controlul emoțiilor joacă de asemenea un rol important în aceste 
relații de prestări de servicii. Interesul comercial pe termen lung nu implică 
dezamăgirea de a nu fi fost selectat, cu atât mai mult cu cât luarea deciziei 
nu este responsabilitatea cumpărătorilor de artă. Cum ei sunt principalii 
observatori ai actualității fotografice în cadrul agențiilor, este în avantajul 
tău să te aibă în vedere într-o bună zi, chiar dacă nu au certitudinea că pot 
oferi aceleași sume aceleiași agenții de la un an la altul sau posibilitatea de 
a plasa fotografii în alte proiecte.



Intermedierile complexe în domeniul fotografiei publicitare   

145

Cumpărătorii de artă: între expertiza artistică și 
negocierea comercială

Cumpărătorii intermediari de artă sunt dificil de identificat (aproximativ 
150) și sunt predominant femei28. Își exercită meseria în regim free lance sau ca 
salariați ai agențiilor de comunicare. Adeseori, în anumite agenții de publicitate 
și de comunicare, rolul lor intern a fost disputat și atribuit directorilor artistici și 
comerciali29. În alte agenții mai importante, cum ar fi Publicis Conseil sau Euro 
RSCG, dimpotrivă, această funcție este de sine stătătoare și dispune de o echipă 
de aproximativ zece persoane: „Profesia noastră este acum stabilă, recunoscută 
și respectată. Timp de un an dăm de lucru unui număr de aproximativ 60 de 
fotografi, care nu sunt aceiași de la un an la altul.“30 O atare perspectivă optimistă 
nu are în vedere și structurarea profesională a acestei activități, care nu dispune 
de nicio formare specifică, sindicat sau asociație profesională. Distribuirea 
practicienilor din cadrul acestei profesii, statutul diferit (salariat/free lance) și 
posibila delegare a rolului lor altor funcții din agențiile de publicitate fac ca acești 
intermediari să nu fie indispensabili pe piață.

Atunci când funcția lor există, cumpărătorii de artă rămân interlocutorii 
privilegiați ai agențiilor de fotografi. În cadrul agenției de publicitate, aceștia 
se află la confluența dintre serviciile comerciale și cele artistice. Creativii din 
agenții fac propuneri de machete pentru a răspunde licitațiilor producătorilor. 
Odată validate de către client, aceste machete sunt realizate cu ajutorul 
diferitelor sectoare profesionale (fotografi, stiliști, fotomodele, models makers 
etc.). Aici intervin cumpărătorii de artă, care sunt responsabili de punerea în 
legătură a producătorilor cu artiștii. Aceștia trebuie să identifice fotografii și 
apoi să negocieze cu agentul lor prețul onorariilor și al drepturilor, pe baza 

28  Date fiind statisticile profesiei pentru Franța (în care, conform autorilor, doar cinci 
bărbați ocupă această funcție), în ediția originală s-a folosit pretutindeni femininul, respectiv 
„acheteuses d’art“ [„cumpărătoare de artă“]. Pentru ediția de față, date fiind uzanțele limbii 
române, a fost preferată forma de masculin, cu păstrarea genului feminin în cazurile în care 
acest lucru este menționat explicit (de exemplu, în fragmentele de interviuri). (N. red.)
29  În această privință, o mărturie din cadrul acestei anchete a confirmat faptul că primul rol 
anulat în situație de dificultate financiară este acela al cumpărătorului intermediar de artă. 
Totuși, această angajată păstrează legătura cu întreprinderea și lucrează de acum înainte în 
regim free lance. (N. a.)
30  Fragment din interviul cu Jean-Luc Chirio, responsabil de cumpărarea de artă la BETC, în 
N. Moureau, D. Sagot-Duvaroux, Rapport sur la rémunération de la création photographique, 
op. cit., p. 47.
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unui deviz pe care l-au verificat în prealabil, pentru a se asigura că respectă 
bugetul prevăzut de către comanditar. Cumpărătorii intermediari de artă, în 
funcție de competențele lor, de timpul de care dispun, de numărul mare de 
bugete pe care trebuie să le administreze și de fișa postului din structura în 
care lucrează, vor trebui să administreze producția sau să o delege agențiilor 
de fotografi. Ca atare, reactivitatea agenților reprezintă un aspect esențial 
pentru cumpărătorii care se află sub presiunea comanditarilor.

În agenție, cumpărătorii intermediari de artă sunt aceia care cunosc 
tendințele pieței și cataloagele de prezentare. Una dintre prerogativele acestora 
este de a-și actualiza cunoștințele din mediul fotografic. De asemenea, ei au 
un rol de jucat în monitorizarea tendințelor de creație și a campaniilor de 
publicitate concurente.

Directori de casting și negociatori
După crearea machetei, cumpărătorii de artă intervin în etapele 

premergătoare realizării proiectului, propunând furnizori (fotografi, 
fotomodele, stiliști etc.) care urmează a fi utilizați în producție. Printre 
domeniile lor de intervenție se numără realizarea castingului de artiști, 
implicarea în procesul creativ sub forma prospectării și a selectării 
fotografilor, respectarea diferitelor norme juridice și negocierea contractelor 
(fixarea prețurilor și a drepturilor cuvenite ca urmare a valorificării imaginii). 
Pentru cei care intervin în regim free lance, diversitatea sarcinilor îndeplinite 
în procesul de administrare a producției duce la creșterea remunerației:

Lucrez în regim free lance, […] deci nu câștig la fel în fiecare lună. Așadar, 
se fac negocieri: în funcție de client, în funcție de dificultatea jobului, sunt 
plătită mai mult sau mai puțin din onorariile agenției, din producție. De 
prețul producțiilor depinde o parte din venitul meu. Negociez de fiecare 
dată. […] Fac treaba de la A la Z, fac castinguri, asist la castingul pe care îl 
face scenografia, aleg oamenii care se ocupă de prospectare, fac cam totul. 
Mă ocup în întregime și de campania de publicitate, în ceea ce ține de 
negociere, de realizarea propriu-zisă, de persoanele de care răspund. […] 
Am interesul să fac maximum posibil, pentru că este mai bine să fii total 
implicat și adesea mai rentabil din punct de vedere financiar. Dacă mă ocup 
de tot sunt mai bine plătită decât dacă mă ocup de o singură chestie, și apoi 
este și mai motivant.

(cumpărătoare de artă free lance, interviu din 22 aprilie 2008)
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Negocierile contractuale pe care le fac depind de marjele de profit 
realizate de agențiile de publicitate pe marginea bugetelor alocate de 
producători. Tranzacțiile efectuate în cadrul unui proiect sunt delegate 
cumpărătorilor de artă la momentul producerii imaginii. Aceștia sunt 
intermediari care trebuie să aducă la un numitor comun semnătura și prețul 
unui fotograf pentru comanda pe care urmează să o execute. Acesta este 
motivul pentru care fotografii din domeniul publicitar trec în plan secund 
ceea ce ar putea părea o singularitate artistică:

Când există o comandă serioasă pentru un fotograf sau un ilustrator, aceștia 
trebuie să-și înfrângă propria personalitate artistică pentru a răspunde brief-
ului pe care-l primesc, așa cum a fost el gândit de directorul de creație și de 
client […], în fine, sunt o grămadă de lucruri percepute astfel, la care un 
artist liber nici măcar nu se gândește.

(cumpărătoare de artă, agenție de publicitate importantă,  
interviu din 15 mai 2008)

Negocierea prețului prestației
Mai mult decât unicitatea fotografului, obiectivul este de a identifica 

un executant ale cărui competențe în materie de management de echipă, 
de respectare a bugetului și a calendarului să garanteze îndeplinirea brief-
ului. Pe baza cataloagelor de prezentare identificate și în funcție de bugetul 
alocat proiectului, este selectată o gamă de fotografi. Cumpărătorii de 
artă lucrează prin urmare cu toate tipurile de artiști: conținutul fiecărui 
proiect, definit în funcție de bugetul comenzii, este cel care le influențează 
alegerile. Această selecție nu se face întotdeauna doar în funcție de criterii 
estetice, ci în principal în funcție de capacitarea artiștilor de a duce la bun 
sfârșit un proiect în termene foarte scurte, în funcție de specializarea lor 
într-un segment al pieței (lux, natură moartă, produse de larg consum 
etc.) și de gama lor de prețuri31. Această muncă de identificare necesară 
selecției se dezvoltă, deoarece producătorii sunt mai degrabă tentați să 
solicite agențiilor de publicitate mai multe cataloage de prezentare însoțite 
de diverse devize pe baza cărora să facă propria alegere, reducând astfel 

31  Desigur, mai ales pe piața de lux anumiți fotografi de renume sunt angajați pentru reputația 
și pentru semnătura lor, dar chiar și acolo personalitățile artistice sunt interșanjabile. (N. a.)
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autonomia agențiilor de publicitate. Negocierile din jurul realizării creației 
se poartă în cascadă; în general bugetul destinat fotografilor constituie 
principala constrângere. În acest context, în intern, responsabilul comercial 
reprezintă factorul de decizie:

Noi fie vom modifica din nou creația, fie vom încerca să găsim un fotograf 
mai ieftin și mai rapid, să știm dacă ne poate face un preț convenabil și să apoi 
renegociem cu furnizorii. Dar în general schimbăm fotograful și creația fiindcă 
pentru noi, ceea ce este cu adevărat costisitor este producția propriu-zisă.

Deci cele mai importante economii la ce le faceți?
La cumpărarea de artă, serviciile fotografilor, la studio și fotomodel, rareori 
sacrificăm creația, deci ceea ce sacrificăm, în final, sunt oamenii care 
realizează creația.

(responsabil comercial, agenție de publicitate, structură mică,  
interviu din 3 iulie 2008)

Negocierile referitoare la zilele de muncă ale fotografilor tind să crească 
numărul imaginilor realizate în cadrul ședințelor foto. Prospectarea 
realizată de către cumpărătorii de artă pentru a recruta un fotograf al cărui 
deviz corespunde constrângerilor bugetare ale clientului este rediscutată 
frecvent în cadrul întâlnirilor de prezentare ale echipei de lucru. Prezența 
agentului alături de artistul său contribuie la apărarea intereselor acestuia, 
asigurând monitorizarea încheierii contractelor.

Strategiile de prospectare ale cumpărătorilor de artă pentru a le oferi 
clienților fotografiile potrivite din punct de vedere financiar sunt un 
criteriu în aceste preselecții. Din acest motiv cumpărătorii de artă sunt și ei 
supuși unei duble constrângeri: să răspundă caietului de sarcini întocmit 
de angajator și să mențină contacte pe termen lung cu agenții fotografilor.

Cumpărătorii de artă lucrează într-un interval de timp scurt, delimitat 
de fiecare proiect în parte. Prestatorii de servicii cărora le este delegată 
realizarea operațiunilor pot fi responsabili cu definirea liniilor generale ale 
strategiilor de publicitate ale clientului pentru perioade variabile. Aceștia 
își pot asuma responsabilitatea monitorizării intereselor financiare ale 
finanțatorului pe termen mediu și lung (desfășurarea de campanii timp de 
un an sau mai mult). Durata campaniilor depinde de puterea financiară a 
producătorilor. Cumpărătorii de artă pot să participe la crearea imaginii 
unei societăți sau pot să desfășoare doar o campanie pentru o operațiune 
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punctuală. Pe de altă parte, dacă au legături recurente cu anumiți artiști și 
fotografi, specificațiile caietelor de sarcini îi împiedică să dezvolte o formă 
de valorificare a artiștilor solicitați. Dacă pot cere în mod preferențial 
anumiți artiști, acest lucru nu se înscrie într-o activitate de asumare a 
dezvoltării carierei artiștilor, cu care nu au o relație de exclusivitate:

Selectăm fotografii în funcție de ceea ce dorim să facem pentru o campanie. 
Unii spun așa: „Dacă îmi faci un serviciu îți voi facilita și alte colaborări“ 
și până la urmă e posibil să nu se mai întâmple așa, ceea ce nu este foarte 
corect! Nu știm, nu putem promite nimic, nu este clar dacă clientul va dori 
sau nu, dacă va accepta.

(cumpărător de artă free-lance, interviu din 22 aprilie 2008)

Poziția lor în cadrul sistemului este aceea a unor vectori de corelare 
între o cerere și o ofertă aferente unui anumit proiect. Chiar dacă raportul 
de forță le este favorabil în relația pe care o au cu agențiile de fotografi, 
apariția unor concurenți precum directorii de achiziții din structura 
producătorilor îi determină, în anumite împrejurări, să le apere interesele 
fotografilor. Spre deosebire de agenți, cumpărătorii de artă nu reprezintă 
interesele artiștilor, ci pe cele ale clienților, ceea ce uneori îi face să se 
transforme în apărători ai fotografilor. Cumpărătorii de artă încearcă 
să îi facă din nou disponibili pentru producții viitoare de care sunt 
responsabili. Astfel, în fața responsabililor de achiziții, care au o viziune 
financiară asupra activității, ei apără valoarea de piață a calităților estetice 
ale producțiilor fotografilor (în scopuri publicitare, desigur, care trebuie să 
se încadreze în bugetele de care dispun). Fiind responsabili cu prezentarea 
mai multor devize clienților, la fel ca responsabilii cu distribuția artistică 
din sectorul cinematografic, aceștia prezintă punctele tari și punctele slabe 
pentru fiecare propunere în parte, dar decizia finală a alegerii fotografului 
îi revine clientului:

Când am început eu să lucrez, oamenii din marketing erau cei care 
administrau întreg proiectul publicitar la nivel creativ, strategic și, de 
asemenea, validau devizele de producție: televiziune, tipărituri etc. În 
prezent, toate aceste lucruri au fost separate și la producători există direcții 
de achiziții care nu se ocupă decât cu administrarea devizelor și care de 
multe ori nici măcar n-au văzut machetele, nici nu știu despre ce vorbesc! 
[…] Iar noi, în cumpărarea de artă, rămânem cu toate elementele, nu putem 
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să separăm sectorul creativ de elementul bani, sunt strâns legate unul de 
celălalt. […] Se pierde coeziunea dintre marketing și financiar, iar pentru 
noi aceasta este o problemă reală. […] Elementul esențial pe care nu trebuie 
să-l pierdem niciodată din vedere este să punem calitatea înainte de costuri. 
[…] Aș spune că încercăm să ne păstrăm furnizorii, adică deși în calitate de 
solicitant ne situăm într-o poziție de forță față de ei, îi considerăm mai mult 
ca pe niște colaboratori, pentru că știm că avem nevoie de ei.

(cumpărător de artă, agenție de publicitate importantă,  
interviu din 15 mai 2008)

Expertiza cumpărătorului de artă, ale cărui negocieri garantează marjele 
agenției de publicitate, face posibilă negocierea reducerii costurilor cu forța 
de muncă. Vechimea în profesie dezvoltă spiritul de observație asupra nou-
veniților care pot fi mobilizați în anumite proiecte și permite rentabilizarea 
lor prin recursul, cu costuri evident mai mici, la serviciile fotografilor pe 
care un anumit cumpărător i-a lansat pe piața publicității. Plasarea tinerilor 
artiști permite o negociere mai ușoară a tarifelor lor:

Având în vedere că suntem o agenție veche pe piață, [cumpărătorul 
de artă] a reușit să încheie contracte foarte bune cu fotografii sau 
cu fotomodelele pe care i-am lansat de foarte tineri! Erau oameni 
la început de carieră, cărora le-am remarcat talentul, care aveau tarife 
foarte reduse și care în prezent, șase ani mai târziu, deși practică 
tarife mult mai mari, nouă continuă să ne facă oferte foarte atractive. 
[…] În general cumpărătorul de artă are într-adevăr talentul de a 
descoperi o persoană care peste zece ani se va bucura de succes, dar 
pe care o putem găsi astăzi le prețuri foarte interesante.

(responsabil comercial, agenție de publicitate mică,  
interviu din 3 iulie 2008)

Cumpărătorul de artă își poate asuma și producția dacă agenda 
îi permite și dacă dispune de competențele necesare administrării 
respectivului proiect. Această asumare depinde de cum este organizat postul 
său în cadrul agenției de publicitate și poate varia în funcție de bugetele pe 
care trebuie să le administreze. În schimb, atunci când lucrează în regim free 
lance, aceasta este opțiunea cea mai rentabilă pentru cumpărătorul de artă.

În cazul în care cumpărătorul de artă nu este suficient de disponibil 
pentru a se ocupa de un proiect, producția poate fi delegată. În acest 
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caz el transferă această sarcină agenției de fotografi agreate sau căreia 
i-a solicitat să intervină cu o echipă stabilită, administrată și bugetată de 
fotograf. Această situație favorabilă fotografului îi conferă o poziție de 
forță în negocierea bugetului, asumându-și, în vederea producției creației, 
alcătuirea unei echipe (fotograf, retușor, decorator, stilist, studio etc.). 
Această asumare îi permite agentului de fotografi să negocieze avantajos un 
întreg pachet de servicii. Pe lângă interesul comercial al agenției, fotograful 
dispune de o mai mare autonomie artistică. În astfel de situații, finanțarea 
acestor producții este asigurată a minima de către agenția de publicitate, 
agenții lor neintrând sub incidența legislației agenților artistici. Pe când 
administrarea producțiilor cu bugete semnificative pentru proiecte care, 
pe lângă onorariul fotografului, includ costuri legate de transport, cazare, 
închirierea unei mașini sau a unui echipament etc. implică finanțarea în 
avans a tuturor costurilor, înainte de ședințele foto, iar onorariile se plătesc 
în termen de 60 de zile de către comanditar. Aceste servicii furnizate de 
agențiile de fotografi sunt facturate sub formă de onorarii de coordonare, 
aferente organizării echipelor și logisticii necesare realizării ședințelor foto. 
Agenția de publicitate, prin intermediul cumpărătorului de artă, întocmește 
bonuri de comandă și efectuează plăți.

Un alt intermediar poate interveni în acest lanț de cooperare, în 
special în ceea ce privește organizarea de deplasări, identificarea de locații 
în străinătate, construcția sau transportul de decoruri etc. Este vorba 
despre societățile de producție de fotografii, care îndeplinesc această 
sarcină specializată de identificare, sprijinire și administrare a echipei 
fotografului în străinătate. Tranzacțiile sunt realizate în mai multe moduri: 
fie finanțatorul/clientul plătește direct societății de producție atunci când 
nu se utilizează serviciile unei agenții de publicitate, fie agentul primește 
bugetul direct de la client și gestionează producția, fie agenția de publicitate 
trimite bugetul agentului și agentul subcontractează producția.

Organizarea sub formă de proiect a activității, bazată pe o percepere 
diferită a tarifelor practicate și pe alocări bugetare variabile, direcționate 
către agențiile de publicitate, agențiile de fotografi și fotografii se realizează 
prin negocierea unor acorduri în care fiecare trebuie să aibă impresia că este 
plătit cu un „preț echitabil“. Aceste tranzacții negociate în cadrul unui întreg 
lanț de intermediere, care leagă pe de o parte producătorii și, pe de altă 
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parte, fotografii, implică intervenția diferiților actori ale căror considerente 
profesionale se bazează pe interese diferite. Aceste interese divergente 
reflectă polaritatea care permite o anume structurare între nevoia de 
comercializare și dimensiunea creativă a pieței de publicitate. Puse față 
în față, cele două ipostaze ale intermediarului, reprezentate de agentul de 
fotografi – aflat în serviciul mandantului său – și cumpărătorii de artă – care 
reprezintă interesele agenției de publicitate apărate de către responsabilii 
comerciali în fața producătorilor – își joacă fiecare rolul, proiect cu proiect, 
obiectivul reciproc fiind concretizarea unor proiecte pe termen lung.

Imperativul de a mobiliza echipe pe perioade de timp din ce în ce mai 
scurte presupune o cunoaștere riguroasă, de către ambele părți, a structurii 
de relații și a tarifelor în vigoare, astfel încât, în funcție de specialitatea 
fotografică, să se reducă perioada de negociere pe o piață pe care concurența 
dintre competențele tehnice și artistice ale fotografilor este întreținută de 
către agențiile de publicitate care prezintă liste comanditarilor. Cu toate 
acestea, deși fotografii se află într-o poziție dezavantajată în raportul de 
forță, cu excepția segmentelor de top în care comanditarul dorește să își 
asocieze „semnătura“ fotografului, relația de colaborare este validată după 
întâlnirea cu producătorii. Relațiile de interdependență care îi implică pe 
agenți, pe fotografi, pe cumpărătorii de artă și pe agenții de publicitate pe 
de o parte, și pe comanditari, pe de altă parte, reconfigurează acordurile pe 
perioade de timp diferite: dacă în amonte agenții de publicitate și agenții de 
fotografi negociază tarifele prestatorilor vizuali, în schimb fac front comun 
în fața comanditarului, care ține până la urmă frâiele financiare. Lucrurile 
se întâmplă în așa fel încât retorica încrederii să reflecte interesul de a-și 
asigura longevitatea relațiilor, determinând astfel partenerii contractuali 
(cumpărătorul de artă și agentul, dar și responsabilul comercial și 
producătorul) să își ajusteze așteptările în cadrul unei structuri caracterizate 
de relații de forță atât bugetare, cât și artistice. Acesta este motivul pentru 
care fiecare dintre părți are interesul de a participa la producerea de 
cunoaștere, de încredere și de informație în această economie caracterizată 
de incertitudine.
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Capitolul V

Agenți și manageri  
din domeniul muzicii

Printre profesiile artistice, aceea a muzicianului-interpret se distinge 
prin producerea și diseminarea operelor în cel puțin două forme distincte: 
discul și concertul. Acestea diferă în ceea ce privește durata și modul de 
implicare a artistului, mediile profesionale (casa de discuri/profesioniștii 
din domeniul spectacolului) și formele de remunerare (royalties/redevențe). 
Trebuie să mai adăugăm scrierea de texte și compoziția muzicală, care 
conferă anumitor muzicieni statutul de autor (și remunerațiile aferente), 
pentru a înțelege mai bine faptul că eterogenitatea profesiei de muzician 
stimulează, mai mult decât în alte sectoare artistice, recurgerea la serviciile 
profesioniștilor responsabili cu reprezentarea intereselor pe lângă partenerii 
de lucru și cu prospectarea activităților remunerate: agentul și managerul.

Apărută cu aproximativ două secole în urmă în domeniul muzicii clasice, 
profesia de agent muzical este astăzi concurată de cea a managerului, provenită 
din muzicile populare anglo-saxone, în special din muzica rock. Astfel, 
printre intermediarii studiați, agentul și managerul au cele mai mari șanse 
să își dispute teritoriul profesional. Desigur, abilitățile lor profesionale diferă 
ușor în anumite privințe, însă aceste două profesii concurează pentru același 
teritoriu profesional, respectiv acela de a intermedia în beneficiul artiștilor din 
lumea muzicii. Împărțirea acestui teritoriu poate fi explicată prin apel la istoria 
sectorului de activitate și la legislația privitoare mai ales la meseria de agent, 
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întrucât aceasta datează de mai multă vreme1. Dar, dincolo de discursurile 
despre liniile de demarcație, granițele care separă aceste două profesii sunt în 
realitate destul de permeabile – o altă constatare concludentă pentru aspirația 
de a-și însuși același spațiu de diviziune a muncii. Compararea activității 
agenților și a managerilor se va baza pe analiza statistică – a bazei de date a 
Centre d’information et des ressources pour les musiques actuelles (IRMA2). În 
timp ce sociologia artei se ocupă în primul rând de numele mari și teoretizează 
profesiile artistice pornind de la acestea, analiza statistică făcută asupra celor 
9000 de artiști și 2330 de intermediari permite o înțelegere a tuturor situațiilor, 
atât a vedetelor, cât și a așa-zișilor „musicos“3 și a intermediarilor acestora.

Două meserii, un singur teritoriu profesional
Circumstanțele istorice care au favorizat apariția analogă 
a agenților și a managerilor

Dacă la sfârșitul secolului al XVIII-lea concertele erau organizate fie de 
către mecena, fie de către societăți muzicale sau chiar de către muzicienii 
înșiși4, impresarii și agenții vor deveni partenerii privilegiați ai marilor 
muzicieni (din ce în ce mai independenți de sfera politică). Ei se afirmă astfel 
ca actori importanți ai activității muzicale concertistice. În Italia, începând 
cu secolul al XVIII-lea, impresarul artiștilor lirici se impune ca figură din 
ce în ce mai proeminentă în lumea muzicală5. În secolul al XIX-lea, agenții 
care inițial sprijineau muzicienii și societățile în organizarea activităților 

1  Din punct de vedere istoric, agentul şi impresarul au fost profesii recunoscute înaintea 
managerului. De la scrierea cărții de față, opoziția dintre agenți și manageri nu mai are niciun 
temei juridic, pentru că certificatul de agent artistic a fost eliminat prin legea nr. 2010–853 din 
10 iulie 2010. De aici înainte se manifestă doar prin polarizarea sociologică dintre posturile de 
intermediere care decurg din această tipologie, respectiv aceea de manager și aceea de impresar. 
(N. a.)
2  Această bază de date îi cuprinde pe majoritatea artiștilor francezi de muzici contemporane 
(rock, muzică electronică, muzică ușoară franțuzească, varietăți, muzică etnică, jazz etc.) și pe 
managerul și/sau agentul acestora, atunci când recurg la serviciile unor intermediari. (N. a.)
3  Marc Perrenoud, Les musicos. Enquête sur les musiciens ordinaires, Paris, La Découverte, 2007.
4  William Weber, The Musician as Entrepreneur, 1700–1914: Managers, Charlatans and 
Idealists, Bloomington, Indiana University Press, 2004.
5  John Rosselli, The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi. The Role of the Impresario, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
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se specializează treptat, devenind actori independenți6. Activitățile lor 
structurează sezoanele muzicale la nivel local, în timp ce progresul rapid 
al mijloacelor de comunicare facilitează formarea de rețele naționale și 
internaționale. În perioada premergătoare Primului Război Mondial, 
principalele agenții din Berlin, Londra, New York, Paris și Viena au împânzit 
sfera internațională a vieții muzicale concertistice7. 

Cele câteva lucrări ale istoricilor care abordează activitatea acestor 
intermediari arată factorii care au determinat apariția și stabilizarea 
lor, comparabili cu cei din perioada contemporană. Ei insistă pe 
comercializarea practicilor muzicale și pe creșterea mizelor economice, 
pe tendința de internaționalizare, pe profesionalizarea vieții muzicale, pe 
depersonalizarea raporturilor de muncă și, în fine, pe înmulțirea posibilelor 
surse de remunerare a muzicianului. În acest context de intensificare și 
internaționalizare a concurenței muzicale, agenții și impresarii tind să se 
pună la punct cu noile mecanisme ale pieței (contractarea relațiilor de 
muncă, promovarea pieței concurențiale etc.).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, acești intermediari își fac apariția și 
în domeniul muzicii ușoare și al spectacolului de varietăți. În perioada 
interbelică, impresarii și organizatorii de turnee se impun treptat în 
fața muzicienilor, devenind o etapă obligatorie în drumul spre scenă. 
Dezvoltarea industriei spectacolului și a mijloacelor de informare în masă 
(înregistrare pe disc, transmisiune radio) din a doua jumătate a secolului 
al XX-lea ajută la stabilizarea acestor intermediari ca actori importanți pe 
piața muzicală. Legea din 29 decembrie 1969 instituționalizează profesia 
de agent artistic și îi reglementează strict exercitarea, stabilind modul de 
remunerare și obligativitatea de specializare.

Mai recent, apariția profesiei de manager în Marea Britanie și Statele Unite 
se face concomitent cu concentrarea industrială a sectorului muzical și cu 
răspândirea difuzării așa-numitelor muzici de larg consum (de altfel, noțiunea 
de manager este strâns legată de noțiunea de trupă, foarte prezentă în lumea 

6  W. Weber, „The Origins of the Concert Agent in the Social Structure of Concert Life“, în 
Hans Eric Bödecker, Patrice Veit, Michael Werner (coord.), Le concert et son public. Mutations 
de la vie musicale en Europe de 1780 à 1914, Paris, Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2002, pp. 121–145.
7  W. Weber, The Musician as Entrepreneur, 1700–1914…, op. cit., și id. „The Origins of the 
Concert Agent in the Social Structure of Concert Life“, art. cit.
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rockului). Deși se face referire la noțiunea de manager în legea din 1969, care 
reglementează statutul agentului artistic, stabilizarea acestei profesii în peisajul 
muzical francez nu are loc decât la începutul anilor 19808. Dezvoltarea fără 
precedent a activității muzicale între anii 1980 și 1990 a contribuit în mare 
măsură la evoluția profesiilor de agent și, în special, a celei de manager9.

La originea apariției managerilor se află transformări similare celor care au 
determinat emergența profesiei de agent. Contribuind la fragmentarea activității 
și a surselor de remunerare a muzicienilor, crearea drepturilor conexe10 și 
diversificarea modurilor de difuzare au determinat mulți muzicieni să delege 
activitatea de prospectare a locurilor de muncă și a piețelor de desfacere pentru 
producțiile lor, iar costurile de informare și de tranzacționare au devenit astfel 
mai importante. Creșterea considerabilă a numărului de muzicieni profesioniști 
care au devenit treptat principala categorie de interpreți11 explică de asemenea 
sporirea numărului de agenți și mai ales pe cea a numărului de manageri. Această 
creștere fără precedent a ofertei a avut ca efect intensificarea concurenței, ceea ce 
îi pune pe muzicieni într-o situație de incertitudine crescută cu privire la viitorul 
lor, în timp ce mizele financiare și considerentele star-system-urilor au evoluat 
în sectorul muzicii contemporane și al spectacolului de varietăți. Este tocmai 
sectorul în care managerii s-au impus cu scopul de a dezvolta carierele artiștilor 
și de a le apăra interesele, determinându-i să își asume responsabilitatea noilor 
mecanisme de piață (strategii de marketing, merchandising, abordare contabilă, 
negocierea contractelor etc.).

Deși din punct de vedere social și juridic este mai puțin recunoscută 
decât profesia de agent, profesia de manager cunoaște un proces de 
structurare și legitimare. Primele stagii și cursuri de formare în profesie 

8  Printre pionieri: Jean-Pierre Lafoy și Gilles Lanson, care au contribuit la succesul Starshooter 
la sfârșitul anilor 1970 și François Ravard, care a fost managerul Téléphone. (N. a.)
9  Dacă creșterea numărului de manageri de la apariția lor în Franța este incontestabilă, 
numărul agenților muzicali rămâne încă de măsurat. Evoluția acordării de noi certificate 
agenților artistici (494 între 1971 și 1989, 593 între 1990 și 2007) sugerează că în prezent s-a 
înregistrat o creștere și mai mare. Dar aceste cifre îi includ și pe agenții actorilor (deși mai 
puțini decât cei ai muzicienilor), iar informațiile privind reînnoirea certificatelor (la fiecare trei 
ani) lipsesc, astfel că ne putem întreba câte dintre ele se mai află astăzi în uz. (N. a.)
10  Legea nr. 85–660 din 3 iulie 1985 cu privire la drepturile de autor și la drepturile artiștilor 
interpreți, ale producătorilor de fonograme și videograme și ale întreprinderilor de comunicare 
audiovizuală. (N. a.)
11  În 2007, în Franța existau 32 213 muzicieni și cântăreți față de 11 820 în 1982. (N. a.)
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se desfășoară la sfârșitul anilor 1980, iar în 1999 este creată o organizație 
profesională, respectiv Music Manager Forum France (MMFF, filiala 
franceză a federației International Music Manager Forum). Având în 
vedere lipsa de recunoaștere a profesiei de manager, prin structurarea și 
reprezentarea profesiei în cadrul organizațiilor profesionale din domeniul 
muzical s-a realizat implementarea durabilă a managerilor ca interlocutori 
legitimi situați între artist, antreprenorii de spectacole, producătorii și 
editorii discografici. Dispunând de un cod de deontologie profesională, 
MMFF reunește în prezent aproximativ 130 de membri și se bucură de 
o relativă recunoaștere instituțională, reflectată în special prin susținere 
financiară din partea Ministerului Culturii (DMDTS – Direction de la 
Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles) și SACEM (Société 
des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique), dar și prin prezența 
unui reprezentant în Conseil supérieur des musiques actuelles.

Împărțirea teritoriului între agenți și manageri
Domeniul de activitate al managerilor se suprapune cu cel al agenților, 

astfel încât apariția celor dintâi a dat naștere unor lupte concurențiale a 
căror miză a fost monopolul asupra activității de intermediere din sectorul 
muzical. Parțial condiționată de legislația care le reglementează activitatea, 
concurența dintre agenți și manageri determină un fel de împărțire 
a teritoriului profesional, organizată în jurul a două dintre cele mai 
structurante opoziții ale lumii muzicale: diviziunea dintre „muzica savantă“ 
și „muzica populară“ (sau „muzica contemporană“: varietăți, rock, hip-hop 
etc.) și cea care separă artele spectacolului de audiovizual.

Într-adevăr, dacă în domeniul muzicii savante12 (clasice) activitatea de 
intermediere este efectuată aproape exclusiv de agenți, managerii sunt clar 
majoritari în domeniul muzicii contemporane, cu excepția jazzului și a unor 
genuri de muzică tradițională unde procentele sunt aproximativ egale13. Această 
distribuție echivalentă se datorează faptului că economia ultimelor două 

12  În franceză s-a împământenit noțiunea de muzică savantă care reunește mai multe genuri 
muzicale – clasică, lirică și contemporană simfonică. Termenul „savant“, s-ar traduce mai exact 
prin „academic“ deoarece se referă la persoane cu studii universitare de specialitate care cântă 
de obicei după partituri. Echivalentul acestui termen este în limba română „muzică clasică“. 
13  Vezi infra, tabelul 3, p. [de completat pagina din ediția românească].
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genuri din sfera muzicii contemporane este cea mai apropiată de cea a muzicii 
clasice, veniturile muzicienilor provenind în principal din domeniul artelor 
spectacolului și nu din producții audiovizuale (royalties, drepturi de autor și 
drepturi conexe). Contrastele dintre muzica populară și cea clasică pe de o parte, 
și dintre artele spectacolului și audiovizual, pe de altă parte, tind să se suprapună: 
„Ponderea locurilor de muncă în sectorul audiovizual este semnificativ mai 
mică în rândul interpreților de muzică clasică (6%) decât în rândul interpreților 
de muzică populară (10%)14. Luând în considerare alte activități, cum ar fi 
spectacolele culturale sau comerciale, sectorul artelor spectacolului reprezintă 
92% din activitatea interpreților de muzică clasică, comparativ cu 74%, cât 
reprezintă în cazul interpreților de muzică populară. Este vorba mai degrabă 
despre încasarea drepturilor (royalties, drepturi de autor, drepturi conexe), decât 
despre veniturile de natură salarială care, deși sunt realizate doar de o parte 
minoritară a artiștilor, fac distincția între aceste două domenii de specializare: 
„Interpreții de muzică clasică au de patru ori mai puține șanse să colecteze 
redevențe de la SACEM decât interpreții de muzică populară.“15

În strânsă legătură cu clivajul dintre muzica clasică și muzica populară, 
intermediarii aflați în serviciul muzicienilor tind să se împartă între cele două 
tipuri principale de producție muzicală: agentului îi revine intermedierea 
concertelor, iar activitatea managerului este orientată către producția 
discografică și către alte forme de difuzare audiovizuală (radio, televiziune 
etc.). Este vorba despre o polarizare, şi nu despre o segmentare a funcțiilor: în 
domeniul muzicii contemporane, mulți dintre manageri caută și negociază 
concerte pentru artiștii lor, în timp ce, în domeniul muzicii clasice, anumiți 
agenți negociază cu sectorul audiovizual. Această polarizare este fără 
îndoială susținută și de legea din 31 decembrie 199216, care le permite 
agenților să dețină un certificat de organizator de spectacole (și viceversa), cu 
condiția ca aceste două activități să nu se desfășoare concomitent, în cadrul 

14  Philippe Coulangeon, Les musiciens interprètes en France. Portrait d’une profession, Paris, 
Ministerul Culturii li Comunicării, DEP/La Documentation française, col. „Questions de 
Culture“, 2004, p. 90. 
15  În plus, cumulul între activitățile de interpretare și cele care generează drepturi de autor 
este mai curând marginal în rândul artiștilor interpreți de muzică clasică (10% în comparație 
cu 38% în cazul interpreților de muzică etnică). Ibid., p. 100. (N. a.)
16  Legea numărul 92–1446 cu privire la ocuparea forței de muncă, dezvoltarea muncii cu 
jumătate de normă și a asigurării de șomaj. (N. a.) 
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aceleiași operațiuni (în muzica contemporană, un sfert dintre agenți sunt și 
organizatori de spectacole).

Ponderea relativă a legislației
Unul dintre factorii principali ai acestei divizări se regăsește în legea din 26 

decembrie 1969, care reglementează profesia de agent artistic și căreia, i se supune 
și profesia de manager în lipsa unui statut juridic propriu, în special în ceea ce 
privește activitatea de plasare. Conform acestei legi, dacă nu dețin un certificat 
de agent, intermediarii nu pot primi „pe parcursul aceluiași an calendaristic un 
mandat de la mai mult de doi artiști din domeniul spectacolului cu scopul de 
a le oferi contracte“ (articolul L. 762–3, Codul Muncii). De asemenea, titularii 
unui certificat de agent nu pot fi în același timp editori de muzică și producători 
fonografici sau audiovizuali. Prin urmare, această lege atribuie agenților artistici 
domeniul artelor spectacolului și, dimpotrivă, limitează acțiunile de plasare ale 
managerilor la cel mult doi artiști pe parcursul unui singur an17.

Dacă ne referim la managerii responsabili de cariera a mai mult de doi 
muzicieni sau grupuri, există mai multe posibilități pentru aceștia să evite o 
poziție delicată din punct de vedere juridic: fie artistul încredințează unui agent 
sau direct unui organizator de spectacole sarcina de a-i face rost de contracte 
pentru concerte, fie managerul obține un certificat de agent acceptând 
incompatibilitățile inerente statutului și plafonarea comisioanelor sale la 10% 
din veniturile artistului (eventual plus 5% cheltuieli profesionale18).

Cu toate acestea, nevoia de a deține un certificat de agent sau limitarea 
impusă de lege celor care nu îl pot avea nu se referă, de fapt, decât la un mic 
procent dintre agenți și manageri: în domeniul muzicii contemporane, analiza 
statistică a datelor IRMA arată că mai puțin de 10% dintre ei oferă servicii pentru 
trei sau mai mulți artiști (vezi infra). Dacă activitățile agenților și managerilor 

17  Noțiunea de plasare, care ocupă un loc central în polemicile apărute între manageri și 
organizațiile profesionale care se opun recunoașterii lor se referă la căutarea activă de contracte 
de muncă. În acest sens, trebuie remarcat faptul că concertele și sesiunile de înregistrare din 
cadrul unei case de discuri implică semnarea unui contract de muncă. În schimb, contractul 
de editare fonografică, contractul de sponsoring și contractul de merchandising nu sunt vizate 
de această limitare deoarece nu sunt contracte de muncă. (N. a.)
18  Trebuie amintit de asemenea faptul că contractele încheiate cu casele de discuri și cu 
producătorii de spectacole sunt adesea pe termen lung, iar mandantul sau mandanții unui 
manager pot încheia anul fără să caute contracte de muncă. (N. a.)
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sunt percepute în general pornind de la nucleul celor mai vizibili profesioniști, 
care desfășoară un volum mare de activitate și fac parte din organizații 
profesionale în cadrul cărora exercită o anumită influență, trebuie subliniat și 
faptul că munca de intermediere este, efectuată în primul rând de persoane mai 
puțin profesionalizate, ale căror activități sunt adesea mai informale.

Două profesii cu granițe întrepătrunse
Reprezentările cu privire la profesiile de agent și de manager, constituite 

pe normele juridice, pe organizațiile profesionale care le apără interesele și 
pe luptele de concurență care le antagonizează tind să accentueze diferențele 
și, în special, să fixeze profesia de agent într-o definiție îngustă, referitoare la o 
formă de profesionalizare care se ocupă exclusiv cu plasarea în domeniul artelor 
spectacolului19. Dar la fel cum managerii efectuează operațiuni de plasare în acest 
sector, munca făcută de un anumit număr de agenți este foarte asemănătoare cu 
aceea a managerilor, ca interfață între muzician și toți partenerii săi profesionali 
(editor de muzică, producător de discuri, producător de spectacole, mass-media, 
companie de merchandising etc.). Acest lucru este valabil în special în domeniul 
muzicilor clasice, unde managerii sunt aproape absenți. Interviurile realizate 
cu agenți ai instrumentiștilor din muzica clasică ne ajută să distingem două 
profiluri care au alimentat realizarea tipologiei. Găsim agenți care se aseamană 
impresarilor (domeniu de intervenție minimal) și alții, intrați mai recent în 
profesie, care sunt asemănători managerilor (domeniu de intervenție maximal).

Aceste două profiluri vor fi discutate în detaliu prin intermediul 
portretelelor comparate prezentate în capitolul următor, dar putem afirma 
încă de pe acum că agentul-impresar își limitează activitatea la:
 – prospectarea ofertei de muncă (pentru a-și constitui „rezerva“) și a ofertei 

de locuri de muncă (pentru a-și plasa artiștii);
 – negocierea și încheierea contractelor (valoarea remunerației, condițiile de 

muncă, drepturile patrimoniale și morale);
 – promovarea artiștilor săi prin intervenție minimală (informare prin 

conversații de cunoaștere reciprocă, realizarea de biografii și dosare de 
presă, restul fiind delegat organizatorilor de spectacole); 

19  Astfel, definiția pe care managerii o dau activității lor – aceea a unui intermediar omniprezent 
în cariera muzicianului sau a grupului al cărui mandatar este – se bazează pe opoziția celei aferente 
agentului, care ar trebui să se limiteze la acțiuni punctuale de plasare. (N. a.)
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 – consiliere profesională pentru artiști, limitată și ea la îndrumări generale 
(alegerea specializărilor, eventuale programe de formare, contexte de 
performanță).

Agentul-manager își extinde intervenția la aproape toate aspectele carierei, 
adică la cele enunțate în cazul agentului-impresar și dincolo de acestea, respectiv:
 – negocierea și încheierea de contracte cu companii din sectorul audiovizual, 

în special cu case de discuri (până la a fi prezenți la înregistrări);
 – diversificarea operațiunilor de promovare (intervine atunci când este în joc 

imaginea artistului, de exemplu de la copertele albumelor sau programele 
de concert până la achiziționarea de spații publicitare);

 – extinderea potențial nelimitată a domeniului de consiliere (atunci când 
consideră că acest lucru poate afecta munca artistică și cariera), de la 
principalele alegeri profesionale până la sprijin psihologic, trecând prin 
stilul de viață (de exemplu, ieșirea regulată pe scenă pentru a susține munca 
artistică, pentru a asigura o vizibilitate profesională și pentru a menține sau 
dezvolta rețele potențial interesante), modalitățile de organizare a muncii, 
modalitățile de autoprezentare în public, atitudinile față de angajatorii 
actuali și potențiali;

 – intervenția în procesul creativ, atât în alegerea specializărilor și a 
programelor de concerte, cât și prin oferirea de consiliere tehnică și estetică;

 – finanțarea creației, fie prin prospectarea burselor și a rezidențelor artistice, 
fie prin căutarea finanțării în colaborare cu producătorul (înregistrări sau 
concerte) sau chiar prin asumarea directă a producției de concerte, caz 
în care funcția de agent și cea de organizator de spectacol sunt cumulate.

Enumerarea activităților referitoare la cel de al doilea profil arată că 
„dezvoltarea artistului“, care se referă la construirea pe termen lung a unei 
cariere artistice și la rentabilizarea tuturor componentelor activității sale, 
este făcută atât de manageri, cât și de către anumiți agenți.

Cele două profiluri (impresar și manager) există cu certitudine și în rândul 
agenților de muzici contemporane, chiar dacă intermediarii apropiați celui 
de al doilea profil se identifică mai degrabă cu profesia manager. Deși un 
anumit număr de agenți se limitează la a-și desfășura activitatea în domeniul 
artelor spectacolului, domeniul lor de intervenție poate fi extins în funcție de 
contractul încheiat cu artistul. În plus, în domeniul muzicii contemporane, 9% 
dintre intermediarii identificați în baza de date a IRMA sunt atât agenți, cât și 
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manageri în relația cu același artist sau cu diferiți artiști (vezi infra). Ca și între 
alte profesii din lumea artei, granița dintre profesia de agent și cea de manager 
este relativ permeabilă.

Relații contractuale și modalități de remunerare
Configurarea domeniilor de acțiune ale managerilor (sau ale agenților de 

tip manager) șis ale agenților de tip impresar poate fi schematizată plecând de 
la relația lor cu artistul (graficul 1), luând în considerare faptul că pot exista 
numeroase variații și combinații (de exemplu, artistul poate să beneficieze 
de numai unul dintre cei doi intermediari sau de ambii). Cumulul de relații 
ale managerului poate face obiectul unor lupte teritoriale cu ceilalți actori 
de pe piață – nu numai cu agentul, ci și cu producătorul fonografic, dacă 
acesta dispune de resursele necesare (este cazul așa-numiților majors – case 
de discuri care domină piața –, care își pot asuma sarcinile realizate de către 
manager, în special în contextul dezvoltării tuturor activităților artistului).
Graficul 1.  Câmpul de acțiune al agenților și al managerilor de muzici 
contemporane

Mandat verbal sau scris
Cercetare, negociere și urmărire a contractului, rezultând într-un 
comision sub forma unui procent din veniturile totale sau parțiale 
ale artistului

Sursa: Irma/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice,
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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Contractul care îl leagă pe artist de agent sau de manager rezultă juridic 
din mandat, deci nu presupune subordonarea salarială între contractanți20. 
Cu excepția unei clauze speciale, în care managerul, ca și agentul, are 
obligația mijloacelor și nu a rezultatelor, acesta nu este responsabil în cazul 
în care nu sunt încheiate contracte. Durata contractelor de management 
este de trei ani şi poate fi reînnoită tacit pentru o perioadă echivalentă.

În schimbul serviciilor lor agentul și managerul primesc o remunerație, 
de obicei sub forma unui comision calculat ca procent din venitul 
artistului, care poate fi plătit mai degrabă de către persoana care îl 
angajează (producător, editor etc.) decât de către artistul însuși. Limitat la 
10%, comisionul agentului autorizat poate fi majorat în mod legal cu 5%, 
reprezentând taxele de agenție. În cazul în care intermediarul nu deține 
un certificat de agent artistic, procentul comisionului nu este limitat din 
punct de vedere juridic: acesta poate fi specificat în mod liber în contract. 
Managerii intervievați în cadrul sondajului au declarat procente cuprinse 
între 10% și 20%, cel mai adesea pentru această profesie fiind menționat un 
procent mediu de 15%21. O parte dintre cheltuielile suportate de intermediar 
îi pot fi rambursate în conformitate cu clauzele contractuale.

Veniturile intermediarului depind în mod direct de notorietatea și de 
valoarea de piață a clienților săi. La început de carieră, el se ocupă de obicei 
de o trupă, dar își acoperă nevoile printr-o altă activitate profesională. Cât 
despre intermediarii experimentați, ei își diversifică profilurile artiștilor 
de care sunt mandatați pentru a echilibra intrările financiare, adică nu se 
bazează doar pe vedete. Unii dintre managerii întâlniți aplică același procent 
(15% sau 20%) tuturor artiștilor pe care îi reprezintă. Alții ajustează acest 
procent în funcție de valoarea veniturilor artiștilor, fie luând în considerare 
totalul veniturilor, fie făcând distincție între diferitele surse de venit (cu cât 
este mai mare suma, cu atât procentul managerului scade).

20  În conformitate cu principiile generale ale Codului civil, artistul (mandantul) încredințează 
managerului (mandatarului) competența de a-l reprezenta față de terți (producători, editori 
etc.). Mandantul este obligat să respecte angajamentele negociate de către mandatar, iar acesta 
din urmă trebuie să dea socoteală cu privire la administrarea efectuată. (N. a.)
21  Acest comision nu se aplică numai remunerațiilor rezultate din contractele negociate 
de către manager pe perioada mandatului. În general, este prevăzut ca acesta să se aplice și 
după expirarea mandatului, asupra remunerației negociate de manager în timpul executării 
mandatului. (N. a.)
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De cele mai multe ori, agenții își desfășoară activitatea sub forma unei 
societăți cu răspundere limitată sau, mai rar, ca liber profesioniști. În funcție 
de sarcinile pe care și le asumă, managerii își exercită activitatea sub diverse 
forme juridice. Forma SRL și forma de asociere în baza legii 1901 sunt cele mai 
frecvente, având în vedere faptul că în aceste două tipuri de structuri artiștii 
și managerul se pot asocia. Debutanții au, de obicei, un rol secundar pentru 
grupul de care se ocupă, de cele mai multe ori acela de regizor sau de tehnician. 
Majoritatea managerilor care își exercită profesia lucrează singuri și se limitează 
la doar trei artiști sau grupuri dacă aceștia au o activitate scenică și discografică 
regulată. Zeci de companii (SRL) și-au sporit capacitatea de muncă prin 
angajarea de salariați și prin asumarea activității a mai mult de trei artiști22.

Imagine cantitativă a agenților  
și a managerilor din muzicile contemporane

Câți artiști au recurs la serviciile agenților sau ale managerilor? 
Muzicienii cu notorietate ridicată recurg mai des la serviciile intermediarilor 
decât muzicienii obișnuiți? Care sunt diferențele semnificative dintre agenții 
și managerii din muzicile contemporane?

Continuarea comparației dintre agenți și manageri și formularea de 
răspunsuri la aceste întrebări scot în evidență rolul acestora din perspectiva 
distribuirii lor în cadrul genurilor muzicale, a numărului și a notorietății 
artiștilor de care se ocupă, respectiv a cumulului de activități.

În plus față de posibilitatea determinării cantitative a mai multor aspecte 
ale intermedierii, bazele de date IRMA23 arată multitudinea de muzicieni și 
intermediari care nu sunt luați în calcul de majoritatea analizelor sociologice 
și economice, deoarece acestea se concentrează în principal pe eșaloanele 
superioare de notorietate. Ancheta permite astfel o abordare statistică a 
„instrumentiștilor obișnuiți“, pentru care Marc Perrenoud a propus o analiză 
etnografică24 în scopul de a arăta cu claritate faptul că majoritatea nu au recurs 
nici la serviciile agenților și nici la cele ale managerilor. De asemenea, datele 

22  De exemplu, acest lucru este valabil în cazul agenției Derrière les planches, creată în 1999 
de Nicole Schluss, în cazul Talent Sorcier, condusă din 1988 de Cyril Prieur și a DM conseil, 
condusă de Daniel Margules. (N. a.)
23  Vezi supra, p. [de dat pagina corectă după paginare], nota 2.
24  M. Perrenoud, Les musicos. Enquête sur les musiciens ordinaires, op. cit.
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permit măsurarea poziției dominante ocupate de manageri în domeniul 
muzicii contemporane, în special în muzica rock, în muzica ușoară și în 
muzica electronică.

Managerul, intermediarul privilegiat al muzicii 
contemporane

În opoziție cu ideea conform căreia în prezent, pe piața muzicii 
contemporane, nu se poate face nimic fără un agent sau un manager, 
analiza datelor privind cele 8996 de unități artistice (muzicieni sau grupuri 
de muzicieni) identificate de IRMA arată că majoritatea nu au recurs la 
serviciile unui alt tip de intermediar: în acest sector, agenții și managerii sunt, 
așadar, intermediari evitați (tabelul 1). În continuare, observăm că aproape 
jumătate dintre unitățile artistice care recurg doar la serviciile unui manager 
sunt de trei ori mai numeroase decât cele care recurg doar la serviciile unui 
agent sau doar la serviciile unui organizator de spectacole. În fine, cuplul 
format din manager și organizator de spectacol apare ca favorit al unităților 
artistice a căror activitate este organizată cu ajutorul a doi intermediari sau 
mai mulți: numărul lor este de două până la trei ori mai mare decât în cazul 
celorlalți.

Tabelul 1 – Distribuirea unităților artistice în funcție de intermediarii 
mandatați

Număr de unități artistice Procentaj

Niciunul dintre cei 3 5493 61

Doar agent 661 7

Doar manager 1621 18

Doar organizator de spectacole 568 6

Agent și manager 157 2

Agent și organizator de spectacole 82 1

Manager și organizator de spectacole 309 3

Agent, manager și organizator de 
spectacole

105 1

Total 8996 100

 Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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În sfârșit, managerul apare ca intermediar privilegiat al unităților 
artistice care își desfășoară activitatea în domeniul muzicii contemporane. 
Față de puterea crescândă a editorilor și a producătorilor, managerul 
a devenit un semn de profesionalism: casele de discuri oferă întâietate 
unităților artistice care recurg la serviciile unui manager, această cerință 
accentuând în schimb cererea de manageri. Ca atare, potrivit mai multor 
surse, oferta apare ca insuficientă prin raportare la cererea de pe piața 
managementului de artiști25. În definitiv, chiar dacă managerii sunt tot 
mai numeroși şi se impun treptat drept jucători-cheie în succesul unei 
cariere, conform statisticilor ei nu sunt încă intermediari indispensabili 
pe piața muncii din domeniul muzicii.

Organizatorii de spectacole au fost incluși aici pentru a înțelege mai 
bine mediul profesional al unităților artistice. Deși deseori desfășoară 
activități de intermediere, aceștia nu pot fi considerați intermediari, 
deoarece în majoritatea cazurilor ei sunt angajatorii artiștilor. De aceea, 
în rezultatele următoare sunt considerați intermediari persoanele care 
exercită cel puțin activitatea de agent sau de manager26

Repartizarea inegală a intermediarilor  
în funcție de genurile muzicale

În timp ce numărul unităților artistice variază relativ puțin în funcție 
de centrele de informare IRMA (tabelul 2), numărul intermediarilor 
identificați de Centre d’information du rock (CIR) este de două ori mai 
mare decât al celorlalte două centre. Astfel, raportul dintre numărul 
unităților artistice și numărul intermediarilor este de 2,7 în cadrul 
genurilor muzicale ale CIR și de aproximativ 5 în cazul celorlalte două 
centre.

25  Mai mulți manageri intervievați au indicat faptul că primesc frecvent (unii săptămânal) 
solicitări din partea artiștilor aflați în căutarea serviciilor lor. (N. a.)
26  Unii dintre ei sunt și organizatori de spectacole, fapt care va apărea în discuția despre 
cumulul de funcții. Dar cei 365 de indivizi care sunt doar organizatori de spectacole au fost 
ignorați în prelucrarea statistică. (N. a.)
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Tabelul 2 – Distribuirea agenților, a managerilor și a agenților-manageri 
în funcție de centrul de referință IRMA

Centrul de 
referință 
IRMA

Agent 
non-

manager

Manager 
non-agent

Agent și 
manager

Totalul 
intermediarilor

Raport unități 
artistice/

intermediari

CIJ 257 271 63 591 5,5

CIMT 149 325 68 542 4,6

CIR 138 980 87 1205 2,7

Total 544 1576 218 2338 3,8

Notă de lectură: Dintre cei 591 de intermediari identificați de către Centre d’information du jazz 
(CIJ), 257 sunt agenți, 271 sunt manageri și 63 sunt în același timp agenți și manageri. În cadrul 
efectivelor CIJ, raportul dintre numărul de unități artistice (muzicieni sau grupuri) și numărul de 
intermediari este 5,5.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Mai exact, în special managerii sunt prezenți în CIR: aceștia sunt de 
șapte ori mai numeroși decât agenții și reprezintă 81% din total. În schimb, 
distribuția între agenți și manageri este aproximativ echilibrată în rândul 
intermediarilor menționați de Centre d’information du jazz (CIJ), în timp ce 
Centre d’information des musiques traditionnelles (CIMT) din Franța este 
situat din acest punct de vedere într-o poziție intermediară, cu un număr de 
manageri de aproximativ două ori mai mare decât numărul de agenți. Fără a 
altera constatarea generală, distribuția detaliată a agenților și a managerilor 
în funcție de genul muzical aduce unele precizări importante: distribuția 
mai multor intermediari în registrul muzicii etnice (61% manageri) se 
situează între cea a rockului, unde ponderea managerilor este cea mai 
mare (84%) dintre cele 13 genuri identificate și cea a muzicii regiunilor 
franceze, unde ponderea acestora este cea mai mică (40%), situându-se în 
urma jazzului (47%).

Privite în ansamblu, aceste rezultate confirmă că, spre deosebire de 
sectorul muzicii savante, în cel al muzicii contemporane managerii sunt 
mult mai bine stabilizați (de trei ori mai numeroși) decât agenții. În ceea ce 
privește numărul deloc neglijabil al intermediarilor care sunt atât agenți, cât 
și manageri (ai diferitelor unități artistice sau ai aceleiași unități artistice), 
acest fapt tinde să confirme permeabilitatea frontierelor dintre aceste două 
profesii.
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În conformitate cu clasificarea genurilor muzicale, rezultatele din tabelul 
3 permit rafinarea observațiilor anterioare. Printre genurile inventariate 
de CIR (primele șapte), cel mai mare număr de intermediari sunt cei 
din domeniul muzicii ușoare și al rockului, iar cel mai mic în domeniul 
varietăților. Dar ultima coloană arată că distribuția intermediarilor este 
aproximativ aceeaşi cu cea a unităților artistice: în general, numărul de 
unități artistice per intermediar este cuprins între 2 (reggae) și 3,2 (varietăți).

Tabelul 3 – Distribuirea intermediarilor în funcție de genul sau genurile 
muzicale ale unităților artistice

Ansamblul 
intermediarilor

Număr de unități 
artistice2 în funcție 

de gen

Medie a unităților 
artistice administrate 

de un intermediarEfectiv1 Procentaj
Varietăți 90 3 286 3,2
Muzică ușoară 401 12 1015 2,5
Reggae 195 6 392 2,0
Soul 161 5 390 2,4
Hip-hop 276 8 721 2,6
Muzici electronice 226 7 558 2,5
Rock 485 15 1342 2,8
Jazz 615 18 3306 5,4
Blues 69 2 196 2,8
Fusion 89 3 257 2,9
Muzici etnice 634 19 2093 3,3
Muzici specifice 
regiunilor franceze

98 3 738 7,5

Total 3339 100 11294 3,4
1. Variabilă: „Cel puțin un gen al unității sau al unităților artistice ale intermediarului este…“ (mai 
multe răspunsuri posibile).
2. Variabilă: „Cel puțin un gen al unității artistice este…“ (mai multe răspunsuri posibile)
NB: În fiecare coloană, cele cinci efective situate fie în vârful clasamentului, fie la coada acestuia 
sunt scrise cu caractere îngroșate.
Notă de lectură: În cadrul oricărui sector muzical, fiecare intermediar reprezintă interesele a 3,4 
unități artistice. Un număr de 615 intermediari (18%) sunt mandatari ai cel puțin unei unități 
artistice al cărei cel puțin un gen este jazzul. În domeniul jazzului, există 3306 unități artistice. 
Jazzul este disciplina muzicală în care numărul unităților artistice pentru un intermediar (5,4) 
este unul dintre cele mai ridicate: proporțional, acolo sunt, deci, mai puțini intermediari decât 
în alte domenii.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

În cadrul acestei clasificări, efectivele CIJ se împart în două genuri: jazz 
și blues. Alături de jazz, care reunește, împreună cu muzica etnică, cel mai 
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mare număr de intermediari și de unități artistice, constatăm elementele 
arătate anterior: raportul dintre numărul unităților artistice și numărul de 
intermediari este unul dintre cele mai ridicate (5,4). În schimb, blues-ul, 
a cărui structură profesională și ale cărui mecanisme pe piața muncii se 
apropie mai mult de rock, se alătură astfel genurilor CIR (2,8 unități artistice 
pentru un intermediar). Același lucru este valabil și pentru categoria fusion 
a CIMT, în timp ce categoria de muzică specifică regiunilor franceze 
dispune de cel mai mare număr de unități artistice per intermediar (7,5).

Analiza detaliată a acestor rezultate ar necesita compararea punct cu 
punct a specificităților piețelor muncii mai mult sau mai puțin închise, 
care corespund diferitelor genuri muzicale (mediile de lucru ale artiștilor, 
modalitățile de asociere, fluxurile financiare, dezvoltarea carierei, 
structurarea spațiului de resurse etc.). În general, se poate reaminti că 
prezența redusă a intermediarilor din sectorul muzicii jazz, al muzicii 
tradiționale și al muzicii etnice, prin raportare la numărul unităților 
artistice, trimite la faptul că economia acestor două piețe ale muncii se 
apropie cel mai mult de cea a muzicii clasice. Pe de o parte, veniturile 
muzicienilor – sau, în sens mai larg, profiturile economice derivate din 
activitatea muzicală în cadrul acestor genuri – rămân relativ modeste, ceea 
ce compromite posibilitatea de a trăi din activitatea de intermediere, ale 
cărei venituri sunt proporționale cu cele ale artiștilor. Pe de altă parte, în 
legătură cu cele de mai sus, dacă aici, spre deosebire de alte genuri muzicale, 
agenții sunt mai prezenți decât managerii, acest lucru se datorează faptului 
că activitatea este orientată în primul rând către artele spectacolului și nu 
către producția discografică.

Acest lucru este valabil în special în cazul jazzului, a cărui situație socio-
economică pune într-o lumină nefavorabilă contradicția dintre muzica clasică 
și muzica populară (sau muzicile contemporane). Deși este adevărat că din 
punctul de vedere al formelor de ocupare a forței de muncă, al organizării 
muncii și al denumirii profesiei (interpret de muzică savantă sau interpret 
creator de muzică populară), jazzul este mai degrabă situat pe latura muzicii 
populare, această categorie ocupă pe piața de discuri o poziție apropiată de cea 
a muzicii savante prin volumul relativ scăzut al vânzărilor (între 2% și 4% din 
totalul vânzărilor) și prin raritatea vedetelor prezente pe afiș27. În plus, apelul 

27  Vezi P. Coulageon, Les musiciens de jazz en France, Paris, L’Harmattan, col. „Logiques 
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redus la serviciile intermediarilor este urmarea practicării profesiei în cadrul 
mai multor grupuri, lucru care oferă oportunități multiple de angajare, dar din 
păcate prost plătite, în timp ce cântăreții de muzică rock aparțin în general unui 
singur grup, a cărui activitate determină venitul (cu excepția învățământului), 
iar probabilitatea ca acest venit să devină semnificativ este mai mare decât 
în cazul jazzului și pare să depindă mai mult de recurgerea la serviciile unui 
intermediar, în special a unui manager.

Majoritatea intermediarilor sunt mandatari ai unei 
singure unități artistice

Descrieri referitoare la agenți și manageri – de la cele mai puțin 
informate la cele ale specialiștilor în genurile muzicale, trecând prin cele 
care pot fi făcute ca urmare a unui sondaj calitativ exploratoriu – sunt 
realizate de cele mai multe ori plecând de la caracteristicile celor mai vizibili 
reprezentanți ai acestor meserii, adică ale celor cu cea mai mare stabilitate. 
De exemplu, una dintre acestea este că majoritatea agenților și managerilor 
sunt mandatari ai mai multor artiști. Iar una dintre principalele lecții 
desprinse din prelucrarea statistică a datelor IRMA este aceea că majoritatea 
intermediarilor (81%) deservesc o singură unitate artistică28 (tabelul 4).

Dacă judecăm ca și când ar fi vorba despre niște profesii bine definite 
și compartimentate – de agent și de manager – trebuie să ținem seama de 
faptul că printre cei care se ocupă, în marea lor majoritate, de o singură 
unitate artistică, există totuși o vastă populație de intermediari cu o 
experiență profesională redusă, care deseori desfășoară și o altă activitate 
profesională. Spre exemplu, este cazul muzicienilor care fac parte din 
grupul al cărui mandatari sunt (3,5% dintre intermediari) și care se declară 
preponderent manageri. De asemenea, se poate observa că această dublă 
activitate nu este distribuită aleatoriu: este mai des întâlnită în jazz, mai 
degrabă provincială și asociată cu o notorietate mai redusă.

Deși sunt relativ puțini la număr, trebuie remarcat faptul că intermediarii 
care sunt atât agenți, cât și manageri au de cele mai multe ori mai multe 

sociales“, 1999.
28  Prin urmare, am decis să ne concentrăm doar pe primele 6 unități artistice ale fiecărui 
intermediar, știind că doar 43 dintre aceștia se ocupă de mai mult de 6, recordul fiind de 20 
de unități artistice. (N. a.)
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mandate decât cei care sunt doar agenți sau doar manageri. Acest lucru se 
datorează în parte dublei lor funcții (unii sunt manageri pentru o unitate 
artistică și agenți pentru alta), dar din cei 218 agenți și manageri, aproape 
jumătate îndeplinesc ambele funcții pentru cel puțin una dintre unitățile 
lor artistice.

Tabelul 4 – Prezența sau absența intermediarilor în funcție de gradul de 
notorietate al unității artistice

în %

Număr de unități 
artistice per 
intermediar

Agent 
non-manager

Manager 
non-agent

Agent și 
manager

Ansamblu

1 unitate artistică 83 87 39 81,3

2 unități artistice 9 9 22 9,8

3 unități artistice 4 3 12 4,0

4 unități artistice 1 1 9 1,5

5 unități artistice 4 1 18 3,4

Total 100 

(n = 544)

100

(n = 576

100

(n = 218)

100

(n = 2338)

Notă de lectură: Dintre agenții care nu sunt și manageri, 83% se află în serviciul unei singure 
unități artistice, 9% în serviciul a două unități etc. 

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Agenți și manageri în raport cu notorietatea artiștilor
Desigur, intermediarii nu sunt indispensabili activității artiștilor din 

domeniul muzici contemporane. Dar se poate presupune că, cu cât ne uităm 
mai mult la ierarhia succesului, cu atât intermediarii sunt mai numeroși, mai 
diferențiați și mai profesionalizați, iar rețeaua care participă la promovarea 
artistului este mai extinsă. Acest lucru este indicat de rezultatele statistice: 
prezența intermediarilor pare a fi puternic corelată cu gradul de notorietate 
al unităților artistice. Astfel, cele aflate la nivelul superior al indicatorului 
de notorietate (major și brand independent + Officiel) recurg în proporție 
de mai bine de 85% la serviciile unui intermediar, comparativ cu doar 32% 
(majoritatea) dintre cei care nu au un brand și nu sunt incluși în L’Officiel de 
la musique (tabelul 5).
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Tabelul 5 – Gradul de notorietate a unității artistice în funcție de 
prezența sau absența intermediarilor

în %

Indicator de notorietate Artiști fără 
intermediar

Artiști cu 
intermediar

Total

Major 12 88 100 (n = 396)
Label independent + Officiel 15 85 100 (n = 230)
Doar Officiel 27 73 100 (n = 448)
Doar label independent 38 62 100 (n = 2221)
Nici label, nici Officiel 68 32 100 (n = 4310)
Notă de lectură: Dintre cele 396 de unități artistice generate de un major, 12% nu au un 
intermediar și 88% au unul sau mai mulți intermediari.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

În cazurile în care majoritatea intermediarilor se află în serviciul unei 
singure unități artistice, cu cât aceștia sunt mandatari ai unui număr mai 
mare de unități artistice, cu atât cel puțin una dintre ele beneficiază de un 
nivel ridicat de notorietate. Atunci când sunt mandatarii unei singure unități 
artistice (81% dintre intermediari), într-o treime dintre cazuri aceasta nu 
dispune de un brand discografic și nu apare în L’Officiel. Acest număr se reduce 
la jumătate pentru cei care sunt mandatari a două unități artistice și devine 
nesemnificativ dincolo de aceasta. Numărul de mandanți apare astfel ca un 
indicator de profesionalism și de concentrare a resurselor care scot în evidență 
intermediarii cel mai bine poziționați în această profesie (tabelul 6).

Prezența unui intermediar pare să favorizeze avansarea în carieră, dar 
tabelul 7 ne arată că această corelație cu notorietatea tinde să varieze indiferent 
dacă este vorba despre un agent sau despre un manager. Distribuția tuturor 
unităților artistice oferă fiecărui grad de notorietate o rată medie la care 
sunt raportate distribuțiile de pe orizontală; rezultatele sunt prezentate între 
paranteze sub forma unor intervale, care reflectă legăturile cu prezența sau 
absența intermediarilor.

Rezultatele arată că prezența unui manager este în general însoțită de un 
grad mai mare de notorietate decât cea a unui agent. Căutând să dezvolte 
cariera artistului în toate dimensiunile și axându-se pe piețele discografice și 
pe relațiile cu major-ii, managerul apare ca unul dintre elementele cheie ale 
carierei orientate spre succes. În schimb, apelarea predominantă la agenți 
al unităților artistice mai puțin recunoscute se datorează probabil faptului 
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că activitatea lor este în principal orientată către scenă, care reprezintă 
domeniul de intervenție prioritar pentru agenți.

Tabelul 6 – Numărul de unități artistice per intermediar și notorietatea 
unităților artistice

în % 

Număr de 
unități artistice 
per intermediar

Major Label 
independent 

+ Officiel

Doar 
Officiel

Doar Label 
independent 

Nici 
label, nici 

Officiel

Total

1 unitate artistică 6 25 7 28 33 100 (n = 1901)
2 unități artistice 15 40 4 25 16 100 (n = 230)
3 unități artistice 23 46 5 23 3 100 (n = 93)
4 unități artistice 17 63 3 17 0 100 (n = 35)
5 unități artistice 
sau mai mult 28 58 3 10 1 100 (n = 79)
Notă de lectură: Dintre intermediarii care se află în serviciul a două unități artistice, 15% au cel 
puțin o unitate artistică într-un major, 40% cel puțin o unitate artistică deopotrivă într-un brand 
independent și în L’Officiel de la musique 2009 etc. 

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Tabelul 7 – Gradul de notorietate a unității artistice în funcție de tipul de 
intermediar

în % 

Indicator de 
notorietate

Unități artistice Ansamblul 
unităților 
artistice

având doar având un agent 
și un manager

fără agent și 
fără managerun agent un manager

Major 5 
(+ 0,6)

8 
(+ 3,6)

7 
(+ 2,6)

3 
(– 1,4)

4,4

Label independent 
+ Officiel

26 
(+ 8)

31 
(+13)

25 
(+ 7)

13 
(– 5)

18,0

Doar Officiel 3 
(– 2)

8 
(+3)

5 
0

4 
(– 1)

5,0

Doar label 
independent

31 
(+ 6,3)

26 
(+ 1,3)

42 
(+ 17,3)

22 
(– 2,7)

24,7

Nici label, nici 
Officiel

35 
(– 12,9)

27 
(– 20,9)

21 
(– 26,9)

57 
(+ 9,1)

47,9

Total 100 
(n = 743)

100 
(n = 1930)

100 
(n = 262)

100 
(n = 6061)

100 
(n = 8996)

Notă de lectură: 4,4% din ansamblul unităților artistice sunt produse de către un major. Acest 
procentaj se ridică la 8% (+3,6) pentru cele care au un manager. Efectivul fiecărei categorii este indicat 
pe ultima linie („n = “) – de exemplu, 262 de unități artistice au deopotrivă un manager și un agent.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.
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De altfel, contrar a ceea ce ne-am putea imagina, prezența corelată a 
unui agent și a unui manager este cotată mai puțin pozitiv la nivelurile 
superioare de notorietate decât numai prezența unui manager. În schimb, 
unitățile artistice care nu dispun decât de un label independent beneficiază 
mai des de intervenția concomitentă a unui agent și a unui manager, 
situația fiind inversată la cel mai scăzut nivel de notorietate (nici brand, nici 
prezență în L’Officiel), ca și cum prezența celor două tipuri de intermediari 
ar proteja împotriva unei astfel de poziționări.

În definitiv, există o relație foarte importantă între prezența 
intermediarilor și notorietatea artiștilor, managerul fiind intermediarul cel 
mai des asociat cu un grad ridicat de notorietate. Datele nu permit stabilirea 
sensului în care se îndreaptă raportul de cauzalitate dintre succesul artistului 
și prezența intermediarilor, dar fără îndoială că acesta nu este unilateral: 
asociată în general cu venituri mai mari sau mai mici, notorietatea ridicată 
a unui artist garantează interesul financiar al intermediarului, care la rândul 
său contribuie la acumularea de capital simbolic și economic.

În ceea ce privește considerentele de colaborare dintre intermediari și 
artiști, gradul de notorietate al celor din urmă are legătură cu resursele pe 
care intermediarii le pot investi în serviciul artiştilor (capital social în lumea 
muzicii, competențe privind funcționarea economiei muzicale, reputația 
managerului, abilități organizaționale, abilități juridice etc.). Unii dintre 
cei mai experimentați manageri întâlniți au printre mandatari şi tineri 
artişti a căror notorietate trebuie construită. Însă reciproca nu este valabilă: 
unui manager debutant ce dispune de puține resurse specifice nu îi va fi 
încredințată o vedetă din lumea muzicii.

Acest considerent de realizare a colaborărilor are drept cauză și 
consecință faptul că pe piața muncii resursele specifice pe care managerul le 
poate pune în slujba artistului îi determină acestuia capacitatea de a crea o 
cerere, de a stimula oportunități de angajare, de a prospecta și de a convinge 
angajatorii sau potențialii finanțatori. Cu cât resursele pe care managerul 
este capabil să le mobilizeze sunt mai mari, cu atât îi va fi mai ușoară munca 
de plasare, și cu atât va fi mai puternică poziția sa în negocierea termenilor 
contractuali și de asemenea, pe termen lung, influența prezenței sale asupra 
carierei artistice va fi mai semnificativă, așa cum o ilustrează declarațiile unui 
manager, mandatar a trei muzicieni și depozitar al unor resurse importante:
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Am o rețea și oamenii mă cunosc, așa că pot da astfel o mână de ajutor. 
Asta am făcut cu A1 [unul dintre artiștii al cărui manager este] cu apariția 
de discuri în Anglia și în Germania, pentru că am o mulțime de informații 
despre ceea ce se întâmplă în străinătate. În această meserie rețeaua și 
informațiile sunt importante, întrucât lucrurile evoluează rapid. […] Pentru 
că la nivel național și internațional este doar o chestiune de interacțiune 
între toate circuitele, între mass-media, care pot fi decisive în cariera unui 
artist. 

Fabien C., interviu din 22 aprilie 2008. 

Efectele în lanț ale cumulului de funcții
Desfășurând activități destul de puțin profesionalizate și uneori 

prost plătite, situați la interfața dintre numeroși parteneri profesioniști, 
intermediarii sunt o populație deosebit de afectată de polivalența și de 
poziționările multiple care îi caracterizează pe actorii din lumea artei. 
Resursele specifice pe care managerul sau agentul le pot pune în slujba 
artistului sunt adesea asociate cumulului de funcții din lumea muzicii. Este 
și cazul lui Fabien C., manager și director al unei companii de consultanță 
și promovare muzicală (aceste două funcții sunt grupate în cadrul aceluiași 
SRL, pe care îl conduce împreună cu doi parteneri), el fiind de asemenea 
și editor fonografic, producător discografic și antreprenor de spectacol (el 
își desfășoară fiecare dintre ultimele trei activități în companii separate, pe 
care le administrează cu sau fără asociați).

Măsurarea cantitativă a cumulului de activități ale agenților și 
managerilor, precum și a legăturii acestora cu notorietatea mandanților este 
posibilă prin realizarea unui indice al resurselor care ar putea fi mobilizate 
în activitatea de intermediere. Celelalte activități, altele decât cea de agent 
sau de manager (de exemplu, „branduri și case de discuri“, urmate de 
numele brandului și de funcția intermediarului în această structură29) au 
fost grupate într-o clasificare compusă din zece categorii agregate30.

29  A fost luată în considerare doar prima informație, respectiv tipul de activitate, deoarece 
funcția intermediarului este în cea mai mare parte a timpului o funcție de responsabilitate 
(administrator, director artistic, președinte etc.). Chiar și atunci când este doar asistent, lucru 
care se întâmplă mult mai rar, putem spune că extrage din această activitate acele resurse care 
pot fi investite în beneficiul artistului. (N. a.)
30  Activitățile grupate în fiecare categorie sunt prezentate în anexă. (N. a.)
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Din cei 2338 de intermediari (agenți și manageri), o treime (773) 
efectuează cel puțin una dintre celelalte activități prezentate în tabel. 
Efectivele cele mai numeroase desfășoară activități asociate în mod direct 
producției muzicale, scenice sau discografice, care pot furniza resurse în 
serviciul artistului (editarea, programarea spectacolelor, labelurile și casele 
de discuri și, mai ales, antreprenorii de spectacol).

Tabelul 8 – Distribuirea intermediarilor în funcție de alte activități 
exercitate

Alte activități Intermediari care exercită activitatea

Antreprenor de spectacole 404

Programator de spectacole 173

Editare 85

Labeluri și case de discuri 233

Distribuție 26

Studio și tehnică 42

Consiliere, management, promovare 72

Rețea profesională și expertiză 58

Media și instanțe de consacrare 53

Conservator sau școală 39

Nicio altă funcție 1565

Total 2750*

* Totalul este mai mare decât numărul intermediarilor (2338), întrucât 18% dintre aceștia 
desfășoară mai multe astfel de activități.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

Intermediarii care sunt deopotrivă agenți și manageri reprezintă și cea 
mai mare proporție a celor care desfășoară cel puțin una dintre celelalte 
zece activități prezentate anterior: asta se întâmplă în cazul a 59% dintre ei, 
față de 30% dintre cei care sunt doar agenți sau doar manageri (tabelul 9).

Regăsim aici domeniile predilecte ale celor doi intermediari. Artele 
spectacolului constituie în mod tradițional ramura de activitate a agenților: 
prin apropierea activităților realizate efectiv, granița dintre compania de 
producție de spectacole și agenție este din ce în ce mai greu de stabilit. 
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Editarea și producția discografică sunt realizate cu prioritate de către 
manageri, la fel și activitățile de consultanță, management, promovare, ceea 
ce în general indică faptul că avem de-a face cu o societate în cadrul căreia 
se desfășoară activitatea de manager.

Tabelul 9 – Proporția fiecărui tip de intermediar care îndeplinesc și o altă 
funcție

în %

Alte funcții Agent 
non-manager

Manager 
non-agent

Agent și 
manager

Antreprenor de spectacole 19 10 31

Programator de spectacole 6 6 8

Editare 1 3 4

Labeluri și case de discuri 5 9 14

Distribuție 1 1 1

Studio și tehnică 1 2 1

Consiliere, management, promovare 1 3 4

Rețea profesională și expertiză 3 2 3

Media și instanțe de consacrare 3 2 3

Conservator sau școală 2 2 1

Nicio altă funcție 59 60 31

Total 100 100 100

NB: Sunt îngroșate procentele cele mai mari pentru fiecare linie orizontală care desemnează o 
altă funcție.

Notă de lectură: Printre managerii care nu sunt agenți, 9% îndeplinesc și o funcție în cadrul 
unei case de discuri.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

De altfel, cumulul de funcții este evident în special în capitală și, prin 
extensie, în Île-de-France: 40% dintre intermediarii care locuiesc în Paris 
și 37% dintre cei aflați în Île-de-France (în afara Parisului) îndeplinesc 
cel puțin o altă funcție în afară de cea de agent sau de manager, în timp 
ce aceia care locuiesc în afara Île-de-France exercită în proporție de 29% 
cel puțin una dintre aceste alte funcții. Această situație este evidentă în 
special în cazul consultanței, managementului, promovării, brandului și 
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caselor de discuri (14% dintre intermediarii parizieni față de 7% dintre 
intermediarii din afara Île-de-France) și în special în domeniul editării (9% 
dintre intermediarii parizieni față de 1,5% dintre intermediarii din afara 
Île-de-France).

Rezidența pariziană oferă și un grad ridicat de notorietate mandanților. 
Intermediarii din regiunea pariziană și mai ales cei din interiorul Parisului 
își oferă serviciile unităților artistice cu un grad de notorietate mai ridicat 
decât intermediarii din alte regiuni (tabelul 10). Pentru intermediarii 
consacrați, acumularea și menținerea capitalului social este foarte 
importantă, iar cum Parisul se află în centrul vieții artistice31, rezidența 
pariziană aproape că face parte din meserie.

Tabelul 10 – Locul de desfășurare a activității intermediarului  
și notorietatea unităților artistice

în %

Locul activității 
intermediarului

Major Label 
independent 

+ Officiel

Doar 
Officiel

Doar label 
independent

Nici 
label, nici 

Officiel

Total

Paris 20 37 5 22 15 100 (n = 569)
Restul 
Île-de-France

10 32 6 27 25 100 (n = 426)

Alte regiuni 3 25 8 28 35 100 (n = 1266)
Notă de lectură: Dintre intermediarii care locuiesc în Paris, 20% au cel puțin o unitate artistică 
într-un major, 37% au cel puțin o unitate artistică într-un label independent și în L’Officiel 2009 etc.

Sursa: IRMA/W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice, 
Ministerul Culturii și Comunicării, 2011.

De altfel, cumulul de funcții este corelat cu cel de unități artistice. 
Proporția intermediarilor care desfășoară cel puțin o altă funcție crește 
odată cu numărul de unități artistice al căror mandatar este32. 

Pe scurt, cumulul de funcții are toate șansele să fie asociat cu alți factori 
(mai multe unități artistice, Parisul ca loc de desfășurare a activității, funcții 
de agent și manager) care favorizează dobândirea a numeroase resurse 

31  Pierre-Michel Menger, „L’hégémonie parisienne. Économie et politique de la gravitation 
artistique“, Annales ESC, 1993, nr. 6, pp. 1565–1600.
32  Exercitarea a cel puțin unei alte funcții se aplică în cazul a 25% dintre cei (n = 1901) care 
servesc o singură unitate artistică, a 57% dintre cei (n = 230) care deservesc două unități 
artistice, a 74% dintre cei (n = 93) care deservesc trei unități artistice și, în fine, a 95% dintre 
cei (n = 79) care deservesc cinci sau mai multe unități de artistice. (N. a.)
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utile muncii de intermediere. Având în vedere efectele multiplicatoare ale 
cumulului, exercitarea cel puțin a unei alte funcții variază în definitiv prin 
raportare la notorietatea unităților artistice de care se ocupă intermediarul. 
În timp ce doar 17% dintre intermediarii ale căror unități artistice beneficiază 
de cel mai scăzut nivel de notorietate (nici label, nici L’Officiel) îndeplinesc și 
o altă funcție, același lucru se întâmplă și pentru aproape jumătate dintre cei 
care au cel puțin una dintre unitățile artistice produsă de un major sau de un 
label independent și care apare în L’Officiel de la musique.

Exercitarea altor funcții poate răspunde nevoilor activității de 
management, dar se poate și ca între cele două să nu existe nicio legătură 
funcțională. Chiar și în acest ultim caz, cumulul contribuie la creșterea 
volumului de resurse (de exemplu, capitalul social) care poate fi mobilizat 
în beneficiul artistului. La fel ca în cazul unuia dintre managerii întâlniți, 
obiectivul poate fi acela de a asigura o cifră de afaceri mai mare și, mai ales, 
mai stabilă. În fine, exercitarea mai multor funcții duce adesea la o redefinire 
a identității profesionale, care îl încurajează pe manager să devină înainte 
de toate editor, producător sau organizator de spectacole, ceea ce se pare 
că se întâmplă tot mai des. În absența unei adevărate recunoașteri sociale a 
profesiei, mulți dintre cei care traversează această etapă de profesionalizare 
se identifică apoi, asemenea agenților de actori care doresc să devină 
producători, cu una dintre cele trei principale ramuri ale sectorului muzical: 
editor, producător discografic sau antreprenor de spectacole.

***

Analizele cantitative tind să confirme legătura evolutivă stabilită, pe de 
o parte, între agenții din genurile muzicale în care activitatea și veniturile 
muzicienilor sunt circumscrise artelor spectacolului (muzica clasică, jazzul, 
muzica tradițională) și, pe de altă parte, între managerii din genurile în care 
drepturile asociate producțiilor audiovizuale sunt mai substanțiale și în care 
cea mai semnificativă este dezvoltarea industriei muzicale și a star system-
ului (rock, varietăți, muzică ușoară etc.). Din acest punct de vedere, nu este 
surprinzător faptul că managerii sunt mai prezenți decât agenții la nivelurile 
superioare ale notorietății muzicale, aici măsurată întru câtva prin accesul 
la labeluri și la major-ii discografici.
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Deși activitățile agenților și managerilor sunt în general percepute ca 
aparținând unui nucleu de profesioniști experimentați și foarte vizibili, 
analiza bazei de date IRMA scoate la iveală marea majoritate a persoanelor 
mai puțin profesionalizate care asigură, în cadrul unei activități evident 
mai informale, o mare parte a funcției de intermediere pentru artiștii 
din sectorul muzical. În general aceștia nu cumulează nici artiști și nici 
funcții: sunt agenți sau manageri ai unui singur artist și deseori membri ai 
anturajului sau chiar ai familiei lui. 

Poziția dominantă pe care managerii o vor ocupa pe viitor în domeniul 
muzicii contemporane a devenit evidentă. Apărută în Franța la sfârșitul 
anilor 1970, această profesie, care nu beneficiază de un statut juridic 
propriu, a continuat să se dezvolte în strânsă legătură cu transformările 
din sectorul muzical. Prezența din ce în ce mai mare a managerilor în acest 
sector și tendința evidentă a intermediarilor aflați în serviciul artiștilor 
din alte sectoare de a-și extinde perimetrul de activitate după modelul 
managerilor sprijină ipoteza unei tendințe de manageriere a ipostazei de 
intermediar.
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Capitolul VI

Portrete comparative ale intermediarilor  
în cinematografie și în muzica clasică

După o abordare sectorială a activităților intermediarilor (literatură, 
cinematografie, fotografie, muzici contemporane), analiza cazurilor 
individuale, realizată pe baza interviurilor, ne permite să evidențiem 
efectele anumitor criterii de diferențiere destul de puțin discutate până 
aici: modalitatea de acces într-o meserie și situația respectivului domeniu 
la acel moment. Aceste două variabile guvernează formarea habitusului 
profesional și au, prin urmare, implicații asupra organizării activității de 
intermediere. Discuția despre habitusurile profesionale și despre situația 
domeniului în cauză presupune reamintirea faptului că, pe o anumită piață, 
schimburile comerciale se produc sub efectul constrângerilor structurale 
specifice domeniului respectiv și al aptitudinilor agenților care îl compun, 
nu după modelul economic pur al acțiunii raționale (bazat pe calcul), care 
presupune un actor universal, atemporal și diferențiat doar în funcție de 
nivelul său de informare1.

Analiza cazurilor individuale se bazează pe compararea activităților 
aferente a două sectoare aflate în opoziție: cel tradițional, al muzicii clasice, 
și cel al cinematografiei și televiziunii, mai actual și mai complex (conform 
antagonismului prezentat de Richard Caves între bunuri creative simple 

1  Vezi Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Le Seuil, 2000; Pierre 
François, Sociologie des marchés, Paris, Armand Colin, 2008.
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și complexe2). Meseriile studiate au fost alese pe baza principiului esențial 
de diferențiere: pe de o parte, agenții de muzică clasică reprezentând 
interesele artiștilor, iar pe de altă parte, directorii de casting (cunoscuți și ca 
responsabili cu distribuția artistică) reprezentând interesele angajatorilor/
producătorilor. În fiecare dintre aceste sectoare sunt evidențiate două 
generații de intermediari, respectiv două tipuri de habitusuri profesionale 
asociate unor stadii distincte de evoluție a domeniului, a căror comparație 
determină apariția unui proces de manageriere.

Head huntingul eficient și distribuția artistică:  
castingul, de la publicitate la cinematografia de autor

Scopul jocului este acela de a trece probele 
și de a se prezenta cât mai eficient posibil, 

cât mai rapid, la un preț stabilit.
directoare de casting în publicitate și televiziune

Trebuie să existe neapărat o cunoaștere a actorilor 
și o afinitate specială.

directoare de casting în cinematografie

Portretele directorilor de casting permit o aprofundare a abordării 
sectorului audiovizual (Capitolul 3), cu referire la implicațiile pe care le 
are principalul criteriu de diferențiere din cadrul acestei profesii asupra 
activității de intermediere. Cele două persoane întâlnite sunt diferite, 
în special din perspectiva sectoarelor de activitate în care își desfășoară 
activitatea: prima, Hélène T., este specializată exclusiv în sectorul 
cinematografic, în timp ce a doua, Claire N., activează în special în domeniul 
publicității și al televiziunii. Acest portret încrucișat oferă posibilitatea de a 
înțelege modul în care specializarea sectorială se combină cu alte principii 
de diferențiere și dă naștere unor concepții și unor modalități diferite de 
exercitare a profesiei de director de casting.

Sectorizarea carierelor nu este un factor explicativ suficient pentru 
formarea habitusurilor profesionale și, prin urmare, a unor practici de 

2  Richard Caves, Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Cambridge, 
Harvard University Press, 2000.
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intermediere diferențiate. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să ținem 
seama de tipurile de resurse și de tendințele de exercitare a profesiei în 
fiecare sector (interne din domeniul artei, pe de o parte, și externe, pe de 
altă parte). Fără a fi neapărat antagonice, înclinațiile fiecăreia dintre părți 
spre diferite dimensiuni ale activității proprii nu sunt convergente destul de 
clar. Aceste divergențe se referă, în primul rând, la modalitatea de inserție 
în profesie, care trebuie să se raporteze la caracteristicile perioadelor în 
care are loc aceasta. Apoi, divergențele se referă și la criteriile care definesc 
activitatea din punct de vedere legal și situează responsabilii de distribuție 
artistică pe piața muncii, respectiv legăturile contractuale cu angajatorii, 
durata acestora, formele juridice și modalitățile de remunerare a activității. 
Raporturile de forță dintre angajatori și cei doi responsabili de distribuție, 
precum și notorietatea artiștilor pe care aceștia trebuie să îi plaseze pe 
piețe distincte ale forței de muncă, clarifică ulterior conținutul activității 
care trebuie efectuată. În cele din urmă, pentru a înțelege diferențele 
dintre cele două posturi de director de casting, este necesar să fie explicate 
anumite elemente-cheie ale traiectoriei lor sociale: modul în care se 
produce ajustarea aptitudinilor interiorizate înainte de inserția în profesie 
cu normele și practicile care se impun nou-veniților. În sens mai larg, se 
conturează prin intermediul acestor portrete două vârste ale profesiei și, 
prin urmare, ale activității directorilor de casting referitoare la corelarea 
ofertei și a cererii artistice.

Două moduri de inserție în profesie
Ca să putem identifica criteriile de diferențiere dintre cele două profiluri 

de director de casting, este necesar, în primul rând, să le raportăm la inserția 
în profesie și la traiectoria profesională în cazul fiecăreia dintre persoanele 
intervievate. Comparația dintre cele două este avantajată de faptul că 
aparțin aceleiași generații (născute în anii 1950) și că și-au început cariera 
în anii 1980.

În paralel cu studiile de etnologie, Hélène T. a întâlnit un număr mare 
de actori și a dezvoltat o adevărată pasiune pentru teatru și cinematografie. 
La începutul anilor 1980, un post de radio local a fost de acord să îi ofere 
o emisiune săptămânală despre situația scenei teatrale la nivel regional, 
recunoscută, de altfel, la nivel național, fapt care i-a permis să își aprofundeze 
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cunoștințele și să dezvolte legături cu profesioniștii din acest sector. Ca 
ripostă la hegemonia pariziană de pe piața muncii, ea a creat împreună 
cu actorii din regiune o „cooperativă a actorilor“ și creează un anuar 
profesional, pe care l-a prezentat directorului unui post de televiziune. Așa 
se face că a ajuns să fie solicitată în mod constant pentru identificarea de 
actori: „De fiecare dată când se făceau filme în regiune, începusem să fiu 
cunoscută pentru că le găseam tot ceea ce aveau nevoie, pentru France 3 și 
mai apoi pentru producțiile cinematografice.“ Dar abia când a ajuns la Paris, 
cu un portofoliu important de adrese, meseria de directoare de casting pe 
care o exercita aproape fără să știe3 a devenit adevărata sa profesie.

Specialiatea mea erau marile filme franceze, mă ocupam de figurație și de 
rolurile mici. Am lucrat astfel timp de 4-5 ani, timp în care am întâlnit multe 
persoane, pentru că pe vremea aceea erau o mulțime de producții scenice.

(Hélène T., interviu din 14 aprilie 2008)

Făcând din pasiunea sa o profesie, investind în ea competențe intelectuale 
dobândite în procesul de socializare academică, Hélène T. se implică cu vocație 
într-o meserie recent apărută și pe care a (re)inventat-o, mai întâi în cadrul 
unei societăți locale de promovare a actorilor (realizarea unui anuar al actorilor 
nu este foarte diferită de aceea a unui dosar de director de casting). Beneficiind 
de o formare autodidactă, care presupune muncă de teren, ea optimizează 
clasificarea actorilor pe care i-a cunoscut și și-a consolidat experiența 
profesională, devenind asistenta deschizătoarei de drumuri în domeniul 
castingului din Franța, Margot Capelier.

Activitatea celeilalte directoare de casting, Claire N., se bazează în 
principal pe utilizarea resurselor din afara domeniului artistic. După 
absolvirea Institutului de Studii Politice din Paris (IEP), ea a obținut 
o diplomă în management și a devenit atașat de presă în cadrul unui 
minister. Prea serioase pentru gustul ei, meseria și universul profesional 
au sfârşit prin a o plictisi. Descoperit din întâmplare, castingul i s-a părut o 
oportunitate de reconversie profesională:

Am un copil care a fost abordat pe stradă pentru un casting, aveam în 
familie pe cineva implicat în regie, în televiziune [tatăl ei], dar asta se 
întâmpla demult, și mi-am spus: „Uite, castingul ar putea fi ceva bun 

3  Pe atunci meseria era încă puțin cunoscută: numai vreo zece persoane o practicau în siajul 
lui Margot Capelier, care este prezentată în general drept figura pionieră.
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pentru mine“. […] Am început prin organizarea unui casting pentru copii 
în domeniul publicității.

Claire N., interviu din 21 aprilie 2008

Această specializare în domeniul publicității poate fi analizată în raport 
cu parcursul său educațional și profesional. Pe de o parte, spre deosebire de 
majoritatea colegilor săi (sau mai degrabă a colegelor, profesia fiind foarte 
feminizată), orientați spre cinematografie, ea nu a urmat nicio formare în 
domeniul artistic și nu era interesată în mod activ nici de cinematografie, 
nici de teatru (deși activitatea tatălui a familiarizat-o cumva cu universul 
televiziunii). Castingul pentru copii era, din acest punct de vedere, adecvat, 
deoarece presupunea o cunoaștere aprofundată a pieței actorilor fiind, în 
același timp, o nișă de activitate în care concurența este redusă:

A mers foarte, foarte bine, pentru că era destul de greu să lucrezi cu copii, și 
nimeni nu voia să facă asta, dar eu aveam o relație bună cu copiii.

(Claire N., interviu din 21 aprilie 2008)

Pe de altă parte, domeniul publicității, situat în zona comercială a 
pieței muncii pentru actori, se afla într-o afinitate relativă cu domeniul 
managementului (și în special cu marketingul). Dezvoltarea activității 
sale pare să fi beneficiat de o cunoaștere de tip antreprenorial datorată 
competențelor sale organizatorice, comerciale și financiare dobândite pe 
durata parcursului academic:

Am condus o societate de casting, am creat un studio de casting, erau 
vremuri în care publicitatea era în ascensiune, aveam 2-3 asistente și un loc 
definit pentru casting.

(Claire N., interviu din 21 aprilie 2008)

În fine, meseria de atașat de presă, exercitată în cadrul unui minister, 
poate părea o formă de pregătire prealabilă pentru aceea de director de 
casting, în special în nișa publicității, datorită numeroaselor similarități 
cu funcțiile de intermediere: deținerea de resurse informaționale și de 
relații interumane, capacitatea de a delimita un spațiu de prospectare, 
competențele relaționale etc.

Claire N. și-a încetat apoi activitatea pentru a pleca în străinătate. 
Când a revenit „pe piață“ zece ani mai târziu, a pus bazele unei societăți 
comerciale noi, a trecut de la copii la adulți și și-a extins activitatea la filme 
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de ficțiune televizate și, ocazional, cinematografice. Această extindere la 
alte sectoare a orientat-o, până la urmă, să devină lucrător intermitent în 
domeniul spectacolului:

Cu numele meu prea puțin cunoscut, când faci casting pentru lungmetraje și 
televiziune, facturezi și ești plătit după 3-4 luni. Dar după 3-4 luni proiectul 
nu mai există: directorul de producție este în Brazilia, toate persoanele care 
mi-au fost alături timp de o lună se risipeau. Prin urmare, dura prea mult 
ca să-mi primesc onorariile și, în plus, trebuia să mă ocup de contabilitate, 
TVA etc. Și apoi, nu câștigi suficient cât să merite să înființezi o societate 
comercială. Era mai bine când făceam mai mult publicitate: contractele 
veneau în mod regulat, nu eram neapărat plătită mai rapid, dar lucrurile 
se derulau mai repede. Brusc, acum doi ani, am închis această societate și 
am devenit intermitentă în domeniul spectacolului. Primesc un onorariu, 
încep să descopăr al treisprezecelea salariu și, curios, descopăr confortul.

(Claire N., interviu din 21 aprilie 2008)

Atât pentru Hélène T., cât și pentru Claire N., metoda de remunerare 
constă într-un salariu fix (sau indemnizație pentru muncă intermitentă), 
a cărui valoare săptămânală se ridică la aproximativ 1 300 de euro brut. 
Totuși, se poate presupune că există o diferență în favoarea lui Claire N. 
în ceea ce privește venitul anual, din cauza scăderii semnificative a duratei 
contractelor de muncă, aparent decuplate de la durata reală a muncii 
din sectorul cinematografic. Compararea celor două interviuri tinde să 
consolideze această ipoteză: deși Hélène T. se plânge de nenumărate ori 
de deteriorarea condițiilor de lucru, în special de scăderea numărului de 
săptămâni plătite, Claire N. nu vorbește deloc despre asta, ba chiar evocă 
un al treisprezecelea salariu.

Este clar că organizarea carierei pe sectoare nu este suficientă pentru 
a explica formarea unor habitusuri profesionale diferențiate. Resursele și 
aptitudinile existente la momentul inserției profesionale (în interiorul sau în 
exteriorul domeniului artistic) contribuie la formarea de înclinații, și astfel 
la formarea de practici de intermediere divergente. Spre exemplu, vorbind 
despre calitățile pe care fiecare le consideră necesare pentru a-și exercita 
meseria, ambele subliniază, la fel ca restul responsabililor cu distribuția 
artistică intervievați, interesul pentru o poziție de orientare, mai puțin 
avantajoasă, care nu corespunde aspirațiilor la celebritate, omniprezente în 
anturajul lor profesional:
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Ceea ce mă interesează cel mai mult, de fapt, este munca de orientare 
a clienților, ideea de a fi „în umbra lor“, și cred că activitatea de casting 
corespunde acestei dorințe, fiind în opoziție cu tot ceea ce înseamnă să ieși 
în evidență.

(Hélène T., interviu din 14 aprilie 2008)

Este o profesie artistică, însă una care se exercită din exterior, nu ești 
pomenit prea des, iar artiștii își aduc aminte de tine doar pe jumătate – 
condiția este să-ți placă asta.

(Claire N., interviu din 21 aprilie 2008)

În schimb, opiniile lor diferă în mod constant în funcție de aptitudinile 
și de specializările fiecăreia. Insistând asupra „sensibilității“ estetice, 
calitățile evidențiate de Hélène T. se situează mai degrabă în domeniul 
artistic (în acest caz vorbim despre cinematografie):

Cu siguranță că este nevoie de o cunoaștere a actorilor și de o anume 
sensibilitate. Când observăm cum joacă actorii, pe lângă constatări de genul 
„sunt buni, nu sunt buni“, trebuie să fim capabili să evaluăm unde putem 
plasa acest actor, până unde putem merge, care este momentul în care riscă 
să fie în pericol. Este un actor bun de teatru, dar oare în cinematografie e la 
fel de bun? Pe de-o parte e vorba de experiență, iar pe de alta sensibilitatea, 
iar această sensibilitate este un aspect de care trebuie să ții cont.

(Hélène T., interviu din 14 aprilie 2008)

Claire N., subliniază competențele organizatorice și relaționale necesare, 
care nu sunt în mod obligatoriu specifice domeniului artistic:

Trebuie să iubim oamenii, trebuie să fim dinamici și organizați. Cred că 
ceea ce face diferența este caracterul, și asta este valabil în toate meseriile, 
fiind vorba despre energia și luciditatea pe care le punem la bătaie. Cred 
că motivul pentru care suntem căutați este și faptul că reprezentăm ceva 
pentru oameni, din punct de vedere uman.

(Claire N., interviu din 21 aprilie 2008)

Aceste poziționări diferite referitoare la excelența profesională sunt 
inseparabile de aptitudinile profesionale, inclusiv cele culturale, în 
exercitarea meseriei. În timp ce Hélène T. vorbește artistic și ambițios despre 
un anume ascetism, despre valori precum renunțarea, despre aptitudini 
intelectuale și un interes puternic pentru cinematografie, Claire N. se referă 
la viteză și eficacitate în exercitarea aptitudinilor antreprenoriale, la interesul 
pentru actori și la o ușoară formă de distanțare („Nu mă situez în categoria 
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autorilor de cinema intelectuali – de tipul Desplechin, cred că m-ar plictisi. 
Mie îmi plac chestiile rapide“).

Caracteristicile profilurilor lor ne permit, așadar, să înțelegem că percep 
diferit transformările profesiei din sectorul audiovizual și, în special, din cel 
cinematografic.

Habitusurile profesionale și transformarea condițiilor de 
activitate

Cele trei sectoare în cauză (cinematografia, televiziunea, publicitatea) 
au suferit schimbări majore în ultimii 30 de ani: înmulțirea producțiilor, 
creșterea numărului de profesioniști (în special actori și agenți) și 
consolidarea relațiilor comerciale, rentabilitatea pe termen scurt, a 
determinat scurtarea perioadelor de producție, sporind necesitatea unei 
mobilizări rapide a celor implicați (a se vedea Capitolul 3). Aceste evoluții 
par să fi forțat producătorii să delege din ce în ce mai mult activitățile legate 
de prospectarea locurilor de muncă și de costurile de informare aferente 
către directorii de casting. Recurgerea la serviciile acestora se datorează, de 
asemenea, scurtării duratei locurilor de muncă, legăturilor tot mai fragile 
dintre partenerii de activitate și recurența redusă a legăturilor de colaborare, 
în comparație cu teatrul4.

Pe piața castingului, evoluția cererii pare să fi determinat, începând 
cu sfârșitul anilor 1990, afluxul nou-veniților, reducând astfel șansele de 
inserție profesională, pe care Asociația Responsabililor cu Distribuția 
Artistică (ARDA), înființată de reprezentanții primei generații, dorea 
să o îmbunătățească prin structurarea profesiei și prin stabilirea unor 
criterii de acces5. Ideea că ar exista două generații de directori de casting 
corespunzătoare cu două „vârste“ ale meseriei (adică unor practici, valori, 
cunoștințe diferite legate de transformările sectoriale) apare în mod frecvent 
în timpul interviurilor.

4  Actorii de teatru sunt mai dispuşi să formeze comunități regulatoare pentru relațiile de 
muncă, în jurul unui regizor charismatic. Vezi Serge Proust, „La communauté théâtrale. 
Entreprises théâtrales et idéal de la troupe“, Revue française de sociologie, 2003, 44-1, pp. 
93–113 și Célia Bense Ferreira Alves, Précarité et échange. Enquête sur l’implication au travail, 
La Courneuve, éditions Aux lieu d’être, 2006.
5  ARDA a redactat o cartă deontologică ce stabilește câteva reguli pentru a defini exercițiul 
activității celor care aderă la ea. Vezi www.assorda.com/presentation.cfm.
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În mod paradoxal, deși aparțin aceleiași generații, cele două directoare 
de casting au o abordare foarte diferită în ceea ce privește transformările 
activității datorate mutațiilor sectoriale. Ambele critică atât influența 
crescândă în crearea de mecanisme economice în detrimentul celor artistice 
– ca urmare a puternicului avânt luat de profesii legate de pre-producție, în 
special în sectorul cinematografic –, cât și efectele directe pe care le exercită 
aceste transformări asupra distribuției rolurilor. Însă numai Hélène T. este 
îngrijorată de impactul lor asupra cinematografiei de autor:

Este o noutate realizarea unui proiect cu unul sau doi actori? 
Nu, dintotdeauna a fost așa. Este obligatoriu să ai pe cineva cunoscut pentru 
a realiza un proiect. Dar cel mai rău este că înainte îl luam pe Depardieu 
și apoi puteam lua pe cine doream. Acum ni se spune: „Trebuie să luăm 
persoane care au apărut deja la televizor“, de exemplu, Franck Dubosc. 
„Apărut la televizor“: este terifiant! Dar acest lucru nu este valabil și în 
cazul filmelor de autor; pe care este mai dificil să le realizezi astăzi. […] Este 
o oarecare formă de ambiție artistică a cinematografiei, care devine foarte 
dificil de gestionat. Ne interesează profitul absolut, unic. Dacă dorim să 
facem o cinematografie puțin mai ambițioasă din punct de vedere artistic, 
este complicat, pentru că cinematografia cu vedete mari nu a mai fost 
dezvoltată în ultima vreme. Este vorba despre un întreg, ne adaptăm zilelor 
noastre…

Hélène T. se confruntă cu mai multe dificultăți decât Claire N. în a 
se adapta la evoluțiile condițiilor de exercitare a meseriei: reducerea 
remunerațiilor și reducerea termenelor de finalizare, cu care se confruntă 
în principal cinematografia, utilizarea de noi instrumente de comunicare 
și creșterea concurenței pe piața de casting. Hélène T. încearcă să facă față 
deteriorării condițiilor activității sale de intermediere investind mai mult în 
înclinația sa spre „devotamentul“ pentru calitatea artistică: 

Care sunt transformările pe care le constatați în prezent față de începutul 
activității, în anii 1980?
Totul decurge mai rapid, astfel încât nu mai este timp. Acum fac un casting, 
am rezervat săli pentru vizionarea actorilor, dar nu pot viziona toți actorii 
care mă interesează, însă încerc pentru anumite roluri să întâlnesc măcar 
10 dintre ei. Dar nu mai am timp să fac asta. Prefer să-mi rezerv mai mult 
timp pentru a-i întâlni înainte de a-i prezenta realizatoarei, fără să fiu plătită 
în fiecare săptămână. Și ăsta […] este un lux incredibil! […] Înainte, un 
film se pregătea în două, trei luni de casting, dar acum se produce în patru 
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săptămâni, timp în care trebuie să fie acoperite toate rolurile. […] În plus, 
castingurile se fac pentru două filme în același timp. Este foarte obositor, 
deoarece trecerea de la un univers la altul necesită foarte multă energie. 
[…] Înainte nu exista această gimnastică. Cu 10-15 ani în urmă se producea 
câte un singur film, nu mai multe concomitent, și eram plătiți corect, pe o 
perioadă de aproximativ trei luni.
Are loc o degradare, a crescut numărul de persoane care fac casting și care 
sunt prost plătite. Pentru noi [cei din generația sa], care practicăm anumite 
tarife (tariful sindical al primului asistent producător: între 1 200 și 1 300 
de euro), este deja dificil să fim plătiți la săptămână, iar dacă suntem plătiți 
la tariful standard, este foarte complicat. Prin urmare, ei se folosesc de 
persoane care tarifează la jumătate din preț. Fac această meserie de mai 
bine de 20 de ani: în mod normal, cu cât ai o vechime mai mare, cu atât ești 
mai bine plătit. Dar în acest caz, situația este invers proporțională: cu cât 
trece timpul, cu atât lucrurile se înrăutățesc. […] 
Mai mult decât atât, cu câțiva ani în urmă, nu exista acces la internet, iar 
informațiile despre actori erau mult mai dificil de obținut. […] Aceasta 
este cinematografia franceză, care produce 300 de filme pe an, dar sunt 
producții slabe: oamenii sunt foarte prost plătiți, oricine poate fi angajat și 
apoi, când filmul se lansează, spunem că „filmul este nul și nu prezintă prea 
mult interes“. Eu sunt martorul acestei „evoluții“.

Discursul său critic arată dificultățile de adaptare la degradarea 
condițiilor de muncă ale unui habitus profesional format într-un stadiu 
mai vechi al domeniului cinematografiei. Cu toate acestea, ea a reușit să 
facă față cu ajutorul resurselor acumulate de-a lungul carierei: resurse 
relaționale care îi permit să depășească perioadele în care nu are activitate 
(contactând prietenii directori de casting sau producătorii cu care a mai 
lucrat), precum și o cunoaștere profesională diversificată care îi permite, 
de pildă, să completeze castingul de roluri cu castingul de figurație, ceea 
ce îi asigură o durată de remunerare mult mai lungă, deoarece dincolo de 
distribuție, această muncă presupune și asistarea realizatorului în timpul 
filmării pentru orientarea și punerea în scenă a figuranților.

În schimb, Claire N. se acomodează bine în noua realitate a 
domeniului, transferând în domeniul artei practici și cunoștințe acumulate 
în castingul publicitar. Noile condiții competitive de muncă favorizează 
acest lucru. Deși critică necesitatea distribuirii rolurilor în funcție de 
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cerințele publicului, nu neagă totuși niciun moment competențele tinerilor 
directori de casting.

Am fost instruită să lucrez în domeniul publicității, iar unii dintre regizorii 
cu care am lucrat au trecut în domeniul filmului de lungmetraj. I-am 
urmat și când au început să lucreze în televiziune. Aveam capacitatea de a 
lucra rapid. […] Adică am o rapiditate superioară oamenilor care au avut 
întotdeauna timp și care nu observă că totul este pe cale să se schimbe, mai 
ales cu noile mijloace de comunicare. Și mai este un lucru, anume că aceia 
mai vechi în domeniu sunt de părere că un actor bun este suficient, dar nu, 
nu mai este deloc așa. Este îngrozitor ce spun acum, dar nu mai trebuie 
să ai talent, ci altceva: în toate aceste seriale, trebuie să vezi dacă tipul este 
frumos, senzual, sau dacă se poate aduce un altul care să fie deja în branșă, 
la modă, care să aibă acel ceva...
Înainte de activitatea de casting exista o muncă artistică unde un regizor ne 
oferea orientări artistice fără a se preocupa prea mult de reacția publicului 
sau de veniturile financiare. Acum, din păcate, am ajuns în situația în 
care facem un film televizat în care trebuie să avem nume pentru a face 
audiență, pentru a vinde produsul și, prin urmare, ajung să-mi revăd 
clienții din domeniul publicitar; de fapt, este același lucru. […] Nu mai 
putem să realizăm un film fără a avea capete de afiș, deoarece canalele 
media sunt cele care finanțează și doresc ca filmul de lungmetraj să fie 
difuzat la ora 20:30, iar intervalele orare sunt cumpărate de o anumită 
marcă. Iar eu, care vin din domeniul publicitar, îmi spun: „Voi face în 
sfârșit artă și nu voi fi judecată de către DANONE și BNP“, dar la final 
constat că, de fapt, clienții sunt aceiași.
Este curios cum tocmai această evoluție m-a ajutat, așa încât am ajuns, 
complet transformată, în domeniul cinematografiei. Am fost dezamăgită, 
dar transformată. Voiam cuvinte mari, au spus că „nu mai vrem să lucrăm 
în domeniul comercial“ și, de fapt, tot asta facem. Însă din fericire, ca să 
depășim această etapă, producem și filme de scurtmetraj, îi ajutăm pe 
tinerii regizori, lucrând gratuit în acest scop. Am făcut multe filme de 
mediu-metraj, încercăm să-i convingem pe actorii buni să vină în ajutorul 
tinerilor. Acest lucru ne dă posibilitatea să realizăm o muncă artistică, unde 
lucrurile nu sunt făcute pentru a fi vândute imediat.

Aceste fragmente din interviuri arată că există două vârste ale meseriei 
și subliniază consecințele evoluției producției cinematografice asupra lor. 
Dacă habitusul profesional al lui Claire N., care nu face parte din tânăra 
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generație, este adaptat noilor constrângeri care afectează domeniul, acest 
lucru se datorează, fără îndoială, faptului că modalitatea de producție 
este tot mai apropiată de cea a publicității: termene mai scurte, restricții 
bugetare, subordonare sporită față de imperative comerciale, competențe 
sporite pentru organismele de radiodifuziune etc. Prin urmare, ceea 
ce Claire N. numește „muncă artistică“ – realizarea de scurtmetraje cu 
tineri producători – este retrogradată, printre ocupațiile sale, la rangul de 
activitate gratuită și paraprofesională.

Având în vedere traiectoria sa profesională, Claire N. avea toate șansele 
să adopte metode inedite în sectorul audiovizual și cinematografic și să 
dezvolte o formă de organizare raționalizată a activității. Atunci când 
folosește sintagma „noi“ în acest ultim fragment, ea se referă, de fapt, la 
tandemul pe care îl formează cu colaboratoarea sa, o altă directoare de 
casting, cu 20 de ani mai tânără.

Cum vă organizați?
Alternăm o săptămână una, o săptămână cealaltă. Scopul jocului este 
de a nu refuza contractele. De exemplu acum, am două zile intense 
de publicitate, dar și seriale care continuă. Producătorii nu înțeleg de 
ce nu le răspundem la telefon. Prin urmare, ea este aproape gata de 
a-mi încheia serialul, iar eu mă voi ocupa de publicitate. Asta înseamnă 
că putem „strânge“ mai multe castinguri. Nu mai refuzăm nimic 
atunci când suntem două, și se întâmplă să fie o săptămână care nu 
este acoperită mereu de una dintre noi. Producătorii sunt avertizați, 
le-am spus: „Este o săptămână din două, aveți două persoane diferite.“ 
La început li se părea bizar, dar, în cele din urmă, au înțeles că este 
întotdeauna cineva la telefon. În luna august sau de Crăciun există 
întotdeauna o persoană cu care se poate intra în contact, care poate 
relansa un casting în cazul în care intervine o problemă, o persoană 
care, însă, nu este o asistentă. Acest lucru permite, de asemenea, să 
avem un ritm de viață aproape normal în comparație cu alții. În plus, 
ea are cu 20 ani mai puțin decât mine, face parte dintr-o altă generație, 
prin urmare eu am idei mai învechite, pe când ale ei sunt mai moderne, 
iar rezultatul acestei stări de fapt sunt niște dosare foarte originale. […] 
În momentul de față avem proiecte super-sofisticate, trimitem DVD-
uri instantaneu, prezentăm dosare destul de drăguțe, încercăm să facem 
lucruri bune.
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Munca în tandem este o inovație organizațională care, probabil, nu 
este străină de concepția antreprenorială asupra meseriei și de experiența 
ei de directoare a unei societăți de casting. Ea constituie o formă de 
ajustare la constrângerile pieței muncii (funcționare pe proiecte, locuri de 
muncă de durată mai scurtă, oportunități de locuri de muncă neregulate, 
legături fragile între partenerii de lucru etc.), care garantează rapiditate și 
disponibilitate și care permite găsirea de numeroase oferte, diversificarea 
rețelei, reducând în același timp investițiile personale. Și tocmai cu ajutorul 
unui „tânăr“, habitusul profesional s-a constituit într-un stadiu recent 
al domeniului, printr-o alianță, ceea ce tinde să întărească ideea unei 
proximități cu munca tinerei generații.

În fond, deși au aproximativ aceeași vârstă, totul se petrece ca și când 
Hélène T. și Claire N. ar aparține unor generații profesionale diferite, 
determinate de gradul de mobilitate spirituală de-a lungul traiectoriei 
personale, de specializarea sectorială inițială și de raporturile contrastante 
care au afectat condițiile de exercitare a meseriei.

Castingul, între așteptările artistice ale realizatorului și 
obiectivele bugetare ale producătorului

Din punct de vedere funcțional, directorul de casting este un 
intermediar care reprezintă interesele producătorului (angajatorul său), iar 
profilurile actorilor pe care acesta trebuie să le caute sunt stabilite tot de 
către realizator. De fapt, importanța fiecăruia dintre interlocutori variază 
de la un domeniu la altul. Lucrând exclusiv în domeniul cinematografic, 
Hélène T. trebuie să se pună de acord cu cerințele regizorului, motivate în 
special de principii artistice și de instrucțiunile, de ordin bugetar, date de 
producător. Dacă acesta din urmă delimitează în mod clar segmentul de 
piață al actorilor în funcție de care se vor desfășura activitățile de căutare – 
grila tarifară corespunzând mai mult sau mai puțin gradulului de notorietate 
– definirea caracteristicilor rolului care trebuie ocupat și alegerea finală a 
actorilor revine, în general, realizatorului (având în vedere faptul că, de cele 
mai multe ori, acesta este și autorul scenariului).

Cum procedați mai exact atunci când aveți un rol de distribuit, ce anume faceți?
Se citește scenariul, pentru că acesta oferă deja o descriere a rolului. Am 
apoi o conversație lungă cu realizatorul și îl întreb cum vede el actorul. 
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Atunci când citesc povestea îmi fac o idee, însă ceea ce mă interesează 
este viziunea lui. Suntem în serviciul realizatorului, oferim o activitate de 
orientare, încercăm să intrăm în universul lui. N-am să propun aceiași 
actori de la un realizator la altul. […]

Pentru selecția finală, prezentați actorii realizatorului și producătorului?
Nu, doar realizatorului. Alegerea este activitatea realizatorului, chiar dacă 
el ne solicită nouă opinia.

În afara definirii rolului în scenariu împreună cu realizatorul, ce alte 
constrângeri mai aveți atunci când căutați actori? 

Banii. Acum am 30 de roluri secundare de distribuit într-un film, iar 
directorul de producție îmi spune: „Ești drăguță, dar dispunem de atât și 
nimic mai mult.“ […] De partea cealaltă, o am pe realizatoare, care îmi 
spune: „Vreau actori buni.“ […]
Deci pentru aceste 30 de roluri de distribuit, v-a fost precizată suma totală? 
Cum v-au fost prezentate lucrurile? 
Directorul de producție îmi spune: „Sunt roluri la 500, 750, 1 000 de 
euro pe zi.“ În general, se dă o grilă salarială pentru actori, care variază 
în ordinea descrescătoare a importanței rolului. Și apoi trebuie jonglat cu 
toate aceste elemente.

Hélène T.

Specializată în producții de televiziune și publicitare, Claire N. primește 
mai des instrucțiuni din partea directorului de producție, în funcție de 
mecanismele bugetare și comerciale. Trebuie să tratăm însă distinct serialele 
de televiziune, pentru că acolo, definirea rolurilor care trebuie ocupate 
aparține mai degrabă regizorului. Cu toate acestea, postul de televiziune 
este cel care decide în ultimă instanță:

În ceea ce privește serialele, recurența, persoanelor [actorii] pe care le 
reinvităm tot timpul, se face de cele mai multe ori cu partea de producție 
și cu posturile de televiziune, apoi apare un grup de directori care au un 
fel de biblie a filmării, personalitatea regizorului fiind puțin relevantă în 
această situație. Pe de altă parte, când este vorba despre producții de autor, 
personalitatea regizorului are o mare influență și se lucrează mai mult în 
prezența lui. 
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Cum intervine postul de televiziune în alegerea actorilor? 
Odată ce regizorul și producția au ajuns la un acord, trimitem DVD-urile 
cu probele actorilor către postul de televiziune. Ei ne spun „da“ sau „nu“ și 
o luăm de la capăt. Cam asta e.

Claire N.

În cele din urmă, în sectorul publicitar, Claire N. își organizează 
castingul în funcție de cererea directă venită din partea comanditarilor:

Spoturile publicitare durează 30 de secunde tăiate și montate, ai nevoie de niște 
actori buni, dar totul merge mult mai rapid. Ieri am văzut 100 de persoane 
cărora le-am repetat același lucru. Este vorba despre text puțin – iar atunci când 
există, este foarte scurt. Este important ca imaginea testelor să fie frumoasă, 
pentru că cei care le analizează fac parte dintr-o adevărată industrie, nu sunt 
oameni de artă, sunt oameni care vând iaurturi, persoane de business. […]

Claire N.

O durată a activității care variază în funcție de domeniu
Responsabilii cu distribuția artistică au în comun faptul că își desfășoară 

activitatea de intermediere într-un orizont de timp scurt. Sunt angajați 
înainte să fie demarat un anumit proiect și misiunea lor se încheie, de 
obicei, chiar înainte de începerea filmărilor. Cu toate acestea, putem 
distinge durate variabile ale proiectelor, în funcție de domeniile în cauză. În 
domeniul cinematografiei, durata efectivă a activității variază în funcție de 
numărul de roluri care trebuie ocupate, dar aceasta depășește, de cele mai 
multe ori, durata contractului de muncă, durată care se întinde, în medie, pe 
patru săptămâni: directoarelor de casting întâlnite le ia, de obicei, două sau 
trei luni pentru distribuția unui film. Orizontul de timp în care se înscrie 
activitatea lui Hélène T. poate fi chiar mai lung când completează castingul 
de rol cu castingul de figurație, care implică și prezența sa la filmări. Prin 
comparație, distribuția rolurilor în sectorul audiovizual este mai degrabă 
o activitate pe termen scurt sau mediu, în timp ce, în publicitate, are loc 
în mai puțin de o săptămână. Specializată în aceste ultime două sectoare, 
Claire N. alternează astfel de proiecte pe termen foarte scurt și mediu:

În publicitate ne ocupăm două, trei sau patru zile de casting și astfel suntem 
plătiți o săptămână. Pe de altă parte, sunt câteva luni de când lucrez la un 
serial, deci situația poate varia. […] 



Profesia de intermediar în domeniul artelor

196

Ați fost angajată pentru întregul serial? 
Nu, și nici nu voiam asta. Angajamentul meu este reînnoit în fiecare 
săptămână. Dezavantajul acestui job este acela că este destul de fragil, dar 
interesul este să fii independent. Nu m-aș vedea legată de un proiect anume, 
acest lucru nu prezintă interes pentru mine. 

 Prin urmare, durata angajamentului depinde de fiecare episod? 
Da, este în funcție de filmări, deoarece nici ei nu filmează tot timpul. Înainte 
de filmări, am căutat mai întâi actorii utilizați frecvent, ceea ce ne-a luat cel 
puțin două luni. Apoi ne oprim, vedem ce iese, vedem dacă toată lumea este 
de acord, și mai sunt și acordurile cu postul de televiziune. Apoi, reîncepem 
cu ceea ce numim guests stars. Avem deci un contract de o săptămână.

Claire N.

Legat de durata realizărilor, în cinematografie, activitatea de intermediere 
a directorilor de casting se desfășoară, pe o durată de timp relativ lungă. La 
polul opus, în zona comercială, respectiv în publicitate, aceasta se realizează 
într-un timp foarte scurt. Televiziunea ocupă o poziție intermediară, variabilă 
în funcție de situație, respectiv dacă este vorba despre un film televizat sau 
despre un serial.

Intermediari inevitabili, dar nu și în cazul starurilor de 
cinema

Directorii de casting se disting ca personaje inevitabile în domenii 
precum televiziunea și publicitatea. În schimb, producțiile cinematografice 
sunt adesea construite în jurul starurilor alese de la bun început de către 
producător, fără ajutorul directorului de casting, care, așa cum spune 
Hélène T., se limitează la repartizarea celorlalte roluri:

Foarte des, primele două sau trei roluri sunt deja alese, noi găsim rolurile de 
sprijin, dar chiar și așa ele rămân roluri importante. Dar când producătorul 
și realizatorul au un scenariu, ei își au deja vedetele lor. Nu se poate să 
turnăm un OSS 117 fără să-l avem pe Jean Dujardin: avem nevoie de el 
pentru obținerea finanțării. Producătorul își va suna el însuși agenții pentru 
a obține vedeta, nu ne așteaptă pe noi.

Hélène T.

În acest domeniu, responsabilii cu distribuția artistică sunt deci 
intermediari peste care se poate sări atunci când cererea și oferta se corelează 
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la cel mai înalt nivel de notorietate. Totuși, această constatare trebuie puțin 
nuanțată dacă ținem cont de introducerea, relativ recentă, a unui tip de 
intervenție rezervată celor mai cunoscuți directori de casting: consultanța. 
Chiar dacă nu face parte din rândul celor mai vizibili responsabili cu 
distribuția artistică, experiența lui Hélène T. și recunoașterea de care se 
bucură în rândul producătorilor o fac să fie, totuși, solicitată pentru 
consultanță. Atașată de practicile și standardele în vigoare la momentul 
formării habitusului său profesional (prima „vârstă“ a meseriei, cea din anii 
1980, construită într-o etapă mai veche a domeniului cinematografic), ea 
are o abordare critică asupra acestui nou dispozitiv:

Vi se întâmplă să fiți solicitată pentru a oferi consultanță?
Da, este noua modă, care nu exista înainte: înainte făceam sau nu 
făceam filmul. Acest lucru există din momentul în care producătorii 
și-au spus: „Uite, vom face o chestie, vom încerca să producem, vom…“ 
Este o înșelătorie pentru mine, pentru că pleacă la drum fără a avea 
banii, spunându-și: „Și dacă ajung să pun pe picioare un proiect…“ Ei ne 
solicită pentru că își dau seama că au nevoie de oameni care să cunoască 
foarte bine actorii pentru a găsi cele patru sau cinci roluri principale cu 
care pot pune pe picioare un proiect. De obicei le cerem una sau două 
săptămâni de plată.

Deja consider înspăimântător când sunt căutată pentru o „consultanță“, nu 
știu cine a inventat sintagma asta, dar am impresia că merg la dentist și acest 
lucru îmi face rău: trebuie să ne luptăm ca să ne negociem săptămânile, ceea 
ce detest. Și poate fi foarte complicat să găsești primele trei roluri […]. În 
cadrul unei consultanțe nu dăm doar nume, ci trebuie să sunăm agenții, să 
vorbim despre proiect, poate să dureze mult.

Hélène T.

Cât despre Claire N., ea nu a fost niciodată solicitată pentru 
consultanță contra cost: „Consider că nu sunt suficient de cunoscută 
pentru asta“, spune ea. Pe de altă parte, în domeniile sale de specializare 
(televiziune și publicitate), directorul de casting se dovedește a fi un 
intermediar de neînlocuit dat fiind că, de obicei, el este cel care realizează 
întregul proces de casting. Pe scurt, doar piața starurilor de cinema se 
poate dispensa cel mai des de intervenția responsabililor cu distribuția 
artistică.
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Efectul structurant al reputației asupra relațiilor dintre 
artiști, intermediari și producători

Reputația artiștilor vizați de către cele două profiluri ale directorului 
de casting încarnate de Hélène T. și Claire N. diferă. De îndată ce a 
fost solicitată pentru consultanță, se poate considera că activitatea de 
intermediere a lui Hélène T. acoperă toate nivelurile de reputație ale 
actorilor, de la începătorul necunoscut până la starul consacrat. Accesul la 
artiștii cu o foarte mare notorietate este strâns legat de problema reputației 
directorului de casting și de rolul de filtru jucat de agenți între acesta din 
urmă și actori. Identificarea afinității dintre actor și rolul de jucat trebuie 
să se facă în funcție de expertiza ofertei de angajare formulată de către 
agent. Acesta din urmă primește scenariile, le citește și le selectează pentru 
mandatarul său, o ofertă care nu a trecut pe la el putând fi denunțată drept 
infracțiune conform clauzei de exclusivitate referitoare la artist. În acest 
raport de forță, cei mai renumiți agenți negociază în majoritatea cazurilor 
cu directorii de casting cei mai renumiți. Atunci când responsabilii cu 
distribuția artistică nu pot să scurtcircuiteze agenții, unul dintre motivele 
pentru care un producător poate avea obligația de a-i consulta, dincolo 
de inventivitate și cunoașterea fină a lumii actorilor, este accesul lor la cei 
mai importanți agenți și, prin urmare, la vedetele de cinema. Apropourile 
lui Hélène T. arată modul în care legătura dintre cerere și ofertă pune în 
joc capitalul simbolic al actorului, al agentului și pe cel al directorului de 
casting, precum și strategiile unora și ale altora, care pot urmări obiective 
divergente și care se înscriu în perioade de timp diferite (perioada scurtă a 
proiectului pentru directorul de casting și perioada lungă, la scara carierei 
actorului, pentru acesta din urmă și agentul său).

Anumiți agenți sunt mult mai vedete decât starurile lor, adică sunt de-a 
dreptul inaccesibili.

Bertrand de Labbey…
Vorbim despre o sferă diferită, dar chiar și cei care sunt fix sub Artmedia 
– nu toți, unii sunt adorabili, dar alții sunt inaccesibili: trei zile pentru a 
întâlni agentul, zece zile pentru a întâlni actorul. Uneori, actorii nu au 
scenariul, prin urmare, ce poți să faci este să trimiți scenariul direct actorilor 
cunoscuți. 
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De ce nu au scenariul?
Pentru că agenții decid că acesta nu este suficient de bun pentru actor 
sau preferă un alt proiect, deoarece ei sunt cei care decid, după propriul 
gust. Actorii cunoscuți aduc mulți bani, există deci posibilitatea alegerii 
unei strategii complicate. […] În special marile agenții și agenții cunoscuți 
practică asta. […] Tot felul de strategii mercantile este greu de digerat, 
trecem dincolo de orice dimensiune artistică, suntem în cadrul unor 
strategii de vânzare și de vitrină. În acest caz trebuie să ai o reputație bună 
de director de casting, să ai un renume, pentru a fi sunat. […]

Hélène T.

Efectul ierarhizant al notorietății pe piețele artistice, are tendința să 
organizeze straturi în cadrul cărora se formează rețele de cooperare pe 
bază de reputație echivalentă. Acest lucru funcționează la fel ca în cazul 
intermediarilor: cei mai renumiți directori de casting au acces mai ușor la 
cei mai renumiți agenți. Acest efect structurant al notorietății se formează 
în funcție de diferențele sectoriale. Specializată în publicitate și ficțiune 
audiovizuală, activitatea de intermediere a lui Claire N. se întrepătrunde 
foarte rar cu actori de mare notorietate. Dacă sectorul induce diferențe din 
acest punct de vedere, piața de publicitate prezintă doar ocazional interes 
pentru agenții și actorii cunoscuți. Aici, de asemenea, construirea unei 
reputații de casting pare importantă pentru a avea acces la toți actorii.

Există anumiți agenți cu care lucrați mai des decât cu alții? 
Da. Artmedia, Cinéart, lucrăm destul de bine cu ei. Artmedia s-a democratizat 
foarte mult. Înainte nu aveam acces cu ușurință la acești oameni.

Dar atunci, cine avea acces?
Castingurile care lucrează mult, oamenii un pic mai cunoscuți […]. Noi 
acționăm în calitate outsideri. Și puțin câte puțin, s-au obișnuit cu ideea că 
suntem corecți, că ne comportam bine cu actorii lor, că nu suntem cantonați 
doar pe anumite lucruri, și că, din când în când, venim să-i contactăm 
pentru publicitate și sunt fericiți să mai facă rost de bani.

Claire N.

În ceea ce privește televiziunea, este necesar să considerăm distinct 
serialele și filmele de televiziune. Dacă acestea din urmă recrutează mai 
puțin decât cinematografia la cel mai înalt nivel de notorietate, tot mai mulți 
actori cunoscuți acceptă să participe. În schimb, serialele suportă mai mult 
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efectele nelegitimității artistice a televiziunii în raport cu cinematografia. 
Directorii de casting care, precum Claire N., sunt responsabili cu distribuția 
rolurilor pentru serialele televizate nu intervin decât pe piața actorilor cu o 
notorietate mică și medie.

La început există actorii din serial pentru care facem casting, cei obişnuiți. 
Ei primesc contracte, contracte de exclusivitate sau nu, contracte pentru 
posturi vacante sau nu, este o înlănțuire destul de intensă pentru ei. Există 
actori recurenți, semi-recurenți și apoi mai sunt și ceea ce numim guests, 
adică invitații. Sunt oameni care vor apărea o singură dată, sau care vor avea 
de interpretat un rol mărunt, care vor apărea, de exemplu, în cinci episoade.

Sunt persoane cunoscute? 
Cei de care mă ocup eu, nu. Nu am întâlnit astfel de persoane deocamdată, 
deoarece sunt relativ nouă în acest sector, dar dacă serialul merge bine, 
poate că unii vor veni să participe. În schimb, actorii recurenții își văd 
imaginea legată de seriale. Uneori acest lucru e de mare interes pentru ei, 
alteori mai puțin, nu putem ști niciodată dinainte. Rămân destul de multe 
astfel de posturi după ce anunțăm rolurile de actori cunoscuți pentru 
seriale: actorii buni care joacă în cinematografie nu se prezintă […]. Pe 
de altă parte, există și actori care își spun: „Uite, asta s-ar putea să mă 
intereseze mai târziu“ sau „Uite, asta mi-ar asigura câteva ore“ sau, dacă 
este o persoană tânără la început de drum, care dorește să aibă un rol de 
observator, ar putea fi interesant. […] Cred că în cazul unui lungmetraj nu 
sunt probleme și sunt mai puține refuzuri din partea agenților. Ne lovim de 
fel și fel de agenți. Vorbim despre o rezistență estetică. Pentru că televiziunea 
este percepută mai mult ca o sursă de venit, mai puțin ca artă, asta poate 
afecta uneori notorietatea actorului.

Mai mult pentru un serial decât pentru un film de televiziune?
Nu, în cazul filmelor de televiziune încă merge, am avut persoane în regulă. 
Filmele de televiziune sau un astfel de film în două sau trei episoade, asta 
mai merge. Dar în cazul serialelor lungi…

Prin urmare, există mulți actori care nu vor să facă seriale. Eliminați o mare 
parte dintre aceștia?
Desigur: trei sferturi.

Există „actori de seriale“ și „actori de non-seriale“?
Da şi nu, fiindcă la un moment dat actorul poate avea nevoie să filmeze, 
alteori nu, rolul poate fi interesant, mai ales un serial Canal (Canal Plus  
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are prestigiu), dar poate să existe un regizor bun, nu totul este în alb și 
negru […].

În plus, îmi imaginez că această imagine a televiziunii ca sursă de a-ți câștiga 
pâinea evoluează, nu mai este chiar așa, nu?

Da, a evoluat, posturile de televiziune au bani. Poate, pentru că sunt mai 
puțini bani în cinematografie și trebuie să trăiască și ei. Din momentul în 
care câțiva actori buni au venit în televiziune și au avut rezultate frumoase, 
situația s-a schimbat. Dar trebuie să ai deja o etichetă solidă în altă parte 
pentru a fi sigur că vii fără probleme la televiziune. Nou-veniții, care nu 
beneficiază de notorietate, sunt expuși riscului de a fi etichetați drept actori 
de televiziune.

Claire N.

***

Aceste portrete comparate ale responsabililor cu distribuția artistică 
oferă o perspectivă a implicațiilor activității de intermediere precum 
și a principalului criteriu de diferențiere din cadrul acestei profesii: 
specializarea sectorială. Distanța care le separă inițial pe cele două 
directoare de casting – care se adaugă opoziției dintre cinematografie 
și publicitate și care amintește de frontiera care separă arta de comerț 
– trimite, în egală măsură, la formarea de habitusuri profesionale aflate 
în opoziție. Pentru a înțelege diferențele dintre cele două posturi de 
responsabil cu distribuția artistică se impune revizuirea elementelor-
cheie ale traiectoriei lor sociale: putem astfel să înțelegem modul în care 
are loc ajustarea aptitudinilor înainte de inserția profesională cu normele 
și practicile care se impun nou-veniților din fiecare sector, pentru 
a forma habitusuri profesionale opuse. Am văzut în ce măsură unele 
particularități respective defineau raporturi diferite cu respectiva meserie 
și cu transformările ei: aceste două portrete contribuie la evidențierea 
a două vârste ale profesiei și, prin urmare, a influenței directorilor de 
casting în corelarea ofertei cu cererea pe piața artistică.
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Generații de intermediari în domeniul muzicii clasice
 

Ieșim din profesia de agent și intrăm în cea de manager cultural, 
pe care eu o revendic, deoarece nu mă simt deloc agent.

o tânără agentă6 

Portretele agenților de muzică clasică propuse ilustrează destul de bine 
modul în care criteriile de diferențiere se pot combina în practică pentru 
a forma diferite tipologii de intermediari. Cele trei persoane prezentate ca 
studiu de caz diferă prin prisma mai multor criterii, dintre care cel mai 
evident este cel generațional. În timp ce prima persoană, Jacqueline L. este 
născută în 1948 și a început să își practice profesia în 1994 – se apropie de 
profilul unui agent a cărui activitate se concentrează pe plasarea artiștilor și 
pe negocierea contractelor, celelalte două, Stéphanie B. și Catherine M., sunt 
născute în 1970 și intrate în profesie în 2004, respectiv în 2005. Acestea din 
urmă se apropie de tipologia managerului care cumulează mai multe funcții 
și în ale cărui atribuții intră întregul ansamblu de parametri de dezvoltare a 
carierei artiștilor7. Regăsim aici și cele două categorii de intermediari aflate 
în serviciul artiștilor: impresarul și managerul. Pentru cei mai tineri, postura 
de manager este marcată de o formă de extensie maximală a resurselor 
mobilizate și de raționalizare antreprenorială a strategiilor de plasare și de 
punere în valoare (agenția în calitate de societate de administrare și artistul 
ca mic întreprinzător individual). Persoanele mai în vârstă, sunt adesea 
și cele mai cunoscute (și cele mai bine reprezentate în Camera sindicală 
din acest domeniu), postura de impresar pare a fi mai degrabă o activitate 
de simplă plasare, destinată punerii în valoare a unui artist, marcată de 
tensiunea dintre artă și comerț (adică intervin elemente ca: gustul pentru 
artă și strategiile comerciale pentru agent, respectiv identitatea artistului și 
realismul economic pentru artist).

6  Având în vedere că interviurile au fost realizate exclusiv cu femei, s-a reținut forma 
feminizată a termenului „agentă“, pentru o mai mare coerență lingvistică și sociologică.
7  Cele două tinere agente prezintă similarități sub aproape toate aspectele, cu excepția 
modalității de remunerare și a gradului de investiție în comunicare (cumpărare de spații 
publicitare sau nu).



Portrete comparative ale intermediarilor în cinematografie și în muzica clasică  

203

Transformări ale domeniului și ale habitusurilor 
profesionale: de la impresar la manager

Decalajul generațional nu reprezintă un factor explicativ în sine. El 
acoperă mai întâi contrastul dintre două stadii ale domeniului muzicii 
clasice, contraste care corespund momentelor de inserție profesională și 
formării habitusurilor profesionale. În absența unei analize mai aprofundate, 
se poate afirma că aceste stadii ale domeniului sunt caracterizate în principal 
de grade diferite de intensitate ale concurenței în obținerea de locuri de 
muncă artistice.

Muzicienii sunt numeroși, toți sunt formați pentru a deveni profesioniști, 
dar foarte puțini dintre ei devin cu adevărat artiști. Chiar dacă se află într-o 
lume mică, în care ei cred că sunt elita elitelor, în cele din urmă nu prea 
mai e loc și în plus, există și o concurență din ce în ce mai acerbă venită din 
Europa și din întreaga lume.

Stéphanie B., interviu din 16 mai 2008

Teatrele au din ce în ce mai puțini bani, bugetele sunt tot mai restrânse, 
astfel încât fiecare trebuie să facă un efort și să muncească mult mai mult, 
iar soliştii şi interpreții sunt în concurență mai mare decât acum 20 de ani, 
mult mai mult de când atunci când cântam eu. Nu mai există frontiere, iar 
cântăreți buni sunt în întreaga lume și totul se întâmplă foarte repede […]. 
Nu-i deloc ușor pentru tineri.

Jacqueline L., interviu din 16 mai 2008

Creșterea concurenței favorizează, în cazul celor două tinere agente, 
dezvoltarea de strategii de administrare pe scară largă a carierelor artiștilor, 
pentru a le spori șansele de a se evidenția și de a le crește plus-valoarea pe 
piață. Acestea încearcă să ocupe o serie de poziții (de plasare, de producție 
de spectacole, de servicii de consultanță managerială, de administrare a 
orchestrelor și a instituțiilor) sau să-și extindă la maximum perimetrul 
de intervenție în activitatea artistică (până la consiliere comportamentală 
și estetică). În schimb, Jacqueline L., agenta cea mai veche în profesie, a 
reușit, în urmă cu 15 ani, să își construiască rapid o poziție puternică, 
ocupându-se doar de orientarea profesională și de consilierea în carieră 
(alegerea specializărilor de roluri lirice), poziție care îi permite astăzi să facă 
față situației actuale, fără a-și modifica stilul de activitate. Singura diferență 
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constă în obligația tot mai mare de a face presiuni asupra organizatorilor în 
vederea obținerii de locuri de muncă pentru artiștii săi.

Dacă în urmă cu zece ani un director avea puține opțiuni în efectuarea 
alegerilor, așa încât decidea foarte rapid, acum are la dispoziție foarte multe 
variante […], deci ezită, motiv pentru care timpul trece, așa că artiștii, în 
special tinerii, se descurajează, ceea ce presupune ca noi să fim mai tot 
timpul acolo, muncim noi mult, pentru că trebuie sunați înapoi, trebuie 
retrimise e-mailuri, trebuie făcute solicitări.

Jacqueline L.

De remarcat faptul că această variabilă a concurenței se combină aici cu 
sub-sectoarele anumitor activități. Agenta mai veche lucrează în domeniul 
liric, unde piața este puțin diversificată (se rezumă la un singur spațiu 
stratificat de instituții lirice și de festivaluri), unde funcția de agent nu poate 
fi ocolită (doar câteva staruri dispun de un secretar artistic și nu apelează la 
serviciile unui agent) și unde intensificarea concurenței rezultă, în special, 
din lărgirea bazinului de recrutare la scară internațională, mai ales către 
Rusia și Europa de Est. Cele două tinere agente lucrează în principal în 
muzica clasică și muzica barocă, unde piața este relativ puțin diversificată 
din punct de vedere al turneelor, unde funcția de agent nu este omniprezentă 
(și se află în concurență cu cele de administratori sau de difuzori interni 
pentru orchestre) și unde intensificarea concurenței se datorează, pe lângă 
internaționalizarea pieței, unei creșteri semnificative a numărului de 
muzicieni formați în Franța. Trebuie remarcat și faptul că agențiile vechi, 
dezvoltate și regrupate în cadrul Camerei sindicale a agenților de artiști 
pentru muzica clasică, au tendința de a reprezenta mai mulți artiști (45 în 
cazul agentei întâlnite, aproximativ 100 în cazul celei mai cunoscute agenții) 
decât cele două tinere agente (între 12 și 15, ceea ce se consideră un prag 
de echilibru). Aceasta indică faptul că variabila sub-sectorului nu este atât 
de discriminatorie: numărul artiștilor reprezentați este un bun indicator al 
timpului de muncă dedicat de agent fiecărui artist, și, prin extrapolare, al 
perimetrului său de activitate, care opune figurii de impresar (perimetru 
restrâns, cu mulți artiști) pe cea de manager (perimetru extins, cu un număr 
mai mic de artiști, a se vedea Capitolul 1).

Cu toate acestea, discrepanța dintre stadiile domeniului care au 
marcat conceperea tehnicilor și a strategiilor de intermediere nu înlătură 
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decalajul generațional constatat. Deși este probabil ca unii tineri agenți 
să corespundă mai degrabă tipologiei ilustrate aici de agenta mai veche 
în meserie, inversul este foarte improbabil. Acest lucru face referire la un 
alt factor explicativ, respectiv modul de inserție profesională. Agenta cea 
mai în vârstă a debutat în meserie prin convertirea resurselor acumulate 
anterior, în cursul carierei sale de cântăreață lirică: resurse estetice 
(cunoașterea în detaliu a criteriilor de excelență și a spațiului disponibil 
pentru profesioniștii din domeniu), de rețea (cunoașterea personală și 
îndelungată a principalilor organizatori, cântăreți, producători, jurnaliști) și 
renumele (cântăreață de operă de talie internațională). Această reconversie 
a presupus o perioadă de stagiu de câteva luni cu o agentă de origine 
germană la care se adaugă și sprijinul reprezentat de unele sfaturi juridice 
și financiare din partea diferiților cunoscători ai domeniului liric. Astfel 
ea a avut toate atuurile să reproducă modalitățile de acțiune aflate deja 
în vigoare. În schimb, tinerele agente au dobândit amândouă competențe 
generale de management în timpul studiilor superioare (școli de comerț 
și apoi IEP – Institutul de Studii Politice din Paris) înainte de a se folosi de 
aceste diplome într-un sector de activitate care se dovedise până atunci un 
hobby. Cu alte cuvinte, ele au pus în aplicare tehnici și cunoștințe de tip 
antreprenorial, datorită propriilor competențe organizatorice, comerciale și 
de comunicare dobândite în mediul academic, apoi perfecționate și ajustate 
de-a lungul primelor experiențe profesionale în domeniul administrării 
sau managementului cultural în zona muzicii clasice. Ele aveau toate 
șansele să importe metode inedite în acest domeniu și să dezvolte metode 
și tehnici de administrare rațională a activității (identificarea și delimitarea 
diferiților parametri de carieră ai unui artist, strategii atât diferențiate, cu 
accent pe aspectul comunicațional etc.).

Există un fel de omogenizare a acestui contrast atunci când agentele 
își descriu activitatea: ele au utilizat noțiunea de „întreprindere“ (fără ca o 
astfel de sintagmă să fie enunțată ca un fel de mărturisire sau de concesie), și 
„comerț“ în cazul celei mai vechi dintre ele, sintagmă care implică tentative 
de eufemizare și minimizare. Altfel spus, aspectul comercial și antreprenorial 
al activității nu este perceput de primele două agente ca fiind în contradicție 
cu caracterul său artistic (ele investesc mai degrabă în domenii considerate a 
fi puriste în domeniu: pentru ele există doar un anumit tip de întreprindere), 
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câtă vreme, cea de a doua face apel la scheme cognitive structurate pentru 
opoziția dintre arta dezinteresată și comerțul considerat vulgar8.

Am dezvoltat, cred, mult mai mult decât [anumiți colegi] o imagine, o 
marcă și am investit foarte mult în comunicare, nu a existat aceeași abordare 
comercială.

Stéphanie B.

Nu este vorba despre marketing, cum se întâmplă în întreprinderi, decât 
într-o oarecare măsură, trebuie să știi să te vinzi, trebuie să știi ce vrei să faci, 
să-ți cunoști propriul produs, pe care îl propui, mai ales atunci când vrei să 
te evidențiezi în raport cu mulți alții.

Catherine M., interviu din 24 aprilie 2008
Ajung la o cifră de afaceri de aproximativ 1,4 milioane de euro (cifră enunțată 
după verificarea bilanțurilor contabile, spre deosebire de cele două tinere 
agente, care oferă din memorie principalele date contabile). Am contracte 
semnate pentru anul 2009, cu un an înainte. Dar toate astea nu mă interesează, 
este incredibil, nu mă interesează banii […] din moment ce pot trăi, călători, 
descoperi și împărtăși tot ceea ce am cu persoanele pe care le iubesc, nu 
am simțul câștigului dezvoltat. Este și motivul pentru care aceasta este, mai 
degrabă, o meserie contradictorie: îi fac pe alții să câștige bani, dar am fost 
crescută în acest fel, este vorba și despre educația pe care am primit-o.

Jacqueline L.

Ar trebui menționat aici că cele trei agente au un profil de socializare 
comparabilă, se pare, cu mai mulți intermediari din domeniul artistic: 
dedicați din punct de vedere profesional artei și banilor, aceștia fie dispun 
de capitaluri culturale și economice moștenite, fie se reconvertesc într-unul 
dintre aceste domenii.

8  Această schemă de gândire ar putea fi invocată la fel de bine și de către agentele tinere, dar lor 
pare să le regleze acțiunile într-o măsură mult mai mică: schema servește mai ales la specificarea 
particularităților activității în comparație cu alte domenii antreprenoriale – expresia „management 
cultural“, care desemnează de acum înainte un sector de formări universitare și de locuri de muncă, 
nu este concepută ca o contradicție, ci ca o simplă specializare. Vincent Dubois a analizat apariția 
acestei noi împărțiri în La politique culturelle, genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris, 
Belin, 1999. A se vedea și ancheta lui în desfășurare, împreună cu Victor Lepaux, asupra studenților 
din cadrul unor formări pentru meserii în cultură (numărul se ridică astăzi până la aproximativ 300): 
„Les vocations à l’administration culturelle. Premiers résultats d’une enquête sur les candidats aux 
masters en administration et gestion de la culture“, comunicare în cadrul colocviului „Les formations 
artistiques et culturelles“, Universitatea Paris-VIII, 17–18 septembrie 2009.
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De exemplu, una dintre tinerele agente, Catherine M., fiică de profesori cu 
poziții relativ înalte, care au legătură cu managementul: tatăl director de liceu, 
mama directoare de grădiniță (unul dintre frații săi este profesor titular și director 
de liceu, iar celălalt, responsabil comercial într-o instituție publică mare). Ea a 
efectuat studii de comerț pentru a se profesionaliza imediat în muzica clasică: 
după absolvirea unei școli de comerț în provincie, a obținut o diplomă de studii 
aprofundate în marketing cultural într-o universitate din străinătate și apoi a 
practicat timp de șapte ani, în aceeași țară, meseria de consultant în management 
cultural în cadrul instituțiilor simfonice, înainte de a se întoarce în Franța pentru 
a administra instituții echivalente și a-și crea apoi propria agenție.

A doua, Stéphanie B., este fiica unui psiholog specializat în relațiile 
de muncă și a unui cadru superior într-o întreprindere publică de mari 
dimensiuni (fratele său este inginer în domeniul energiei verzi). La 
cererea lor, ea și-a abandonat vocația și formarea de dansatoare – pe 
care și-o dezvoltase prin formare și de pe urma căreia chiar începuse să 
obțină primele câștiguri profesionale – și a început să urmeze cursurile 
de pregătire comercială, apoi o școală de management în provincie, „fără 
motivație“, concepând și gestionând în același timp un festival de mici 
dimensiuni în respectivul oraș. Primul său loc de muncă a fost să caute 
spectacole de dans și de muzică în numele societății de producție a unui 
post de televiziune cultural. Dezamăgită de nivelul scăzut și de dinamica 
serviciilor și de marginalizarea funcției sale, ea a intrat la Institutul de 
Studii Politice din Paris, prin concurs (direct în anul doi de studiu). 
Participând asiduu la tot felul de pregătiri în domeniul muzicii baroce 
pentru începători, și-a neglijat pentru o vreme specializarea în domeniul 
cultural, pentru a începe o teză de doctorat. Dezgustată de moravurile 
academice, în ciuda sprijinului primit și în ciuda unui dosar academic 
bun, a sfârșit prin a răspunde unei oferte de lucru pe o scenă convențională 
undeva la periferia Parisului, unde a devenit administrator. Pentru un an 
și jumătate, ea a învățat, la locul de muncă, dedesubturile economiei și ale 
artelor spectacolului, dar nu a reușit să își impună preferințele estetice în 
fața tutorilor ei politici9. Ea a profitat de cererea unui prieten muzician 
9  Potrivit opoziției dintre „democratizare“ prin educație culturală, pe care o apără (programare 
de „calitate“ și acțiuni de orientare destinate aculturăriii publicului) și „democratizare“ prin 
facilitarea accesului publicului la resurse culturale profesioniste (programarea artiștilor 
„comerciali“, cu scopul de a atrage la teatru publicuri diverse).
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aflat în căutarea unui agent de încredere: a demisionat și, timp de un an și 
jumătate, a lucrat informal pentru trei artiști, înainte de a-și crea propria 
agenție.

În sfârșit, Jacqueline L., cea mai în vârstă dintre agente, este fiica unui 
comerciant și meșteșugar, sculptor de fildeș și a unei casnice devenită secretară 
atunci când cel mai mic copil al său a ajuns la vârsta adolescenței. Unul dintre 
frații săi a condus diverse bănci, apoi și-a creat propria societate de asigurări, 
celălalt este scriitor și consilier, în prezent membru al unui cabinet ministerial. 
Încă de la început, ea s-a dedicat artei lirice, obținând rapid o bursă la o școală 
de operă italiană, unde a cunoscut un debut rapid, ajungând să fie cunoscută 
la nivel internațional. Ea a decis să își întrerupă activitatea destul de curând (la 
47 de ani), după care și-a înființat agenția.

Cele trei agente lucrează în societăți cu răspundere limitată și beneficiază de 
o licență de agent de artă. Una dintre cele două tinere agente este asociată cu un 
muzicolog specializat, care a lucrat anterior pentru un post de televiziune dedicat 
muzicii clasice. Beneficiind astfel de o rețea profesională consecventă (jurnaliști, 
artiști, programatori, producători), agenta răspunde de sarcinile cu specific 
artistic (alegerea programelor și contextelor artistice, comunicarea în registrul 
estetic), mai ales atunci când trebuie să îi determine pe artiștii reprezentați să își 
schimbe orientările estetice (competența sa certificată servind în mod explicit ca 
argument de autoritate). Cele două agente colaborează permanent cu două stagiare 
remunerate, recrutate din școli de comerț pentru o perioadă de 6 până la 12 luni 
și caută să angajeze un salariat cu scopul de a-și valorifica investițiile în formarea 
acestor colaboratori (al căror stagiu se va termina în momentul în care vor deveni 
eficienți), fără a avea pentru moment mijloacele să îi angajeze.

Cealaltă tânără agentă colaborează cu o prietenă amatoare de muzică, care 
este doar asociată în agenție, dispune de o stagiară și de o angajată permanentă, 
prezentată verbal drept „colaboratoare“, care se află pe picior de egalitate în 
documentele agenției, însă principalele opțiuni strategice sunt discutate mai 
degrabă cu asociata („Îi pot împărtăși din îndoielile mele, îi pot cere sfaturi“).

Agenta mai în vârstă are la dispoziție o asistentă, căsătorită cu un cântăreț 
liric, absolventă de drept, care se ocupă, de asemenea, de activități contractuale 
și administrative. Una dintre nepoatele sale face un fel de practică în societate 
(15 zile la fiecare trei luni) în cadrul unui stagiu de comunicare (se specializează 
în comunicare pentru organizarea de evenimente).
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Compararea tipurilor de colaboratori și a formelor de complementaritate 
pe care le utilizează cele trei agente ilustrează, dintr-o perspectivă nouă, trecerea 
în planul al doilea al resurselor relaționale și mai ales artistice și prioritizarea 
resurselor administrative, juridice și de comunicare.

Cele două tinere agente folosesc în mod sistematic cuvântul „noi“ în 
descrierea activităților și strategiilor agenției, în prelungirea definiției lor ca 
„agenție“. Aces lucru este cu siguranță o formă de manifestare a conștientizării 
muncii în echipă, dincolo de ierarhiile interne, dar și o modalitate de a face 
trimitere la entitatea administrativă impersonală (persoană juridică, de drept) și 
la competențele raționale impersonale pe care se bazează autoritatea și valoarea 
agenției (administrare, comunicare etc.). În schimb, agenta mai în vârstă 
utilizează în mod sistematic cuvântul „eu“ (deși face referire de mai multe ori 
la asistenta sa, dar numai atunci când aceasta este prezentă în încăpere). Acest 
fapt arată, cu siguranță, atât structura ierarhică matriarhală a raportului lor, 
cât și modul de acumulare primitivă a capitalului agenției, bazat pe reputație 
și pe rețelele personale ale agentei, din perioada în care era cântăreață lirică, și 
nu pe competențe comerciale sau de administrare impersonale. În fine, acest 
lucru exprimă distanța față de o definire antreprenorială a activității, ba chiar 
inexistența ei.

Două definiții ale meseriei, două raporturi cu artiștii 
Aceste două principii opuse, generatoare de habitusuri profesionale 

diferite – stadiul domeniului la momentul inserției profesionale 
(intensități diferite ale concurenței) și modul de inserție (reconversia 
resurselor artiștilor cu sprijinul foștilor artiști, diverse formări universitare 
de administrare într-un domeniu artistic apreciat) – diferitele trăsături 
constitutive ale acestor două habitusuri pot fi prezentate comparând cele 
trei agente în funcție de anumite criterii tipologice.

Mai întâi, ele sunt toate trei agente și, prin urmare, sunt mandatate de 
către artiști să le reprezinte interesele în fața organizatorilor de concerte 
sau de reprezentații lirice – și de un număr variabil de alți interlocutori 
profesioniști. Cu toate acestea, ele înțeleg în mod diferit această formă 
juridică a mandatului, după cum reiese din analiza raporturilor lor cu 
artiștii. Jacqueline L. își definește activitatea ca pe o continuare a pasiunii sale 
destinate artei lirice și, de aici, ca pe o dăruire de sine în serviciul artiștilor.
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[În calitate de cântăreață] eram foarte altruistă, de altfel nici nu poți fi 
altfel, vreau să spun că în această profesie nu intri pe o scenă decât dacă te 
dăruiești. […] Mi-am dorit să îmi creez propria agenție și să continui ceea 
ce am făcut de o parte a baricadei, să fac ceva și de cealaltă parte a ei. Și 
cred că este logic să faci asta, atunci când te-ai dăruit timp de 20 de ani, să 
continui și să te dăruiești în continuare, doar că într-un alt mod. […] Nu 
spun că reușesc să lucrez pentru 45 de persoane în același fel, dar încerc să 
le ofer întotdeauna atenția necesară. Cred că imginea acestei agenții tocmai 
asta este, vrem să fim foarte aproape de artiști. […] Chiar dacă în calitate de 
agent reușesc mai puțin, îmi e totuna.

Jacqueline L.

În același timp, raportul său cu artiștii este relativ distant, prin comparație 
cu alți agenți similari în raport cu cele două tinere agente. Pe de o parte, ea 
nu intervine decât pentru plasarea, negocierea contractelor și orientarea 
profesională generală (alegerea școlilor sau a academiilor de vară, alegerea 
specializării în anumite roluri). Spre exemplu, acest lucru este sesizabil atunci 
când comparăm activitățile de comunicare: ea se mulțumește cu redactarea și 
transmiterea către organizatori a biografiilor artiștilor, câtă vreme cele două 
tinere agente pot să elaboreze programe, să cumpere spații publicitare, să 
plătească fotografi renumiți pentru a obține prezentări distinctive etc. Pe de 
altă parte, ea lucrează pentru a menține relații în care artiștii sunt dependenți 
de ea: desigur, acest lucru este permis având în vedere poziția sa cardinală (o 
agenție mare), dar este și întreținut în mod activ prin anumite metode de a face 
față solicitărilor artiștilor. Ea consideră mai ales tinerii cântăreți prea „protejați“ 
și, prin urmare, prea „solicitanți“, aceștia trebuind, în opinia ei, să învețe să 
„se descurce“, să „se călească“ („Nu sunt mama lor“) și descrie o formă de 
ingratitudine a artiștilor față de investiția sa, chiar dacă perimetrul acesteia din 
urmă este destul de limitat.

Eu sper să își dea seama de acest lucru, iar dacă nu o fac este foarte grav 
– când nu își dau seama, eu devin dezinteresată, apoi ei pleacă. În această 
profesie, artistul este cel care face pasul în afară, pentru că eu muncesc 
foarte mult cu ceilalți, și nu sunt niciodată eu cea care îi dă afară, ci ei sunt 
cei care pleacă, e normal să se întâmple așa […]. Nu pot explica totul, nu pot 
să le spun tot, nu sunt mama lor, încercăm să rămânem fiecare la locul lui. 
Dar vedeți voi, tinerii din ziua de azi nu mai sunt impresionați de nimic… 
Vă asigur că dacă aș fi avut internet, aș fi făcut cu siguranță mult mai mult 
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decât am făcut. Dar, în același timp, poate au fost crescuți într-un stil mult 
prea confortabil, și nu mă refer doar la partea financiară. Suntem dintr-o 
anumită generație, la cei 60 de ani ai mei – pe noi părinții ne protejau până 
pe la 20 de ani, după care… „Descurcă-te!“. Dar acum îi protejăm ca și cum 
lumea ar fi mult mai dificilă, dar nu sunt sigură că este așa.

Jacqueline L.

Ea evocă discuțiile pe care ar putea să le aibă cu anumiți angajatori 
după o audiere ratată ca fiind o dovadă a angajamentului său față de artiști 
– în timp ce pentru tinerele agente, această acțiune comercială pare să fie o 
investiție minimă, fiind un lucru evident, ele manifestându-și angajamentul 
și practicând acțiuni mult mai intervenționiste.

Ele își definesc poziția în sens mai larg, ca pe o „colaborare“, ca pe un 
„parteneriat“ cu artiștii, pentru a contracara relația de subordonare pe care 
ar putea-o sugera calitatea juridică a mandatului sau cel puțin raportul 
de dependență obiectivă care face ca propria remunerație să depindă de 
valoarea artiștilor pe care îi reprezintă.

Agentul nu lucrează pentru artist, ci lucrează împreună cu el, acest aspect 
fiind adesea cel mai dificil de înțeles pentru artiști: ei consideră că suntem 
nu un partener egal, ci un executant aflat sub autoritatea unui manager, 
în timp ce noi lucrăm împreună cu aceștia, nefiind nici deasupra, nici 
dedesubt, ci la același nivel.

Stéphanie B.

Construirea relației cu artiștii este ceva ce îmi ocupă mult timp și locul în 
care am făcut și o mulțime de greșeli. Când simt astăzi că un artist poate 
fi foarte bun, dar nu dorește să se mobilizeze, să facă acest lucru în spiritul 
colaborării, îl refuz, pentru că știu că relația noastră nu va merge foarte 
departe, că voi face secretariat, ceea ce pentru mine nu este interesant, de 
altfel nu este interesant pentru nimeni.

Catherine M.

Această abordare de tip partenerial a relației de reprezentare se referă, 
bineînțeles, la statutul lor de agente la început de carieră, unde dacă ești femeie 
și mai ești și tânără, trebuie să îți construiești o autoritate în fața artiștilor. Dar 
acest lucru afectează și concepția asupra activității lor de intermediere: ele 
se consideră specialiste în toate aspectele privitoare la dezvoltarea carierei 
profesionale, aspecte pe care artiștii nu doar că ar trebui să le delege lor ca 
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responsabilități tehnice și administrative, ci ar trebui să le și negocieze cu 
ele, oferindu-le cel puțin un spațiu efectiv de manevră referitor la opțiunile 
profesionale (inclusiv alegerile estetice). Ele au tendința de a revendica acest 
lucru prin prisma importanței aptitudinilor lor de conducere și de comunicare, 
pe care artiștii nu le dețin. Aceasta înseamnă că, deși se află într-o relație de 
egalitate cu artiștii, și nu în raport de subordonare, așa cum se întâmplă cu 
agenta mai în vârstă, ele acordă mai mult timp și depun mai mult efort în 
dezvoltarea carierei artiștilor lor (fapt care se traduce, de exemplu, prin 
numărul artiștilor considerați un punct de echilibru al activității lor: 15 pentru 
tinerele agente/45 pentru Jacqueline L.). În plus, ele consideră că este greu să 
impună aceste relații artiștilor, nu numai din cauza poziției de debutant, ci și 
pentru că artiștii înțeleg activitatea agenților prin prisma vechiului model, pe 
care ele îl consideră a fi unul dintre principalele obstacole în calea demersului 
lor, parțial imputat moștenirii lăsate de vechii agenți.

Una dintre agente a povestit că a decis recent să nu mai ia noi artiști și că 
preferă orchestrele în defavoarea instrumentiștilor (relația cu un grup ar fi 
mai puțin exigentă decât relația cu o singură persoană). Ar trebui comparată 
această „rezistență“ cu aceea a agentei mai veche în meserie, deoarece a reieșit 
ca necesară din cauza unei implicări mult mai puternice în cariera artiștilor:

La un moment dat, ne-am tot spus că ,,suntem în creștere, suntem în 
creștere“, fără ca măcar un singur artist să fi meritat să ne ocupăm de el tot 
timpul. Astfel, după cinci ani, ne aflăm în situația în care trebuie să spunem 
că „vom înceta chiar să mai acceptăm noi colaborări care ne apasă, deoarece 
sunt dificile din punct de vedere al relației interumane și că ar trebui să ne 
concentrăm mai puțin pe concertiști și mai mult pe formațiile de muzică de 
cameră“. Pentru că o formație de muzică de cameră, care include mai mulți 
muzicieni, poate fi gestionată mult mai ușor: nu te mai întâlnești cu egoul 
unei persoane, nu mai ai întreaga sa viață în mâinile tale, ci îți pui amprenta 
personală pe un grup și pe destinul său, ceea ce este mult mai ușor de făcut.

Catherine M.

Stéphanie B., cealaltă tânără agentă, descrie modul în care a fost 
înființată compania sa, după ce, timp de un an și jumătate, a fost informal 
intermediară pentru trei artiști, fiind angajata lor (prin intermediul 
comisioanelor declarate sau nu), schimbându-și statutul și, odată cu acesta, 
autoritatea în relația cu artiștii:
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A existat un raport – în care am fost mai mult sau mai puțin angajată 
[…] – de dependență, de dominare, de fapt, nu, de ierarhie mai degrabă, 
ceea ce cred că este un lucru negativ, deoarece artiștii, dacă au nevoie de 
un administrator sau de un agent, este tocmai pentru că ei nu pot face 
munca respectivă, pentru că nu au competențele necesare, și de aceea 
trebuie separate lucrurile. […] Și chiar dacă fac acest pas suplimentar și 
recrutează pe cineva, ei consideră că o fac pentru că nu ar avea timpul 
necesar, nu pentru că, de fapt, nu știu cum să facă respectiva muncă 
și pentru că este mult mai bine să delege lucrurile și să se ocupe de 
activitatea lor [artă]. Știu că astăzi, de exemplu, dacă un artist dorește 
să joace undeva, într-un loc care mie mi se pare nepotrivit, sau dacă 
se grăbește prea tare să arate, de exemplu, o înregistrare care nu este 
perfectă, deoarece nu beneficiază de condiții optime de realizare, eu am 
totuși autoritatea de a spune „nu“.

Stéphanie B.

Ea prezintă aceste dificultăți referitoare la imaginea agentului, așa cum 
a fost construită în jurul practicilor „vechilor“ agenți.

„Cred că în Franța există o foarte, foarte slabă conștientizare a ceea ce 
înseamnă un agent și a necesității de a avea un agent. Deși toți artiștii 
caută un agent, nu înseamnă că aceștia au înțeles cum funcționează și 
nici eficiența lor. Există un oarecare dispreț față de agenți, extrem de 
dăunător, dar este adevărat și faptul că există o formă de agent de modă 
veche, depășită, care nu și-a făcut întotdeauna treaba în mod corect, 
există la colegii mei anumite practici care mă surprind…

De exemplu, care ar putea fi aceste practici?
Spre exemplu, să fii de acord cu încheierea contractelor la negru, nu 
am făcut niciodată acest lucru, deoarece pentru mine asta înseamnă 
distrugerea pieței. De asemenea, am întâlnit artiști cu prezentări pline 
de greșeli, foarte urâte – le primesc din partea organizatorilor… Sunt și 
agenți care nu intră în discuție, care nu investesc concret, nu activează 
în difuzarea muzicii, și nu se implică la fel de mult anticipând contactul 
cu publicul. Cred că există o practică a agentului care este mult mai 
apropiată de secretariatul artistului, dar care nu are mare calitate artistică 
și calitate culturală [în sensul contactului cu publicul]. […]“

Stéphanie B.
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Această situație poate fi observată în cazul contractelor vechi, încheiate 
între agenți și artiști. Niciuna dintre cele trei agente nu semnează acorduri 
scrise cu artiștii pe care îi reprezintă. Cu toate acestea, cele două tinere 
agente și-au exprimat această intenție în anumite momente, din dorința 
de a-și asigura autoritatea și pentru reciprocitatea relațiilor, în timp ce în 
cazul agentei mai în vârstă, încheierea unui contract scris ar fi incompatibilă 
cu caracterul „dezinteresat“ al relației sale cu artiștii. Una dintre tinerele 
agente a dorit să încheie acorduri scrise la începutul activității sale și apoi a 
renunțat la idee din cauza practicilor actuale:

La început am redactat contracte. În același fel cum procedăm cu 
organizatorii, mi-am spus că „trebuie un contract între noi ca agenți și artiști“. 
Dar acest lucru se practică foarte puțin în această profesie, prin urmare, am 
renunțat la idee. […] În cazul în care există dezacorduri și când se găsește un 
nod în papură e deranjant, iar contractul oricum nu are prea mare valoare. 
Acest document scris ne servea totuși atunci când noi, ca agenți, voiam să 
ne asigurăm că vom fi plătiți pentru toată activitatea de prospectare făcută 
în amonte și care ar putea fi generatoare de venituri în viitor.

Catherine M.

Activitate axată pe plasarea artiștilor versus  
cumulul de funcții

Din punct de vedere al timpului dedicat activității, cele trei agente se 
înscriu într-un orizont de timp mediu sau lung (de cel puțin câțiva ani). 
Prospectarea fiecărui contract se înscrie în strategiile de punere în valoare 
progresivă a artistului, fie că este debutant sau consacrat, excepție făcând 
cele câteva staruri reprezentate de agenta în vârstă, ceea ce nu indică decât o 
diferență de poziționare în profesie (agenții debutante/agenții recunoscute). 
Având în vedere că vârful a fost atins, trebuie doar să fie evitate acele serii 
de opțiuni (improbabile) care, cumulate, ar putea șterge această reputație. 
Pentru celelalte, principiul punerii în valoare, sau mai degrabă aplicarea sa, 
se dovedește a fi simplu: combinarea plasării pe lângă organizatori din ce 
în ce mai recunoscuți pe piață (ceea ce se traduce direct în prețul artistului) 
și construirea unei singularități artistice distinctive poate fi pusă în valoare 
(simplul sfat pentru specializarea în anumite roluri lirice/intervenția în 
construirea unei imagini publice și a unei identități artistice, precum și în 
rafinarea tehnicilor instrumentale).
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Una dintre tinerele agente a sistematizat astfel o tehnică uzuală: practica 
de a solicita întotdeauna minimum, cu excepția spectacolelor cu o puternică 
valoare artistică și comisionul cel mai ridicat posibil. Acest minimum 
garantat îi permite să își țină angajamentul față de artist (întărindu-i 
încrederea pentru momentul când e obligat să accepte un onorariu mai mic, 
dar considerat util pentru dezvoltarea reputației sale) și să își concentreze 
activitatea asupra tentativelor de creștere a onorariilor. Odată principiul 
considerat însușit, un „pilon asupra căruia nu vom mai reveni“, nu mai este 
cazul să ne consumăm energia să îl atingem.

Din această demonstrație se desprinde faptul că nu se aplică nicio 
limitare, în principiu, în momentele de intervenție în cariera artiștilor 
reprezentați. Diferența dintre cele două profiluri, din acest punct de vedere, 
rezultă doar din poziții diferite pe piață: agenta mai în vârstă, renumită și 
consacrată, reprezintă artiști aflați la început de carieră, artiști consacrați, 
dar și vedete aflate la apogeul reputației; în timp ce această ultimă posibilitate 
nu se află încă la îndemâna celor două agente debutante. Prin urmare, ceea 
ce le diferențiază pe agente este mai degrabă perimetrul activității și mai 
puțin orizontul de timp. Acest lucru este deosebit de sensibil atunci când 
vorbim despre cumulul de funcții.

Jacqueline L. dispune doar de licența de agent artistic, întrucât activitatea 
sa este axată pe plasarea artiștilor pe care îi reprezintă. Trebuie subliniat 
faptul că producția de spectacole lirice presupune capacități financiare 
foarte ridicate și că această monofuncționalitate îi privește, de asemenea, 
pe majoritatea agenților „vechi“, care reprezintă artiști numeroși (mai multe 
zeci), în celelalte domenii ale muzicii clasice. Relația de reprezentare a 
intereselor artistului îi permite acestuia ca, pe lângă activitatea de agent „în 
serviciul“ artiștilor și al artei lirice, să desfășoare și o activitate de antreprenor 
de spectacole legată, în opinia ei, de dorința „vulgară“, de „a face bani“.

Nu sunt producător […], acest lucru nu mă interesează, sunt o voce, nu sunt 
un negustor, nu sunt un antreprenor de spectacole. Nu vreau să mă situez în 
această categorie și poate că nici nu am capacitatea s-o fac, ci pur și simplu 
nu sunt făcută pentru asta, sunt mai înainte de toate o artistă […]. Nu sunt 
o mare afaceristă, însă mă oblig să fiu pentru artiștii mei, pentru că asta e 
profesia mea, cam așa stau lucrurile.

Jacqueline L.
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În schimb, celelalte două tinere agente dețin și ele o licență de 
antreprenor de spectacole de categoria a doua, care le permite să producă 
spectacole în calitate de angajatoare. Astfel, ele exercită în plus activități 
de administrator de orchestră sau de festivaluri și doresc, de asemenea, să 
dezvolte activități de consiliere în management cultural. Potrivit acestora, 
tocmai această multifuncționalitate dovedește că angajamentul lor față 
de artiști și, în sens mai larg, față de muzică, este unul „dezinteresat“. De 
exemplu, ele pot destul de ușor să găsească o rezidență de un an într-un 
teatru pentru o orchestră pe care o administrează, adică implicit un loc 
pentru repetiții, o serie de comisioane și oportunități de spectacol care 
favorizează crearea unui public fidel și obținerea unei vizibilități mediatice. 
Sau, având inițiativa unui spectacol capabil să pună în valoare la maximum 
caracterul unic al artistului pe care îl reprezintă, producându-l de la un 
capăt la altul în calitate de angajatoare, atunci când organizatorii nu sunt 
pregătiți să-și asume riscul producerii sale, ci doar al difuzării.

Suntem o societate, cu alte cuvinte, avem mai multe fațete. […] Suntem 
manageri, asta-i sigur. […] Agentul prin definiție nu face decât să plaseze, 
deci un fel de societate de intermediere; o societate de intermediere plasează 
un faianțar unei persoane fizice și gata, totul se oprește aici. Eu nu fac asta: 
dacă aș lua artiști și i-aș plasa pentru un concert și apoi i-aș lăsa, nu ar fi prea 
interesant, ar fi comerț pur, dar noi suntem manageri culturali.

Catherine M.

La înființarea agenției a existat, într-adevăr, ideea de a juca ambele roluri. Se 
întâmpla în momentul în care am plecat din teatru, chiar aveam impresia 
că artiștii trebuie să fie asistați de la A la Z, crezând că este important să 
fii prezent la toate nivelurile unui proiect. De aceea organizam și concerte, 
aveam o sală la Paris unde le organizam, dar era prea mică. Acum avem o 
colaborare cu un teatru mai mare, dar nu vom începe în acest an pentru 
că este prea dificil, ci de la anul. Este important să te implici ca agent pe 
piață, ne putem astfel apăra artiștii și putem, de asemenea, să ne apărăm și 
modurile de prezentare.

Stéphanie B.

Acest cumul de funcții, asociat cu importanța acordată comunicării, 
determină numărul mare de interlocutori diferiți pe care cele două tinere 
agente îi pot contacta: artiști, jurnaliști, graficieni, fotografi, programatori, 
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producători discografici, fabricanți de instrumente, acordeoniști, editori, 
instituții publice și private furnizoare de burse și granturi… (lista este 
deschisă oricărei oportunități care ar putea fi utilă pentru dezvoltarea 
activității). În schimb, în cazul agentei mai în vârstă, spectrul interlocutorilor 
este limitat în mod deliberat la jurnaliști, artiști, programatori și, eventual, la 
producătorii discografici și la instituțiile pedagogice de artă lirică. Variațiile 
numărului și tipurilor de interlocutori nu țin numai de gradul de cumul al 
rolurilor manageriale, ci și de locul pe care îl ocupă comunicarea, aspect 
mult mai important pentru tinerele agente decât pentru cea mai în vârstă:

Avantajul e că atât una, cât și cealaltă am avut parte de experiențe multiple 
în domeniul cultural, eu în Germania și ea în Franța, ea lucra la un post 
de televiziune de muzică clasică, beneficiind de o rețea relațională foarte 
bună. Am înființat societatea și ne-am făcut cunoscute imediat adoptând 
metodele actuale de management, comunicând enorm, adică, creând o 
imagine identitară distinctivă pentru societate, dându-i un nume, pentru 
că agențiile artistice poartă adesea numele agentului, iar noi am creat o 
denumire reală cu un logo. În primul an am comunicat mult, am trimis 
broșuri pentru a anunța crearea societății pe care o reprezentam și, în scurt 
timp, am început să comunicăm pe e-mail, prin buletine de știri și prin cărți 
de vizită, am făcut cam totul.

Catherine M.

Dacă fac publicitate în Diapason unui artist, nu voi factura publicitatea 
artistului, pentru că eu sunt cea care are inițiativa de a face acest tip de 
publicitate, și atunci o fac cum vreau, eu decid.

Catherine M.

Prin urmare, lucrez mai mult prin atașații de presă, ceea ce furnizăm noi 
sunt biografia, informațiile, dar le dăm direct către teatre. Astfel, dacă 
artiștii sunt foarte cunoscuți, îi sfătuiesc să aibă un atașat de presă, pentru că 
nu este deloc treaba noastră… Și, apoi nu vreau să intru în acest domeniu.

Jacqueline L.

Criteriul momentului de intervenție în procesul de creație este destul 
de similar în cazul celor trei agente: ele intervin, mai ales, în avalul creației 
(atribuirea unui rol liric, stabilirea programului unui concert) și, uneori, 
în amonte. Dar în acest din urmă caz, ele urmează raționamente diferite. 
Pentru tinerele agente, faptul că ele sunt producătoare înseamnă că sunt 
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implicate încă de la începutul spectacolelor pe care le organizează, inclusiv 
în conținutul respectivului spectacol în care plasează artiștii pe care îi 
reprezintă dar și pe alții, solicitați ocazional. Chiar și atunci când nu sunt 
producătoare, ele intervin ocazional, dar regulat în alegerea programelor și 
a muzicienilor pentru artiștii pe care îi reprezintă.

Pentru agenta mai veche în meserie, acest fapt îmbracă două forme de 
intervenție. Pe de o parte, activitatea sa pentru vedetele pe care le reprezintă 
constă în primul rând în a răspunde solicitărilor organizatorilor, dar poate 
consta, de asemenea, în montajul unei opere în care artistul dorește să joace, 
ceea ce, de obicei, se rezumă la un simplu telefon dat organizatorului pentru 
a negocia datele și distribuția celorlalte locuri de muncă artistice (șefi de 
orchestră, regizori, roluri principale).

Pe de altă parte, se întâmplă rareori ca agenta să ia inițiativa unor 
spectacole în numele unor artiști mai puțin prestigioși. Intervențiile sale 
ocazionale referitoare la conținutul spectacolelor se limitează, de fapt, la 
negocierea atribuțiilor muncii artistice din jurul artistului pe care a reușit 
să îl plaseze – uneori pentru a plasa și alți artiști, și cel mai adesea pentru a 
crea o aură valorizantă pentru artistul ei:

Alegerea unui anumit șef de orchestră sau a unui anumit regizor, 
oferirea de idei decidenților reprezintă activități pe care le facem cu 
toții și, ce este interesant, o facem chiar pe scară largă, chiar și la Opera 
din Paris, câteodată.

Catherine M.

Domeniul de intervenție al agenților în activitatea artiștilor reprezentați 
variază deci foarte mult, în funcție de cele două tipologii de agent. Cea 
mai veche prospectează oferta de lucru, negociază valoarea onorariilor și 
condițiile de muncă, stabilește contractele și plasează adesea o ofertă de 
muncă, în special pentru cei mai renumiți artiști ai săi. În ceea ce privește 
promovarea, ea alcătuiește dosare (în principal biografice, fără discursuri 
însoțitoare) pentru fiecare artist, pe care îl prezintă doar organizatorilor 
care au solicitat sau care au fost solicitați. Trimite adesea informații 
punctuale prin e-mail (de exemplu, aranjarea apariției unui artist care 
tocmai a mandatat-o într-o emisiune televizată: este vorba mai ales despre 
promovarea agenției prin intermediul reputației artistului și despre a-i 
informa pe cei din domeniu cine este agentul care trebuie contactat în 
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vederea angajării artistului în cauză). Ea intervine foarte puțin în procesul 
creativ, uneori doar la nivel de idee, în legătură cu ce spectacol trebuie 
montat (pentru vedetele sale) și puțin mai des în distribuția contractelor 
dorite de artiștii săi. Dar ea nu se amestecă niciodată în relația dintre 
artist, partenerii săi artistici ocazionali și angajatorul lor (doar cu excepția 
și la cererea acestuia din urmă, în cazul unui conflict tensionat: asta nu 
s-a întâmplat decât „de vreo zece ori“ în 14 ani). Ea își consiliază artiștii 
în privința principalelor alegeri de carieră (specializare în roluri, alegerea 
școlilor sau a academiilor de vară), însă foarte rar în plan estetic (uneori 
doar pentru îmbunătățirea dicției) și cu atât mai puțin în plan personal. În 
fine, întreține o relație socială puternică cu diferiții profesioniști influenți 
din domeniu, prin invitații personale reciproce și, în special, prin prezența 
regulată la festivaluri și în sălile de operă.

Pe de altă parte, cele două agente mai proaspete în profesie își asumă 
aceiași parametri și, în plus, aproape toate aspectele carierei artistului. De 
exemplu, în relația cu diferiții parteneri cărora trebuie să le controleze 
munca pentru a se asigura că aceștia pun artistul în valoare cât mai bine:

Agentul care face intermedierea cu publicul, cu organizatorii, o face și cu 
atașatul de presă, cu casa de discuri, deoarece casele de discuri inteligente 
au înțeles că vânzarea unui disc se face pe baza concertelor pe care le 
susține artistul, iar concertele se fac dacă agentul își face foarte bine treaba. 
Aceasta înseamnă că trebuie să avem CD-uri la dispoziție, să colaborăm 
la prezentarea grafică, pentru că în ea este imaginea artistului nostru, iar 
imaginea fizică este și imaginea muzicală, și mai sunt și articolele care vor 
fi livrate de atașații de presă, este vorba despre un tot unitar.

Stéphanie B.

Chiar și atunci când o agentă îi determină pe artiști să accepte o 
remunerație inferioară onorariilor obișnuite, ea încearcă să obțină condiții 
favorabile pentru artist:

Există organizatori care nu dispun de mijloacele de plată necesare și, prin 
urmare, este de datoria noastră să apreciem dacă este bine pentru artist, știind 
că nu vom obține un onorariu obișnuit. Sunt foarte flexibilă și cred că este 
important ca, în momentul în care există un astfel de contact, știind că situația 
financiară va fi dificilă, să cercetez cum va fi primit, dacă se vor face eforturi 
suplimentare în vederea popularizării concertului, în relația cu publicul.

Stéphanie B.
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Acest lucru se referă și la planul personal: ținuta corporală, socializarea 
și vestimentația, sugestiile privind modul de organizare a muncii și, uneori, 
chiar relația dintre viața profesională și cea personală, sprijinul psihologic 
în caz de descurajare, consiliere repetată referitoare la stilul de viață cultivat 
și monden pe care dorește să îl urmeze.

Reușita unui artist nu se datorează doar geniului său artistic, ci și 
personalității sale, culturii sale generale, dacă acesta este charismatic sau 
nu, dacă se va interesa și de alte lucruri și, prin urmare, dacă va întâlni 
lume, și dacă prin natura sa este plăcut de oameni sau nu.

Este vorba despre o consiliere comportamentală în general: dacă trebuie 
să meargă la cină după un concert, dacă este în formă să facă diferite 
activități. Poate să semene puțin cu o activitate de babysitter, dar suntem 
niște adevărate coaches. Chiar dacă sunt o mulțime de organizatori destul 
de nesuferiți după concerte, […] le spunem artiștilor: „Continuați să 
faceți un pic de efort cel puțin încă o jumătate de oră, să vorbiți cu 
oamenii, să răspundeți la întrebări, pentru că de asta depinde dacă veți 
mai fi invitați sau nu.“ Iar când am parte de reacții proaste, căci e valabil 
și în sens invers, le spun artiștilor că [respectivele persoane] „pot fi 
arogante“ sau „nu prea simpatice“.

Catherine M.

În ceea ce privește ținuta vestimentară și interacțiunea:
Se ajunge până la maniera în care trebuie să se intre pe scenă, la cum 
trebuie să se îmbrace, cum să se coafeze, cum să se pregătească pentru 
interviuri, pentru că mulți artiști ajung în interviu și nu sunt nici măcar 
pregătiți, și cum în joc este imaginea lor, la radio, la televizor, rezultatul 
poate fi catastrofal.

Stéphanie B.

Tinerele agente pot chiar să intervină în amontele procesului de creație 
din punct de vedere estetic. Sfaturile tehnico-artistice se dovedesc similare 
celor pe care le dau managerii artiștilor de muzică contemporană:

Foarte puțină lume le spune artiștilor ce crede cu adevărat despre ei, 
este foarte dificil, iar atunci voi, chiar dacă aveți relații foarte bune și 
adesea amicale cu artiștii pe care îi reprezentați, trebuie să rămâneți 
agentul lor. Apoi trebuie ales și momentul. Dacă un artist nu a strălucit, 
nu o să-i spuneți după concert: „Știi, nu a fost chiar grozav.“ Dar dacă 
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organizați o întâlnire după zece zile, veți putea spune: „Ascultă, cred 
că nu este chiar repertoriul tău preferat, sau nu ai fost suficient de 
pregătit, sau poate erai prea obosit, poate ar trebui să te concentrezi 
pe aspectele esențiale, pe recitalurile tale și să nu faci prea multe alte 
lucruri.“ Această meserie presupune să fii și puțin diplomat, să știi să 
vorbești, să înțelegi realitatea vieții artistului, să cunoști ceea ce se află 
în spatele ei, toți acești ani petrecuți în spatele instrumentului său, 
toate îndoielile.

Catherine M.

 În fine, cumulul de funcții le permite, de asemenea, tinerelor agente 
să varieze modul de remunerare, în timp ce agenta mai veche declară 
că nu utilizează decât comisioane de 10% aplicate onorariilor artistului, 
prevăzute de lege (fără a menționa procentul de 5% din costuri, care poate 
fi adăugat tot conform legii10). Una dintre ele, care reprezintă mai mult 
orchestre decât instrumentiști, lucrează cu comisioane majorate (până 
la 15% și, în celălalt sens, uneori până la 8% sau chiar 5%), însă preferă 
producția de concerte, adică contractul de cesiune cu organizatorul și 
contractele de angajare, în calitate de angajator, cu artiștii (marja sa 
variază în medie de la 12% la 20% din prețul de cesiune). Cealaltă, care 
reprezintă mai mult instrumentiști decât orchestre, echilibrează acest 
model, folosit pentru concertele finanțate de instituții publice sau de 
întreprinderi private non-culturale, cu modelul de comision de 10% 
aplicat onorariilor muzicienilor reprezentați, la care se adaugă facturarea 
serviciilor auxiliare (administrare delegată în cazul altor proiecte, 
includerea pe site-ul de internet al agenției, prezența la întâlniri cu casele 
de discuri, căutarea unui atașat de presă și a altor parteneri…). În ambele 
cazuri, venitul său reprezintă, de obicei, între 15% și 20% din sumele 
plătite de către organizator.

10  Niciunul dintre intermediarii întâlniți nu a declarat că ar fi făcut vreo derogare de la 
regulamentele în vigoare, nici măcar în ceea ce ține de aspecte minore, ceea ce nu înseamnă, 
însă, că niciunul dintre ei nu o face – la fel cum nu înseamnă nici că totalitatea sau măcar 
majoritatea intermediarilor nu ar face-o: așa cum o arată cazurile prezentate aici, există 
mijloace legale de a evita limitările de 10%.
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***

Aceste profiluri profesionale comparate evidențiază două tipologii 
diferite de intermediari. Competențele se formează, în principal, odată cu 
inserția profesională, atunci când se formează habitusurile profesionale: 
descoperirea regulilor meseriei, funcționarea sectorului, concurența, 
spațiul de manevră și dezvoltarea cunoștințelor și a strategiilor în funcție 
de resursele și de aptitudinile dobândite. Intersectarea modurilor de inserție 
(formarea universitară în domeniul gestiunii și experiența profesională în 
management sau administrație în sectorul cultural) cu stadiul domeniului 
în care se desfășoară (mai mult sau mai puțin concurențial, mai mult sau mai 
puțin structurat de imperativele comerciale, dar și autorizarea cumulului 
de funcții ale agentului și antreprenorului de spectacol începând cu anul 
1992) produc un efect de generație care nu este sistematic, dar care tinde să 
se accentueze. La generația mai tânără, postura de manager este marcată de 
o formă de extensie maximală a resurselor mobilizate și de raționalizare a 
strategiilor de plasare și de punere în valoare, de tip antreprenorial (agenția 
ca întreprindere de administrare și artistul ca mic antreprenor individual). 
În cazul persoanelor mai vechi în meserie, care se bucură adesea și de o 
anume reputație (și care sunt și cele mai reprezentate în Camera sindicală 
din domeniu), postura impresarului pare a fi mai mult o activitate de simplă 
plasare destinată punerii în valoare a unui artist, marcată de tensiunea 
dintre artă și comerț.
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Capitolul VII

Intermediarii pe piețele  
activității artistice

Analiza efectuată pe baza grilei comparative a intermediarilor – 
mai întâi pe diferitele domenii, apoi, mai restrâns, la nivelul cazurilor 
individuale semnificative din punct de vedere sociologic din interiorul 
acestor profesii – a evidențiat interesele acestora, complexitatea practicilor 
de corelare, dar și concurența și rețelele de cooperare, cu toate mediile lor 
de lucru. Teritoriul profesional care vizează intermedierea artistică a apărut 
ca un spațiu de diviziune a muncii structurat în jurul mai multor funcții 
recurente (impresar/manager, head hunter/organizator de head hunter), 
spațiu ale cărui principale caracteristici au fost deja descrise. Ele permit 
realizarea unei diferențieri nu numai între profesiile de intermediari, ci și 
între habitus-urile profesionale (referitoare la modalitatea și la momentul 
intrării în respectivele profesii).

Până la noi lucrări pe acest subiect, se poate coagula o primă generalizare, 
din punctul de vedere al locului pe care îl ocupă intermediarii pe piața activității 
artistice. Activitatea intermediarilor nu se limitează la furnizarea de informații, 
la munca de rețea și de negociere între ofertanții și solicitanții de locuri de 
muncă – așa cum o rezumă o serie de economiști sau sociologi. Intermediarii 
nu intervin doar ca să faciliteze sau ca să ocolească piața forței de muncă, ci 
și ca să o construiască; ei sunt, de fapt, influencerii ofertei și cererii de muncă, 
precum și factori determinanți în setarea reperelor economice, deoarece sunt 
direct implicați în definirea competențelor, a pozițiilor și a scalelor de evaluare 
atât ale artiștilor, cât și ale producătorilor. Prin urmare, acești intermediari pot 
fi considerați operatori de piață în ambele sensuri ale termenului: operatori 
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efectivi, dar și operatori ai comercializării activităților artistice, în sensul în 
care ei contribuie în mod direct la producția socială a pieței muncii artistice, 
ca formă specifică de instituire a schimburilor economice și simbolice1.

Activitatea intermediarului stă sub presiunea unei tensiuni care trebuie 
rezolvată la fiecare tranzacție – este vorba, pe de o parte, despre fluidizarea și 
îmbunătățirea condițiilor prestabilite ale schimburilor (facilitarea fluxului de 
informații și întrunirea intereselor mandantului) și, pe de altă parte, despre 
atragerea acestor schimburi cu scopul de a-și însuși o parte din valoarea lor. 
Prin reprezentarea intereselor mandanților săi, intermediarul își vede, de fapt, 
propriul interes, iar echilibrul dintre aceste două tipuri de interese nu este 
niciodată definitiv. Acesta este motivul pentru care intermediarul este supus 
la două forme de critici: pe de o parte, reproșul unei parazitări a schimburilor 
și, pe de altă parte, atribuirea unei imagini de omnipotență – ambele forme 
făcând referire la aceeași suspiciune de egoism: „că și-ar rezolva schimburile în 
avantajul propriu“. Această opoziție structurală stă la baza înțelegerii activității 
intermediarilor, deoarece determină o serie de ambivalențe referitoare 
la funcția de corelare între cererea și oferta de locuri de muncă și cea de 
tranzacționare mutuală între mecanismele artistice și cele economice.

De altfel, piața muncii artistice duce până la paroxism incertitudinea 
care domnește, în mod obișnuit, asupra tuturor tranzacțiilor de pe piața 
muncii. Marcată de imperativul inovării și de o aversiune relativă față de 
standardizarea produselor și a informațiilor, construirea valorii se bazează 
pe originalitatea forței de muncă (artiștii) și pe caracterul unic al bunurilor 
(operele2). Valoarea producțiilor nu se stabilește decât ex-post, după ce 
munca a fost finalizată3, ceea ce îngreunează destul de mult anticiparea 
beneficiilor provenite din corelarea forței de muncă cu postul respectiv4.

1  Vezi Pierre François, Sociologie des marchés, Paris, Armand Colin, 2009.
2  Acest lucru este cu siguranță mai puțin important în segmentele de publicitate și de 
comunicare, unde activitatea artistică, deși reglementată în partea de sus a pieței prin 
individualizarea reputațiilor, se dovedește parțial substituibilă din punctul de vedere al calităților 
estetice dorite (a se vedea monografia consacrată acestui subiect în capitolul IV). (N. a.)
3  Guillemette de Larquier, „Principes des marchés régis par appariement“, Revue économique, 
1997, vol. 48, nr. 6, pp. 1409–1438. 
4  Exceptând, totuși, producțiile în care sunt implicați artiști cu reputație bună, „valori sigure“ 
sau actori bankables, în sensul că prezența acestora garantează rentabilitatea investiției – deși 
nu generează în mod sistematic profituri semnificative. (N. a.)
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Dat fiind acest cadru, activitatea intermediarilor constă, în general, 
în reducerea acestei incertitudini prin diverse tehnici de anticipare a 
cererii și de reglementare a corelărilor. Intermediarii trebuie efectiv să 
prospecteze, să atragă și să asigure convergența cererii și a ofertei, așa 
cum sunt ele disponibile înainte de intervenția lor, anticipând calitatea 
schimbului – adică să realizeze o muncă de adaptare care să asigure 
eficiența corelării (prin urmare, ei își asumă riscuri, calitatea contribuției 
lor fiind stabilită întotdeauna ex-post). Dar în absența unei oferte și a unei 
cereri preexistente, acțiunile lor constau în a le stimula sau în a le produce, 
adică în a-i transforma pe alți actori în solicitanți și ofertanți, după modelul 
pieței muncii și al acordurilor în vigoare din domeniul respectiv. Asta se 
realizează prin comercializare: transformarea unui schimb de servicii în 
schimb monetar, dar mai ales individualizarea schimburilor, selectarea 
candidaților pentru astfel de schimburi, structurarea lor în raport cu 
concurența solicitanților și/sau a ofertanților și transformarea actorilor în 
antreprenori ai propriei munci și ai propriei cariere.

Trebuie remarcat faptul că această comercializare se produce în prezent, 
mai degrabă, sub formă neoliberală decât liberală5. În modelul liberal, care 
s-a afirmat în secolul al XIX-lea, accentul s-a pus pe fluxul comerțului cu 
bunuri, servicii și persoane, ca o condiție necesară producerii bunului 
comun prin libera asociere a intereselor individuale. La baza modelului se 
află distincția clară dintre sectorul public al muncii, unde se stabilesc relațiile 
economice, și sectorul privat al divertismentului și al vieții de familie, unde se 
realizează reînnoirea forței de muncă. În modelul neoliberal, care s-a impus 
încă din anii 1980, accentul s-a pus pe concurența generalizată între bunuri, 
servicii și persoane, ca o condiție a maximizării performanțelor economice. 
Rezultatul a fost desființarea liniei de demarcație dintre privat și public, 
individul fiind considerat capital uman din toate punctele de vedere, inclusiv 
cel personal, capitalul uman fiind pus în slujba performanței6. Acesta este 

5  Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978–1979, 
Paris, Gallimard/Le Seuil/Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2004; Pierre 
Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, 
La Découverte, 2009.
6  Reluăm analiza lui Michel Feher, „S’apprécier, ou les aspirations du capital humain“, Raisons 
politiques, 2007/4, nr. 28, pp. 11–31. De asemenea, se poate observa că o „comercializare“ în 
sensul neoliberal specific domeniului artistic a început să fie tot mai des întâlnită încă din 
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sensul în care ar trebui formulată ipoteza unei tendințe către manageriere a 
rolurilor intermediarului activității artistice, în sensul unei afinități crescute 
față de practicile și conceptele managementului neoliberal7.

Acumularea de capital informațional  
și construirea socială a pieței 

Rolul principal al intermediarilor este reducerea costurilor corelării 
între cerere și ofertă de muncă artistică, în beneficiul mandanților lor. 
Aceste costuri sunt, în esență, de natură informațională, dar se referă și la 
tranzacțiile propriu-zise de drepturi sau bunuri culturale produse.

Colectarea și organizarea informației
Intermediarii acumulează astfel resurse informaționale despre posturile 

care urmează a fi ocupate și despre potențialii candidați, pe care ofertanții 
și solicitanții estimează că nu le pot obține pe cont propriu8. Cauza este 
fie lipsa timpului, fie accesul dificil la informație. Funcția de informare a 
intermediarilor contribuie astfel la reducerea timpului necesar obținerii de 
informații de către ofertanții și solicitanții de locuri de muncă, precum și 
la reducerea incertitudinii cu privire la valoarea unora și a altora, dat fiind 
faptul că intermediarii își asumă responsabilitatea calității informației9, dar 
și a estimării valorice a serviciului. Activitatea de colectare și de organizare 
a informației implică o muncă de monitorizare a întregului context al 
pieței activității artistice: tendințele estetice, cartografierea diverșilor actori 

anii 1980, când în spațiul artistic european au fost introduse diferitele variante ale teoriilor 
privind capitalul uman (Gary Becker, George Stigler, „De Gustibus Non Est Disputandum“, The 
American Economic Review, 1977, vol. 67, nr. 2 , pp. 76–90; Pierre-Michel Menger, „Rationalité 
et incertitude dans la vie d’artiste“, L’Année sociologique, 1989, vol. 39, pp. 111–151) care, 
dincolo de diferențe, percep subiectul ca pe o serie de portofolii de competențe și resurse 
oferite sub forma unei întreprinderi individuale raționale. (N. a.)
7  Ève Chiapello, Artistes versus managers. Le management culturel face à la critique 
artiste, Paris, Métaillié, 1998; Vincent Dubois, La politique culturelle, genèse d’une catégorie 
d’intervention publique, Paris, Belin, 1999.
8  Gary Biglaiser, „Middlemen as Experts“, RAND Journal of Economics, 1993, vol. 24, nr. 2, 
pp. 212–223.
9  George J. Stigler, „Information in the Labor Market“, Journal of Political Economy, 1962, 
vol. 87, nr. 3, pp. 355–374.



Intermediarii pe piețele activității artistice  

227

(dispariții, preluări de întreprinderi, asocieri, transferuri de personal etc.), 
evoluțiile normative etc. Aceste informații contextuale sprijină încheierea 
de parteneriate, elaborarea unor strategii realiste pe termen mediu și lung, 
precum și îmbunătățirea consilierii acordate mandanților.

Această activitate este cu atât mai importantă cu cât termenele de 
producție a operelor sunt mai scurte, după cum s-a demonstrat, de 
exemplu, în cazul castingului. Distribuirea locurilor de muncă în producțiile 
cinematografice, de televiziune și de publicitate constă în corelarea unui 
angajator cu un număr mare de actori cu caracteristici unice, meniți să 
ocupe roluri pe durate foarte scurte. De aceea directorii de casting au 
devenit aproape indispensabili – datorită cunoașterii lor amănunțite și 
foarte actuale a unei cereri supraabundente și a căilor de acces la aceasta, 
în mod constant (prin legăturile create de-a lungul timpului între agenți 
și actori): propunerea înaintată producătorului și regizorului (aproximativ 
cinci actori pentru un rol important) are în spate, în general, o muncă de 
cercetare concentrată pe o durată medie de o săptămână, care necesită 
numeroase informații, în funcție de criterii specifice.

Acumularea și ordonarea informațiilor se face atât individual, sub 
formă de fișiere personale (pe suport de hârtie sau în format digital), cât și 
colectiv, sub formă de registre profesionale. Dar, cel mai adesea, o parte ține 
de cunoștințele și de priceperea implicită (care par să varieze, în special, 
în funcție de perioada activității de intermediere: cu cât este mai lungă, 
cu atât competența implicită a intermediarului devine mai importantă). 
Anumiți cumpărători de artă cunosc pe dinafară numele fotografilor pe 
care tot ei îi clasifică în diferite categorii stilistice („realist“, „conceptual“, 
„expert în coloristică“ etc.), tematice („natură moartă“, „drapaje“, „parfum“ 
etc.), profesionale („a făcut respectiva campanie“), juridice (familiarizați 
cu legislația privind activitatea fotografilor, a fotomodelelor, a minorilor… 
precum și cu diferitele reglementări aferente obținerii autorizațiilor pentru 
diferitele locații de filmare sau de realizare de ședințe foto) și comerciale 
(pe baza catalogului de prezentare aceștia știu să estimeze costul serviciilor 
fotografului). În schimb, prelucrarea informației determină crearea unor 
fișiere specifice de clasificare și de indexare a datelor. Să luăm ca exemplu 
cazul unei agente de muzică clasică. Pe lângă gestionarea unei baze de 
date care adună informații cu privire la organizatorii de concerte, ea 
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actualizează constant, pentru fiecare artist pe care îl reprezintă, un dosar 
informatic (conținând documente administrative, contracte, facturi, 
documente de promovare, arhivarea activității de prospectare etc.), un 
fișier de arhivare a corespondenței electronice avute cu acesta, precum 
și un caiet cu note cronologice (care adună toate datele referitoare la 
artist: persoana de contact, datele de contact, motivul pentru care a fost 
contactat, rezultatul, ceea ce a urmat) și un planning în format Excel 
(datele concertelor și informațiile privind organizatorii acestora). În fine, 
activitatea de promovare și de mediatizare a mandanților presupune 
realizarea unor site-uri web proprii fiecărei agenții și fiecărui artist, în 
cadrul cărora există o rubrică actualizată ce conține un curriculum vitae 
al acestuia.

Producerea informației
Acumularea de informație în vederea controlării transmiterii acesteia 

pe piața muncii presupune întotdeauna prelucrarea: îmbunătățirea ei în 
funcție de uzanțele privitoare la formă, pentru a o face mai atractivă, cu 
scopul de a-i convinge pe ofertanții sau solicitanții de muncă vizați. Pe 
scurt, intermediarul intervine pentru a transpune niște tranzacții într-o 
ofertă, o cerere și condiții de întâlnire a celor două (inclusiv un preț). 
Scopul este de a face din caracteristicile unui artist sau ale unui post 
calități comercializabile pe piața forței de muncă, având în vedere faptul 
că, în general, oferta și cererea nu sunt formulate cu precizie înainte de a fi 
solicitate – în termenii lui Granovetter10 putem vorbi chiar despre „cvasi-
locuri de muncă“ sau despre „cvasi-persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă“, adică persoane care nu caută sau nu au de oferit neapărat un 
loc de muncă, dar vor putea fi la un moment dat în această situație, când 
se va ivi o oportunitate.

Atunci când își asumă reprezentarea unui artist, de exemplu, 
intermediarul analizează în primul rând calitățile artistului sau ale 
postului în cauză, pentru a evalua adecvarea acestora la situația existentă 
pe piața forței de muncă, estimându-i astfel eventuala atractivitate pe 
piață. Ca urmare a acestei analize, efectuată mai degrabă la modul practic 

10  Marc Granovetter, Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, Cambridge, Harvard 
University Press, 1974.
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decât printr-un calcul formalizat, acesta selectează însușirile care trebuie 
evidențiate, cele care în opinia sa ar trebui disimulate, precum și cele care 
ar trebui minimizate sau transformate (eventualele defecte imposibil de 
disimulat). În continuare, intermediarul urmărește să prelucreze aceste 
informații, fie singur, fie în colaborare cu artistul sau angajatorul pe 
care îl reprezintă, pe baza unor strategii de prezentare care să ofere o 
formă concretă analizei sale făcute asupra calităților artistului/locului de 
muncă și conformă uzanțelor de pe piața muncii – alegerea suporturilor 
(CV, catalog, machetă, reclamă etc.), punerea în pagină, editarea 
textelor, a videoclipurilor sau a fotografiilor. La un moment dat, el pune 
aceste informații la dispoziția lucrătorilor sau potențialilor angajatori/
finanțatori: postarea pe site-ul agenției, publicarea în presa de specialitate, 
corespondența prin internet sau prin poștă, înmânarea directă cu ocazia 
diverselor reuniuni profesionale, includerea în liste de anunțuri sau în 
diverse cereri de oferte, diferite campanii de apeluri telefonice mai mult 
sau mai puțin specifice… În fine, intermediarii cei mai influenți se 
străduiesc adesea să creeze o etichetă estetică pe baza căreia să poată fi 
făcute evaluările celorlalți participanți prezenți pe piața muncii. Acesta 
este un semn al poziției lor de forță, care permite cumulul cu activități 
de producție: intermediarul ajunge să influențeze diverse clasamente, 
impunând criterii de calitate care să îi ușureze atragerea de tranzacții și 
realizarea de beneficii de pe urma lor. Anumite agenții specializate în 
cinematografie, fotografie sau muzică clasică au, în jargonul profesiei, 
o „culoare“, adică un portofoliu de anumiți artiști al căror aer familiar 
este promovat, iar aceste caracteristici devin o modalitate de identificare 
pe piață.

Mai mult, prin aceste operațiuni de informare se urmărește diminuarea 
incertitudinii care domnește asupra calității solicitanților și a ofertanților de 
locuri de muncă, cu scopul de a anticipa și a satisface cât mai bine interesele 
principale ale mandanților. Această funcție este cu atât mai importantă cu 
cât, în cercurile artistice, caracterul imperativ al singularității și lipsa unor 
calificări profesionale (diplome, concursuri) nu lasă loc de consens privind 
criteriile de evaluare.
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Transformarea punctului de referință al informației
Prin urmare, intermediarul construiește încredere și nu face doar 

simple ajustări, conform modelelor convenționale sau neo-instituționale11, 
sau contribuie în mod direct la construirea socială a pieței, conform teoriei 
sociologice a câmpurilor12. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât 
contribuția lui nu se limitează doar la prelucrarea de informații referitoare 
la actorii care dispun de calități prestabilite. Intermediarul poate, de 
asemenea, (încerca) să acționeze chiar asupra respectivelor calități. 
Acest lucru se poate observa în special prin rolul de consiliere oferit de 
intermediari angajatorilor/finanțatorilor, pentru a-i redirecționa către un 
anumit segment al pieței și pentru a-i stimula să dezvolte anumite tipuri 
de proiecte, sau prin cel oferit artiștilor pentru ca aceștia să își adapteze 
producția și așteptările profesionale la mediul respectivelor oferte de 
muncă13. Anumiți intermediari își conving mandantul că decalajul pe care 
îl generează în raport cu spațiul domeniului în care și-a afirmat reputația 
reprezintă pentru el o valoare adăugată. Pe piața cinematografică acest 
lucru se traduce, spre exemplu, printr-o previziune financiară făcută 
pentru anumite filme care implică un regizor mai mult sau mai puțin 
recunoscut pentru ambiția sa artistică, dar prea reținut pentru a atrage 
finanțatori, canale de televiziune sau actori orientați, mai degrabă, spre 
latura comercială (comedie, public larg etc.), ale căror nume, dimpotrivă, 
permit obținerea de finanțare (bankable). La momentul lansării filmului, 
retorica publicitară a acestui tip de proiect arată diferențe de poziționare 
pe piață pentru a face din ele atuuri artistice care, deși orientate în amonte 

11  Christian Bessy, François Eymard-Duvernay, „Introduction“, Les intermédiaires du marché 
du travail, Paris, PUF/Cahiers du CEE, 1997; François Eymard-Duvernay, Emanuelle Marchal, 
Façons de recruter: le jugement des compétences sur le marché du travail, Paris, Métailié, 1997.
12  Marie-France Garcia, „La construction sociale d’un marché parfait“, Actes de la recherche 
en sciences sociales, 1986, vol. 65, nr. 1; Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, 
Paris, Le Seuil, 2000.
13  Conform teoriei costului tranzacționării (Oliver Eaton Williamson, The Economic 
Institution of Capitalism, New York, Free Press, 1985) sau „modelului de intermediere“ 
(Daniel Spulter, Market Microstructure. Intermediaries and the Theory of the Firm, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999), intermediarul îndepărtează nu numai obstacolele din 
calea unei informări reciproce de calitate, ci și efectele comportamentului actorilor, care ar fi 
caracterizate printr-o „raționalitate limitată“ și prin „oportunism“ (considerate obstacole în 
calea eficienței teoretice a pieței). (N. a.)
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către interese economice, deschid noi modalități de utilizare a actorilor în 
procesul lor de dezvoltare a carierei.

Această acțiune asupra comportamentului mandanților este și mai 
vizibilă atunci când intermediarii dezvoltă o abordare de tip coach, care 
are ca scop influențarea felului de a fi al artiștilor: în acest caz, însăși forța 
de muncă artistică este transformată, prin comportamentul său intim, prin 
atitudinea față de muncă, prin metodele de socializare etc., în scopul de 
a obține niște antreprenori estetici raționali și mobilizați, capabili să facă 
față constrângerilor de pe piață. Ceea ce unii numesc „managementul 
talentelor“14 urmărește reformarea metodică a comportamentului artiștilor 
în vederea asigurării unor oportunități pe piața profesională. Ca urmare 
a transformărilor câmpurilor artistice, această transgresare a liniilor 
de demarcație dintre mediul privat și cel profesional este în creștere în 
rândul generațiilor mai noi de intermediari, în sensul în care, din punct 
de vedere managerial, ele tind să perceapă artistul în termeni de capital 
uman, fiind nevoie de implicarea tuturor calităților personale pentru a le 
putea îmbunătăți „angajabilitatea“. Având în vedere această injoncțiune 
din ce în ce mai pronunțată asupra artiștilor, anume de a fi „proactivi“, 
care interferează cu viața lor privată, este folosită în cadrul programelor 
din ce în ce mai numeroase de formare profesională în domeniu și de 
către sectorul administrativ cultural. Nu se mai pune doar problema 
intervenției în conflictele personale care au loc pe un platou de filmare, 
în interiorul unei orchestre sau într-un studio de înregistrări, ci și de a 
consilia artistul cu privire la activitățile sale recreative (de a acorda o mai 
mare atenție acțiunilor de socializare în care „să se arate“, după cum afirma 
o agentă de muzică clasică), la modul în care vorbește și se îmbracă (așa 
cum menționa agenta unui fotograf) sau chiar referitoare la centrele de 
interes extraprofesionale (în cadrul interviurilor, stimularea lecturii, a 
călătoriilor, a curiozității sau a ieșirilor în public cu scopul de a alimenta 
practica artistică, dar și de a purta o conversație în acest mediu – toate 
acestea se întâmplă din ce în ce mai frecvent).

Pe o piață a muncii artistice în care calitatea și singularitatea ocupă 
un loc central, fără a dispune de criterii unanime de evaluare sau de un 

14  Pierre Mirallès, „La gestion des talents: émergence d’un nouveau modèle de management?“, 
Management et avenir, 2007/1, nr. 11, pp. 29–42.
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drept de intrare instituționalizat (valoarea destul de relativă a calificărilor 
educaționale, în cazul în care există15), intermediarii joacă un rol esențial 
în procesul de definire a ofertei și a cererii. Să faci din însușirile unui artist 
sau ale unui post calități vandabile, să acționezi asupra acestor calități, să 
creezi embleme estetice…: reducerea incertitudinii în privința calităților 
reprezintă un aspect-cheie în activitatea intermediarilor, nu numai ca 
experți în evaluarea valorii artistice și comerciale, recunoscuți ca atare 
cel puțin de către mandanți, ci și ca agenți capabili să intervină asupra 
caracteristicilor și a valorii artiștilor sau a locurilor de muncă.

Odată cu contribuția intermediarilor la construirea socială a pieței, apar 
și efectele intermedierii în ceea ce privește fluiditatea pieței, atât de dragă 
economiștilor neoclasici, deoarece o piață liberală necesită o vizibilitate 
reciprocă deplină a cererii și ofertei. Consecințele sunt diverse, începând 
cu standardizarea formatelor de comunicare care contribuie la reducerea 
costurilor de informare și la fluidizarea pieței. Însă pentru că începe să se 
creeze o piață concurențială, pot să apară și abateri involuntare sau deliberate 
(strategii de bluff promoțional) de la promisiunile cuprinse în informația 
privind calitatea muncii sau a locurilor de muncă din momentul corelării și 
din ratificarea lor obiectivă conform relațiilor de muncă. Trebuie să se țină 
seama de faptul că intermediarii (agenți sau manageri) sunt intermediari 
individuali și nu intermediari colectivi (precum ANPE, de exemplu), care 
acționează în propriul interes și în interesul artistului sau al angajatorilor 
pe care îi reprezintă. Unele dintre strategii presupun opacizarea pieței, 
nedivulgarea informațiilor și blocarea rețelelor în propriul lor beneficiu. 
În fine, odată ce intermediarii contribuie la structurarea pieței (și aici este 
punctul determinant), devine imposibilă măsurarea influenței induse de 
prezența lor, deoarece ei au schimbat situația care a servit drept punct de 
referință pentru comparație. Prezența sau absența intermediarilor nu este 
o pârghie care să poată fi acționată fără a transforma funcționarea pieței16. 

15  Vezi Gérard Mauger (coord.), L’accès à la vie d’artiste. Séléction et consécration artistiques, 
Bellecombe-en-Buage, Éditions du Croquant, 2006; id., Droits d’entrée. Modalités et conditions 
d’accès dans les univers artistiques, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2006.
16  Această imposibilitate de a identifica efectele de intermediere în raport cu standardele 
prevalente ale eficienței pieței se referă la nivelul de analiză ales, cel mai des întâlnit: 
sondajul poate oferi mijloacele, inclusiv statistice sau etnografice, poate măsura contribuția 
intermediarilor în funcție de un anumit criteriu (variațiile de preț, caracteristicile posturilor, 
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Orientarea tranzacțiilor:  
exploatarea economică a normelor juridice
Negocierea conținutului și a prețului muncii

Alături de funcțiile asigurate de intermediari care facilitează circulația 
și calitatea informațiilor se adaugă funcții de facilitare a tranzacțiilor 
propriu-zise. Prin mobilizarea cunoștințelor juridice și economice, 
intermediarii contribuie la reducerea timpului necesar prospectării și 
încheierii contractelor, asigurându-se în același timp că acestea corespund 
reglementărilor în vigoare. În plus, tot ei încearcă să genereze și să 
coordoneze interese negociate insuficient la începutul relației, coordonare 
care poate lua forma unei cooperări pentru o mai bună satisfacere a ambelor 
părți sau, cel mai adesea, a unui raport de forță explicit sau eufemizat în 
serviciul mandantului lor. Deși nu există o grilă de prețuri explicită pentru 
fiecare „talent“ (în plus față de minimul stabilit de acordurile colective, acolo 
unde acestea există), cunoașterea practicilor și a prețurilor pieței, pe baza 
proiectele anterioare sau în desfășurare, permite negocierea echitabilă între 
părți: fiecare stabilește implicit până unde poate partenerul său comercial 
„coborî“ sau „urca“ fără a depăși linia roșie care ar determina un eventual 
eșec al tranzacției. De asemenea, unii intermediari dintre cei intervievați 
afirmă că negocierea este un exercițiu simplu și chiar rapid, în măsura 
în care fiecare își cunoaște interesele și marjele de negociere. În anumite 
momente ale interviurilor, ei descriu tehnicile utilizate pentru a le influența 
percepția partenerilor cu privire la aceste interese și marje de negociere – 
modificând astfel raportul de forță în avantajul mandanților lor. Procesul 
de negociere poate fi astfel descris ca o explorare treptată, mereu nesigură, 
a intereselor interlocutorului, dar și a propriilor interese – pe măsură ce 
se dezvăluie și se ajustează –, precum și a marjelor de negociere pe care le 
permit. Intermediarul este astfel cel care contribuie la această dezvăluire și 
la aceste ajustări progresive, pentru a satisface interesele mandantului său, 
adică pentru a obține maximul fără a risca să determine eșecul negocierii 

de exemplu) în anumite cazuri precise – vezi, de pildă, producerea de asimetrii informaționale 
analizată de Jérôme Gautié, Olivier Godechot, Pierre-Emmanuel Sorignet, „Arrangement 
institutionnel et fonctionnement du marché du travail. Le cas de la chasse de tête“, Sociologie 
du travail, 2005, nr. 47, pp. 383–404; C. Bessy, F. Eymard-Duvernay, „Introduction“, Les 
intermédiaires du marché du travail, op. cit. (N. a.)
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atunci când interlocutorul consideră că a cedat prea mult pentru a merge 
mai departe.

Această funcție de coordonare se încheie cu stabilirea prețurilor 
actului artistic, anume traducerea valorii economice a mandanților în 
valoare artistică și invers. Intermediarii absorb în mod punctual, prin 
compromisurile pe care le negociază, tensiunile care rezultă din dubla 
structurare a domeniilor artistice. Scopul este monitorizarea fluctuațiilor 
scalelor valorice, construirea unor repere de evaluare și a unor argumente de 
negociere, pentru exploatarea optimă a modalităților de obținere a profitului 
pentru mandanții lor sau chiar inventarea unor noi surse de remunerare.

Din acest punct de vedere, transformările care afectează domeniile 
artistice, în special din punct de vedere juridic17 și tehnic18, au extins 
oportunitățile de fragmentare și de perfecționare a modalităților de 
remunerare negociate de către intermediarii care reprezintă interesele 
artiștilor, prin strategiile de segmentare a contractelor și prin clauzele 
referitoare la împărțirea profitului.

Monitorizarea bunei executări a contractului
Ca o prelungire a acestor sarcini de negociere și de încheiere a 

contractelor, intermediarii fac de cele mai multe ori o monitorizare a bunei 
lor execuții. Ei întocmesc planning-urile, emit facturile și pot interveni în 
relațiile de muncă în caz de tensiune sau de conflict între parteneri. De 
asemenea, intermediarii se asigură că remunerația artiștilor este plătită și 
că plata se efectuează la timp (sau în sens invers, că prestația se execută 
corespunzător, în funcție de instanța pe care o reprezintă). Acest aspect este 
deosebit de sensibil atunci când o parte din remunerație este proporțională 
cu exploatarea operelor, având în vedere că sumele sunt stabilite și virate 
după încheierea raportului de muncă și că încasarea veniturilor din 
exploatare, dar și modalitățile de calcul al remunerației pot fi complexe 
sau chiar opace. Investitorul (editorul, producătorul) este, de fapt, cel care 
17  Legea din 3 iulie 1985 a marcat un punct critic în Franța prin instituirea unor drepturi 
conexe, recunoscându-le astfel artiștilor, inclusiv artiștilor-interpreți, precum și autorilor, 
dreptul la remunerație pentru diferitele forme de exploatare a operelor lor.
18  Diversificarea modalităților de valorificare a operelor se produce, de exemplu, în 
cinematografie, în jurul dezvoltării de DVD-uri, a oportunităților de apariții televizate 
(multiplicarea canalelor TV), a suporturilor video la cerere și a produselor derivate. (N. a.)
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controlează această încasare de la distribuitor, plecând de la deficiențele 
înregistrate de instrumentele de compilare a datelor și până la eventualele 
strategii de obținere a informațiilor. O parte a intermediarilor chestionați, 
în special cei din domeniul cinematografiei (unde acest tip de remunerație 
crește și reprezintă o miză financiară importantă), arată dificultățile pe 
care le întâmpină pentru a face aceste operațiuni transparente și fiabile. 
Și domeniul muzicii se confruntă cu acest gen de probleme. În Franța, 
„Manifestul managerilor“19 denunță opacitatea întreținută de către majors 
și de către platformele de internet în privința veniturilor obținute din 
distribuirea digitală, care împiedică o împărțire echitabilă a profiturilor 
între diferiții actori, în ciuda faptului că tehnologia digitală ar putea facilita 
compilarea și controlul informațiilor.

Această monitorizare a executării contractelor și atenția acordată, în 
general, intereselor economice ale angajatorului sau, în particular, celor 
ale artistului ne pot determina să spunem că, în contextul unei evoluții și 
înmulțiri a normelor juridice, intermediarii sunt cei care recurg, în mare 
măsură, la lege în caz de litigii și negocieri privind activitatea artistică.

Construirea de rețele
Acumularea de capital social

Numeroase lucrări, începând mai ales cu cele ale lui Granovetter20, 
au arătat că o mare parte a relațiilor de pe piața forței de muncă se 
realizează prin mobilizarea unor rețele informale, mai mult sau mai puțin 
personalizate. Intermediarii activității artistice reprezintă, într-o anumită 
măsură, echivalentul funcțional al acestor rețele informale, dar într-o 
versiune profesionalizată, care le moștenește caracteristicile: logica rețelei 
și recomandarea interpersonală, apreciată pentru bogăția de informații 
furnizate. Astfel, ceea ce solicită mandanții lor, prin comparație cu ceea 
ce ar putea obține apelând la serviciile intermediarilor colectivi (agenții 
de ocupare a forței de muncă, agenții private specializate în munca 
intermitentă), nu reprezintă doar capacitatea acestora de a discerne 
informațiile relevante, ci reprezintă capitalul lor social individual, adică 

19  Music Manager Forum, „Manifeste des Managers“, Musique Infos, septembre 2009, nr. 509.
20  M. Granovetter, Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, op. cit.
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volumul și valoarea socială a legăturilor de interdependență sau de 
încredere pe care le-au stabilit pe piața muncii, sau cel puțin capacitatea 
lor de a stabili rapid și eficient astfel de conexiuni pentru a fi capabili să 
răspundă așteptărilor. Acest lucru este valabil și pentru intermediarii care, 
la fel ca directorii de casting, au recurs cel mai des la surse de informare  
impersonale.

Altfel spus, creditul profesional al intermediarilor depinde, în mod 
direct, de capacitatea lor de a adăuga la tehnicile de corelare consacrate 
beneficiile schimburilor personalizate și ale rețelelor informale de înaltă 
eficiență profesională. Registrul relațional informal și personalizat 
reprezintă o resursă esențială de acces la informații sau capacitatea de a 
solicita în mod eficient candidați sau angajatori/finanțatori.

Bazat pe o serie de practici menite să mențină relații de încredere sau 
de prietenie, modul în care capitalul social este acumulat și gestionat în 
scopuri profesionale este deosebit de ambiguu, în special în domeniul artei. 
În cazul intermediarilor se practică exploatarea acestei resurse, deși ea este 
eficientă numai dacă poate fi integrată în scop practic, ținând cont de faptul 
că este informală și personalizată. Cea mai bună soluție constă, prin urmare, 
în îmbogățirea relației cu atitudini și retorici capabile să mascheze scopul 
practic (deoarece în general oamenii nu sunt naivi), dar și în întreținerea 
acestor relații pentru o perioadă de timp care depășește cu mult momentul 
în care se obține informația sau se efectuează cererea: acesta ar fi motivul 
pentru care sociabilitatea profesională („timpul petrecut“ în „medii“ 
din afara contextului profesional), dincolo de înmulțirea contactelor și a 
oportunităților, este adesea atât de importantă. Prin urmare, este dificil 
de perceput o delimitare între sociabilitatea profesională și sociabilitatea 
amicală în declarațiile unui manager care precizează că nu face promovare 
la radio sau în presă, deoarece unii dintre jurnaliștii specializați îi sunt 
prieteni și că informațiile privind apariția catalogului artistului pe care îl 
reprezintă fac parte din conversațiile amicale în cadrul dineurilor sau al 
serilor festive („Este un mediu super flou: petreci alături de toți partenerii 
de muncă“).

Problema construirii rețelelor este strâns legată de pericolul de 
scurtcircuitare care afectează destul de mult activitatea intermediarilor. 
Poziția lor pe piața muncii depinde de existența unor „deficiențe 
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structurale“21 ale mecanismelor de piață care separă rețelele solicitantului de 
cele ale celui care solicită munca respectivă și care reprezintă, prin urmare, 
obstacole în calea fluxului de informații pe care intermediarul promite să 
le obțină. Astfel, în lumea artei, în care cunoștințele comune sunt destul 
de frecvente și mai mult sau mai puțin dense și unde, prin urmare, fluxul 
neoficial de informații este puțin mai fluid decât pe alte piețe, intermediarii 
trebuie să se asigure că devin actori absolut necesari, că „deficiențele 
structurale“ nu sunt rezolvate prin alte posibilități de mediere – de exemplu, 
prin ascunderea informațiilor privind oportunitățile de angajare sau prin 
monitorizări reciproce între actorii de pe piață.

Această posibilitate poate fi ilustrată prin exemple din teatrul privat. 
Prospectarea informației se face în acest caz la un cost scăzut, din cauza 
densității relațiilor interpersonale dintre producători, programatori, 
regizori, actori cunoscuți și chiar critici (este suficientă participarea la un 
spectacol pentru a verifica in situ răspândirea informației). Este cu atât mai 
puțin costisitoare cu cât funcționarea acestui sector se bazează în special 
pe valoarea de piață a vedetelor. Acestea se află în atenția tuturor, facilitând 
diseminarea informației, valoarea lor măsurându-se în principal prin 
rezultatele comerciale (numărul de bilete vândute), un criteriu numeric fără 
echivoc, care asigură deci fiabilitatea informației solicitate (spre deosebire 
de criteriile estetice, marcate de instabilitate și de concurență). Angajatorii 
care domină piața (directorii de teatre și regizorii consacrați) au în comun 
posibilitatea de a-i discredita sau chiar de a-i ocoli pe agenții actorilor și, 
prin urmare, de a le pune activitatea în pericol: valoarea muncii bazându-se, 
din punctul lor de vedere, pe rezultate concrete, măsurabile, tot ce se poate 
descoperi și negocia (din punctul de vedere al prețului și al condițiilor 
de muncă) se poate face prin intermediul rețelelor informaționale ale 
angajatorilor și ale influencerilor. În sens invers, actorii recurg adesea (dar 
mai puțin decât în alte părți) la serviciile unui agent pentru că încearcă să 
ocolească cumva imperativul acestor rezultate comerciale (în special cei 
nou intrați pe piață, care nu pot fi astfel evaluați sau care nu își pot crește 
imediat cota de piață), adică să inverseze asimetria relațiilor pe cea mai 
mare parte a pieței muncii.

21  Ronald S. Burt, „Le capital social, les trous structuraux et l’entrepreneur“, Revue française 
de sociologie, 1995, vol. 36, nr. 4.
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Această amenințare cu scurtcircuitarea se resimte cel mai pregnant 
în atenția pe care toți intermediarii întâlniți o manifestă față de clauzele 
contractuale de exclusivitate și de respectarea concretă a acestora. 
Exclusivitatea este principalul instrument de care dispun, bazat pe lege și pe 
moralitate profesională, pentru a crea o relație pe termen lung cu mandanții 
lor – respectiv atragerea tuturor tranzacțiilor care îi implică pe un anumit 
teritoriu și într-o anumită perioadă de timp – și pentru a-și asigura pe 
deplin beneficiile care decurg din această muncă de intermediere22. 
Încrederea primează întotdeauna, ca o condiție necesară succesului în 
activitatea de reprezentare – în cazul de față, siguranța că intermediarul este 
informat (lucru care îi permite să își ajusteze strategiile de intermediere) și/
sau implicat financiar în toate raporturile de muncă întreprinse de artist. De 
asemenea, cazurile de ruptură a relațiilor, cel mai adesea prin nereînnoirea 
contractului de mandat la inițiativa mandantului, apar destul de frecvent 
pe parcursul interviurilor, în special în cazul tinerelor talente descoperite și 
promovate de ei, care în timpul relației de reprezentare ajung să plece către 
intermediari mai puternici: aceste cazuri evidențiază importanța activității 
desfășurate în serviciul artistului, precum și sentimentul de nerecunoștință 
sau de dezamăgire percepute în schimb de către intermediar.

Acesta este unul din riscurile profesiei de intermediar deoarece 
amenințarea permanentă de pierdere a artiștilor se poate combina nefericit 
cu tendința de scurtare a contractelor. Extinderea domeniului de intervenție 
a intermediarilor în activitatea artiștilor și asumarea pe termen mediu și 
lung a intereselor acestora sub formă de sprijin în dezvoltarea carierei și de 
coaching reprezintă deseori strategii de stabilire a unor relații durabile cu 
mandanții. Din acest punct de vedere, este necesară o înmulțire a serviciilor 
și crearea unei impresii de absolută utilitate pentru o parte tot mai mare a 
activității și pentru o perioadă maximă de timp (de exemplu, ei trebuie să-și 
convingă artiștii că eficacitatea serviciului oferit nu va fi evaluată decât după 
mai mulți ani de colaborare).

Problema se pune diferit pentru intermediarii aflați în serviciul 
angajatorilor/finanțatorilor, din cauza duratei mult mai scurte – punctuale 
– a relației lor. Cerința de exclusivitate decurge în acest caz din mandate 

22  Știut fiind că legea se aplică și în cazul unui contract verbal, mult mai des decât în cazul 
unui contract scris încheiat între intermediari și mandanții lor. (N. a.)
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și nu vine din partea intermediarului: de exemplu, cumpărătorii de artă 
au obligația de a respecta clauze de confidențialitate și nu pot desfășura 
simultan două campanii pentru doi dealeri de artă. Cu toate acestea, 
amenințarea cu scurtcircuitarea sau impunerea intermediarului ca 
prezență necesară poate fi observată și în cazul directorilor de casting care 
își desfășoară activitatea în domeniul cinematografic: deși distribuirea 
rolurilor principale, atribuită vedetelor, nu se regăsește printre prerogativele 
lor (producătorul se adresează direct agenților), consultarea care li se 
solicită le permite totuși celor mai experimentați dintre ei să acționeze ca 
intermediari și la acest nivel ridicat de notorietate al pieței actorilor.

Amenințarea cu scurtcircuitarea și, invers, impunerea interme-
diarului ca prezență necesară conduc în mod logic la problema creditului 
profesional și la cea privind condițiile de încredere într-o piață a muncii 
caracterizată de incertitudine, în măsura în care pertinența corelațiilor nu 
se evaluează decât după ce raportul de muncă s-a încheiat. Intermediarul 
trebuie să genereze încredere între ofertă și cerere, dar și încrederea 
ofertei și a cererii în calitatea propriei activități de corelare, anume în 
capacitatea sa de a genera încrederea necesară pe piață: regăsim în acest 
circuit al mecanismelor încrederii unul dintre principiile esențiale ale 
economiei de piață23. Acest lucru poate fi realizat prin demonstrarea 
respectării regulilor profesiei și a codurilor deontologice mai mult 
sau mai puțin tacite și se bazează într-o mai mare măsură pe puterea 
de convingere subiectivă a intermediarilor. Prin urmare, ei trebuie să 
construiască încrederea în necesitatea serviciilor lor atât la nivel colectiv, 
subliniind rolurile pozitive ale intermediarilor, cât și la nivel individual, 
garantând creditul profesional.

Prin urmare, activitatea intermediarului poate fi descrisă ca o încercare 
de a construi o poziție de absolută necesitate, bazată pe încredere sau, altfel 
spus, pe convingerea celorlalți actori de pe piață în capacitatea sa de a 
mobiliza capitaluri eficiente. O eventuală reușită se datorează capacității 
intermediarului de a-și convinge interlocutorii că este capabil să micșoreze 
costurile de informare și de tranzacționare și că el este cel mai capabil să 
23  François Eymard-Duvernay (coord.), L’économie des conventions, méthodes et résultats;  
t. 1: Débats; t. 2: Développements, Paris, La Découverte, coll. „Recherches“, 2006; Robert Boyer, 
Yves Saillard (coord.), Théorie de la régulation. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, coll. 
„Recherches“, 2002; Lucien Karpik, L’économie des singularités, Paris, Gallimard, 2007.
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asigure succesul relațiilor de muncă, precum și de faptul că serviciile sale 
sunt absolut necesare, reușind mai apoi să atragă și să folosească tranzacțiile 
în beneficiul său și, a fortiori, al mandantului său. Deseori, doar simplul 
fapt că un artist sau un angajator/finanțator este reprezentat de un anumit 
intermediar creează încredere. Pentru un muzician, la fel ca pentru un 
actor, recurgerea la serviciile unui agent sau ale unui manager este un semn 
de profesionalism și acționează față de partenerii potențiali ca o carte de 
vizită ce garantează o minimă valoare artistică. În sens mai larg, creditul 
acumulat de intermediar îi permite să exploateze oferta de muncă (devine 
promotor al tinerelor talente) sau chiar să creeze o cerere de muncă (devine 
inițiator de proiecte). Această ultimă chestiune este deosebit de sensibilă în 
sectorul cinematografic: atragerea majorității tranzacțiilor efectuate de un 
număr mic de agenții puternice, capabile să orienteze piața (până într-acolo 
încât să fie promotorii unei părți importante a activității), produce efecte 
care contribuie la concentrarea ofertei de locuri de muncă spre o categorie 
foarte limitată de forță de muncă (vedete și tinere talente etichetate ca atare 
de către aceste agenții), în timp ce eventualele beneficii ale restului forței 
de muncă rămân invizibile (deoarece calitățile, și prin urmare beneficiile 
pe care le pot genera, intervin în mod evident a posteriori). Dar această 
concentrare a încrederii nu a atins niciodată în practică situația-limită în 
care intermediarul ar deveni distribuitorul exclusiv al semnalelor de risc și 
de calitate.

Profesionalizarea domeniilor artistice  
și integrarea mecanismelor economice

Situați la interferența mecanismelor economice și simbolice pe care 
trebuie să le concilieze, intermediarii de pe piața muncii reprezintă o 
componentă sensibilă a procesului de transformare a piețelor artistice. Mai 
întâi, dat fiind faptul că sunt situați între domeniul artei și cel al comerțului, 
ei tind să favorizeze dezvoltarea intereselor economice în domeniul artistic, 
interiorizând noile mecanisme de piață și încurajându-i pe artiști să le 
respecte: economia notorietății24, influența crescută a sectoarelor situate 
în avalul sistemului, creșterea ponderii publicității și a drepturilor derivate, 

24  Françoise Benhamou, L’économie du star-system, Paris, Odile Jacob, 2002; L. Karpik, 
L’économie des singularités, op. cit.
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transformarea furnizorilor digitali în cvasi-exploatatori ai operelor etc. 
Interesul economic propriu (remunerarea lor depinde de veniturile sau de 
capitalurile financiare existente în sfera de activitate a mandantului lor) nu îi 
determină să își ofere serviciile societăților celor mai puțin interesate și mai 
riscante din punct de vedere economic (cele ale anumitor avangardiști, de 
exemplu) și îi descurajează să încheie colaborări cu astfel de societăți pentru 
artiștii pe care îi reprezintă25.

Apoi, intermediarii constituie o verigă esențială în procesul de 
profesionalizare a sectoarelor artistice, în special datorită imperativului 
transmis artiștilor „de a fi proactivi“ (în domeniul artei, echivalentul 
este imperativul de a fi „angajabil“). Artiștii se confruntă astfel cu o serie 
de parametri comerciali specifici activității lor, de care intermediarii 
sunt nevoiți să îi protejeze îndeplinind astfel rolul de „tampon“, care 
este deja recunoscut drept parte integrantă a profesiei. Pe de o parte, 
intermediarul îl protejează pe artist de tensiunea care ar putea rezulta la 
contactul cu profesioniștii din comerțul artistic și de cerința de a adopta 
un comportament economic strategic, lucru în contradicție cu normele 
de generozitate caracteristice habitusului profesional al artiștilor26. Pe de 
altă parte, activitatea intermediarului presupune transmiterea către artiști 
a anumitor principii de funcționare ale pieței.

Această dublă funcție de profesionalizare a artiștilor și de integrare a 
mecanismelor economice apare, în mod clar, pe termen lung în ceea ce 
managerii din domeniul muzicii contemporane numesc „dezvoltarea 
artistului“ și, după ei, din ce în ce mai mult, alte tipuri de intermediari 
(din această perspectivă are loc tendința de manageriere a funcțiilor 
intermediarilor activității artistice, identificată deja odată cu dezvoltarea 
coachingului). Acest proces presupune două dimensiuni concomitente. Pe 
de o parte, managerul asistă muzicianul sau grupul al cărui mandatar este 
să parcurgă etapele de dezvoltare a carierei, încercând adesea să accelereze 
și să structureze acest proces, încurajându-i să se conformeze standardelor 

25  Alte sondaje ar trebui totuși să analizeze modul în care prezența și natura intermediarilor 
variază în funcție de diferitele segmente ale domeniului artistic: dacă în general intermediarii 
se concentrează pe segmentele în care circulă cele mai multe capitaluri, pe care încearcă să le 
fructifice și să și le însușească, segmentele mai puțin interesante dezvoltă și ele, de asemenea, 
forme specifice de intermediere. (N. a.)
26  Pentru acest aspect, vezi Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Paris, Le Seuil, 1992.
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profesionale și să acționeze mai mult sau mai puțin în ceea ce privește 
alegerile pur artistice. Acțiunea sa vizează astfel și normele profesionale ale 
muzicienilor: să îi facă să adopte o mai bună disciplină de lucru, să recurgă 
la un calendar în vederea optimizării mijloacelor dobândite, să fixeze cu ei 
obiectivele de urmat etc. Pe de altă parte, proiectându-și activitatea, el se 
angajează să rentabilizeze potențialul artistic. Managerul acționează pe piață 
pentru acumularea de capital simbolic convertibil în venituri financiare, 
care implică în mod necesar asocieri, strategii de bluff, speculații, mizând pe 
un succes neașteptat. Managerul face diverse anticipări privind intrarea pe 
piață a producțiilor (în direct sau înregistrate) grupului pe care îl reprezintă. 
Din acest punct de vedere, el este cel care se implică în efectuarea de 
alegeri artistice și de strategii comerciale și contribuie într-o mare măsură 
la transmutarea valorii artistice în valoarea comercială („artiștii trebuie 
să înțeleagă că muzica este și o afacere“, explica unul dintre managerii 
intervievați).

Ambiguitatea activității intermediarilor pe această piață specifică 
a muncii artistice este inerentă tensiunii care le caracterizează poziția, 
întrucât activitatea lor constă în reconcilierea mai multor mecanisme 
contradictorii, în realizarea de înțelegeri punctuale capabile să satisfacă 
atât interesele artistice, cât și interesele economice care se întrepătrund 
în producerea și difuzarea unei opere. Ar trebui remarcat faptul că, dacă 
intermediarii sunt implicați în procesul de diversificare a domeniilor 
artistice în favoarea mecanismelor și a eficientizării economice, acest lucru 
se petrece la limita funcției lor (ei reprezintă interesele mandanților care îi 
plătesc pentru serviciile efectuate și profită de oportunitățile apărute, dar 
care nu sunt create de ei) și a pozițiilor lor (în sensul în care ei sunt dominați 
în general de cei care activează pe bursa de valori, majoritatea producători 
și distribuitori, unde aceștia reprezintă interese diferite, în funcție de poziția 
mandanților lor în domeniul artistic).
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Operatori de piață
Acest actor a făcut mai multe încercări, și-a îmbunătățit limba engleză, 
i-am facilitat întâlnirea cu un coach, în fine, chestii din astea care costă ceva 
bani, dar eu cred că la un moment dat trebuie să începem să investim în noi, 
suntem propria noastră afacere.

agenta unui actor

Prin urmare, îi putem descrie pe intermediarii pieței activității 
artistice ca pe niște operatori de piață, în sensul în care sunt implicați 
în tranzacții de piață cu scopul de a le influența, contribuind, în același 
timp, la efectuarea acestor tranzacții într-o formă comercială. Pe de o 
parte, intermediarul acționează asupra costurilor de informare și de 
tranzacționare, dar și asupra condițiilor relațiilor de muncă, pentru a 
atrage schimburile de pe piața muncii. Pe de altă parte, el transformă 
actorii în ofertă și cerere de locuri de muncă, iar schimburile în tranzacții 
comerciale. Acesta este modul în care ar trebui să înțelegem concurența 
acerbă pe care o impune el organismelor de intermediere colectivă și 
interesul pe care îl are în ceea ce privește individualizarea, multiplicarea 
și fragmentarea surselor de venit ale artiștilor. Intermediarul identifică 
oportunitățile legale (de exemplu, drepturile derivate), socio-economice 
(lărgirea bazelor de calcul) și tehnologice (suporturile digitale) pentru 
a crea noi tipuri de remunerații; uneori, el inventează oferte de muncă 
artistică inexistente până atunci.

Tendința către manageriere a funcțiilor exercitate de intermediari 
urmează același raționament. Dezvoltarea carierei și coachingul, care 
presupun inclusiv intervenții asupra felului de a fi al artiștilor, contribuie 
la impunerea unor formule manageriale în toate activitățile artistice. 
Astfel, cursa generării de concurență individualizată este considerată un 
sistem de alocare optimă a resurselor și un model de eficiență comercială 
care se dorește a fi extins la toți actanții, inclusiv la artiști. Aceștia din 
urmă sunt percepuți ca antreprenori raționali sau, mai precis, capital 
uman ale cărui valențe și posibilități pot fi puse în mod rațional în slujba 
unui schimb echitabil pe o piață particularizată. Creația reprezintă o 
mică întreprindere individuală sau colectivă care generează costuri și 
beneficii în vederea acumulării de valoare artistică: asta înseamnă să 
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fii proactiv, depășind uneori granițele dintre viața profesională și cea 
privată, formulare des întâlnită în cadrul interviurilor.

Rămâne de văzut dacă aceste funcții specifice de intermediere (funcții 
care presupun exploatarea de noi oportunități de remunerare) și tendința  
de manageriere ar putea genera și alte consecințe decât rentabilizarea 
financiară.

S-ar putea să asistăm în timp la o reinventare a autonomiei artiștilor 
care să facă față contextului economic. Rămâne deschisă și întrebarea dacă 
economicul va prevala asupra logicii inversate a artei și dacă „piața de artă“ 
va putea să-și păstreze atuurile.
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Anexă metodologică

Desfășurarea cercetării și metodele folosite
Rezultatele prezentate în această carte se bazează pe mai multe tipuri 

de surse și instrumente metodologice: în principal, pe o cercetare prin 
interviuri, dar și pe analiza calitativă a controverselor și pe analiza statistică. 
Aceste diferite investigații au fost realizate în special în cursul anului 2008, 
în cadrul unui program organizat în trei etape succesive.

Prima etapă, cu caracter de explorare și documentare, a fost alcătuită 
din două segmente distincte. Pe de o parte, au fost efectuate 15 interviuri 
exploratorii cu experți din principalele sectoare artistice (reprezentanți ai 
organizațiilor profesionale sau ai centrelor de resurse) și cu intermediari al 
căror profil se pretează în special la colectarea informațiilor preliminare. 
Pe de altă parte, munca documentară s-a axat pe dezbaterile și declarațiile 
publice, deosebit de dinamice, cu privire la rolul tot mai însemnat al 
intermediarilor în organizarea activității artistice. Pentru a identifica cele 
mai importante provocări actuale din cadrul cercurilor profesionale în 
cauză, au fost analizate controversele și criticile referitoare la agenții din 
zona literară, cinematografică și audiovizuală relatate în presă.

Situându-se în centrul producerii de date empirice, cea de a doua 
etapă a constat în efectuarea a 35 de interviuri semistructurate cu 
intermediari ai activității artistice, aleși astfel încât să existe o diversitate 
de profiluri din rândurile agenților artistici ai autorilor literari, actorilor, 
regizorilor, muzicienilor, designerilor și fotografilor, managerilor de muzică 
contemporană, directorilor de casting, agenților de publicitate sau de 
comunicare pentru evenimente, cumpărătorilor de artă și proprietarilor 
de galerii de artă contemporană. S-au avut în vedere doar profesiile pentru 
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care a fost colectat un număr suficient de date. Astfel, profesiile referitoare la 
proprietarii de galerii, la comisarii de expoziție și la agențiile de comunicare 
și evenimente au contribuit la realizarea grilei de analiză, dar nu fac obiectul 
unui raport specific1. Aceste interviuri au urmărit parcursul biografic al 
profesioniștilor și domeniile lor de activitate. S-a avut în vedere înțelegerea 
sarcinilor îndeplinite de diferitele tipuri de intermediari, provocările 
concrete cu care se confruntă, expertiza și aptitudinile pe care le mobilizează 
și pe care le dezvoltă, relațiile pe care și le creează cu profesioniștii activi.

În fine, faza finală a studiului a urmărit aprofundarea analizei situațiilor 
sectoriale care meritau o atenție specială din cauza schimbărilor profunde 
care au loc. Un prim studiu de caz s-a concentrat, prin intermediul a opt 
interviuri suplimentare, pe analizarea lanțurilor de cooperare din domeniul 
fotografiei publicitare și  locul ocupat de diferiții intermediari care activează 
în aceste sectoare (cumpărători de artă, agenți ai fotografilor și studiouri de 
producție independente, precum și „creativi“-directori de creație, directori 
artistici și directori comerciali ai agențiilor de publicitate). Un al doilea 
studiu de caz a fost dedicat analizei statistice a managerilor și agenților de 
muzici contemporane, plecând de la o bază de date extensivă și detaliată 
pusă la dispoziție de Centre d’information et de ressources pour les musiques 
actuelles (IRMA).

Prelucrarea statistică a datelor IRMA2

Baza de date IRMA utilizată în Capitolul V reunește, pe de o parte, 
informațiile referitoare la muzicienii sau formațiile franceze profesioniste 
sau semi-profesioniste de muzică contemporană, (n = 8996) și, pe de 
altă parte, informații despre intermediari (n = 2719), agenți, manageri și 

1  Cu atât mai mult cu cât activitatea galeriștilor și a comisarilor de expoziție începe să fie 
relativ bine documentată datorită altor lucrări, și cu cât activitatea agențiilor de comunicare 
pentru evenimente se dovedește foarte apropiată de aceea a agențiilor de publicitate studiate 
relativ la piața muncii în cazul fotografilor (Capitolul 4). (N. a.)
2  Mulțumiri lui Gilles Castagnac, care a autorizat punerea la dispoziție a bazei de date, Elsei 
Cunci, care a realizat operația propriu-zisă și lui Pascal Anquetil, lui François Bensignor, lui 
Jean-Noël Bigotti, lui Frédéric Drewniak și lui Marie-José Sallaber (toți membri IRMA) pentru 
încrederea, expertiza și disponibilitatea lor. Recunoștința noastră se îndreaptă și către Isabel 
Aldeghi, membră a CSU-CRESPPA/Université Paris VIII: prelucrarea statistică a bazei de date 
nu ar fi fost posibilă fără priceperea și disponibilitatea ei. (N. a.)
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organizatori de turnee, așa cum sunt descriși de artiștii care apelează la 
serviciile lor. Nu este exclus ca unii artiști să fi făcut confuzii între aceste 
trei funcții – nicio informație și niciun caz dovedit de confuzie nu au 
permis însă verificarea.

De ce să vorbim despre „unități artistice“?
Efectivele de muzicieni care au stat la baza analizei au avantajul de a fi 

foarte numeroase (n = 8996), aceste date reunesc însă ceea ce la început 
pare o deviație statistică: sunt compuse în mod egal din indivizi și formații, 
în special din zona rockului. Această lipsă de unitate statistică ține de 
diferitele metode de inventariere implementate de cele trei centre care 
alcătuiesc IRMA: Centre d’information du jazz (CIJ) inventariază mai ales 
muzicieni, Centre d’information des musiques traditionnelles de France et 
du monde (CIMT) și Centre d’information du rock (CIR) inventariază în 
special formații3.

Lipsa de omogenitate a formelor de inventariere, care determină lipsa 
de unitate statistică, ține de organizarea specifică a activității și de carierele 
muzicienilor din cadrul fiecărui segment: muzicienii din zona jazzului 
sunt identificați ca indivizi a căror practică se desfășoară în cadrul mai 
multor formații, în timp ce muzicienii din zona rockului își desfășoară 
de obicei activitatea într-o singură formație, al cărui nume îi identifică în 
fața publicului.

Cu toate acestea, lipsa unității statistice, deși afectează rezultate cum ar 
fi cel referitor la distribuirea de muzicieni în funcție de genul muzical4, nu 
reprezintă o abatere pentru majoritatea analizelor care ne interesează. De 
fapt, criteriul inventarierii realizate de IRMA îi corespunde criteriului în 
funcție de care se stabilesc relațiile contractuale dintre agenți sau manageri 
și muzicieni sau formații, în funcție de gen. Astfel, în zona jazzului agenții 
sunt în cea mai mare parte în slujba indivizilor, în timp ce în zona rockului 
entitatea de care sunt mandatați este cel mai adesea o formație, nu unul 
dintre membrii săi.

3  În afară de diferitele genuri ale rockului, CIR reunește și următoarele genuri: hip-hop, R&B, 
dub, soul, ska, reggae, funk, muzici electronice, varietăți și muzică ușoară franțuzească. (N. a.) 
4  Mai ales cu suprareprezentarea logică a interpreților de jazz prin raportare la demografia 
reală a genurilor muzicale. (N. a.)
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Pentru a desemna muzicienii sau grupurile din baza de date, am utilizat 
sintagma „unități artistice“, fiecare dintre acestea fiind concepută ca un 
mandant potențial sau real al unui agent sau al unui manager.

Indicatorul de notorietate
Indicatorul sintetic de notorietate a fost construit prin suprapunerea 

celor două informații disponibile care ar putea reflecta notorietatea 
unităților artistice. În primul rând, prezența sau absența lor din L’Officiel de 
la musique 2009, deși acesta este un criteriu relativ discriminatoriu, deoarece 
numai 26% dintre cele 8996 de unități artistice figurează în acest ghid-anuar 
de muzici contemporane publicat de IRMA5. Apoi am făcut departajări în 
funcție de tipul structurilor de producție discografică a unităților artistice în 
care se disting trei situații: cea a majorității (53%), care nu dispune de o casă 
de discuri (inclusiv autoproducție), cea a celor 43% dintre unitățile artistice, 
ale căror înregistrări sunt produse de o casă de discuri independentă și, în 
fine, cea a minorității (4%), respectiv a celor care au semnat un contract cu 
un major discografic6. Creșterea acestor două variabile a determinat apariția 
unui indicator sintetic compus din cinci niveluri de notorietate:
 – major (cu sau fără prezență în L’Officiel, în această situație aflându-se 

doar 4% dintre unitățile artistice, dintre care trei pătrimi figurează în 
L’Officiel 2009);

 – casă de discuri independentă și L’Officiel (18% dintre cele 8996 de unități 
artistice);

 – L’Officiel, dar nicio casă de discuri (5%);
 – casă de discuri independentă, dar absență din L’Officiel (25%);
 – nici casă de discuri, nici prezență în L’Officiel (48%).

5  L’Officiel inventariază 25 000 de contacte „esențiale“, „rezultatul unei selecții efectuate în 
rândul celor 50 000 de contacte care se regăsesc în baza de date a IRMA, alimentată de o 
rețea alcătuită din 69 de structuri regionale, beneficiind de expertiza specialiștilor din fiecare 
domeniu“ (site-ul web al IRMA). (N. a.)
6  Această repartizare trimite la structura industriei discografice, care se prezintă ca un 
„oligopol cu aspecte concurențiale“, adică sub forma unei structuri marcată de clivajul dintre 
un număr foarte restrâns de multinaționale care dirijează toate etapele de producere a muzicii 
(integrare pe verticală) și controlează, în funcție de perioadă, între 70% și 90% din piață, și o 
multitudine de branduri independente care întrețin rapoarte complexe, de concurență și de 
colaborare. (N. a.)
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Acest indicator de notorietate prezintă inconvenientul insurmontabil de 
a conferi o importanță excesivă producției discografice, de vreme ce aceasta 
este inegal utilizată de către artiști, în funcție de genuri. De exemplu, ea are 
un rol secundar pentru cântăreții de jazz în comparație cu scena; sunt puțini 
cei care au semnat un contract cu un major și care se situează la un nivel 
superior al indicatorului nostru. Din acest motiv, cel mai adesea, vom lua 
în considerare cele două niveluri superioare ale acestui indicator.

Nomenclatorul genurilor muzicale
Pentru a testa ipoteza prezenței diferențiate a agenților și a managerilor 

în funcție de genurile muzicale, am utilizat alternativ două informații: 
centrul de informare al IRMA (CIJ, CIMT sau CIR) – în care se face referire 
la mandantul lor și care furnizează informații sintetice despre grupuri mari 
de genuri muzicale, respectiv o clasificare a genurilor muzicale compusă 
din 13 categorii: varietăți, muzică ușoară, reggae, soul, hip-hop, muzică 
electronică, rock, jazz, blues, fusion, muzici etnice, muzică ale diferitelor 
regiuni din Franța, neclasificabil. Dincolo de dorința de a respecta 
clasificările întocmite de experții IRMA, grupările pe genuri muzicale au 
fost realizate în funcție de trei criterii:
 – corelațiile cele mai des întâlnite între genurile muzicale ale unităților 

artistice care își desfășoară activitatea în cele mai multe dintre ele, în 
special pentru genurile cel mai dificil de grupat;

 – importanța fiecărui „gen indexat“ în procesul de distribuire, obținut 
printr-o triere simplă. Au fost grupate genuri foarte puțin reprezentate, în 
funcție de afinități. Numărul genurilor indexate inițial a făcut imposibilă 
orice încercare de a se ajunge la categorii de gen relativ echivalente din 
punct de vedere al ponderii lor în distribuire;

 – ipotezele privind utilizarea intermediarilor sau a diferitelor moduri de 
organizare a activității muzicale diferă în funcție de gen. De exemplu, 
genurile „varietăți“ și „muzică ușoară“ au fost considerate separat, 
deoarece sondajul a evidențiat o utilizare mai frecventă a agenților în 
cazul celui dintâi și a managerilor în cazul celui de al doilea.

Categoria „fusion“, rezultată din muzica tradițională și din muzicile 
etnice, își propune să facă distincții în cadrul acestui grup, a cărui 
indexare nu urmărește recurgerea la categorii generice, ci la origini 
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geografice, de altfel dificil de raportat la structura organizațională a 
activității muzicale și la funcționarea pieței muncii. Această categorie, 
„fusion“, al cărei nume face referire la dimensiunea deloc de neglijat 
a genului denumit de IRMA „transversal sau fusion“, are drept scop 
gruparea muzicilor indexate într-o o categorie generică (și nu conform 
unei origini geografice), precum salsa sau afro beat, care nu folosesc 
neapărat aceleași canale de difuzare ca muzica tradițională. Acestea au în 
comun referința la sincretisme muzicale care atunci când sunt ascultate 
în concert implică o formă de participare festivă (care presupune, 
printre altele, săli fără rânduri de scaune), spre deosebire de concertele 
de muzică tradiţională organizate de Théâtre de la Ville (Paris). Acest 
raționament s-a dovedit pertinent din punct de vedere al rezultatelor: 
există diferențe semnificative din punctul de vedere al recurgerii la 
intermediari între această grupare și celelalte două categorii, de muzică 
tradițională și muzici etnice.

Tabelul 1 – Distribuirea unităților artistice în funcție de genul(urile) 
muzical(e) de specializare

Gen muzical Număr de unități muzicale, dintre ale 
căror genuri cel puțin unul este…

Procentaj

Varietăți 286 2,5
Muzică ușoară 1015 8,9
Reggae 392 3,4
Soul 390 3,4
Hip-hop 721 6,3
Muzică electronică 558 4,9
Rock 1342 11,8
Jazz 3306 28,9
Blues 196 1,7
Fusion 257 2,3
Muzici etnice 2093 18,3
Muzici ale diferitelor regiuni din Franța 738 6,5
Neclasificabil 127 1,1
Total 11 421* 100%
* Totalul depășește numărul unităților artistice (8996), deoarece un sfert dintre acestea se exprimă în 
mai multe genuri.

Sursa: W. Lizé, D. Naudier, O. Roueff, Intermediarii activității artistice,  
Ministerul Culturii, 2011.
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În cazul în care nu a fost identificat genul principal al unității artistice, 
a fost aleasă variabila: „cel puțin un gen al unității artistice este…“, știind 
că 75% se exprimă într-un singur gen muzical, 20% în două genuri și doar 
4% în trei genuri diferite. Nomenclatorul utilizat pentru acest studiu are 
ca rezultat distribuirea unităților artistice în funcție de genul (genurile) de 
specializare (tabelul 1).

Tabelul 2 – Repartizarea artiștilor în funcție de genul muzical în studiul 
lui Philippe Coulangeon

Muzică savantă (clasică, lirică și contemporană) 429
Muzici populare

dintre care
1072

Jazz 172
Rock, pop 161
Muzică ușoară, comedie muzicală 215
Muzică tradițională, muzică etnică, muzică internațională 225
Rap, techno, muzică electronică 20
Alt gen muzical 251
Gen neprecizat 28

Total 1501

Sursa: Philippe Coulangeon, Les musiciens interprètes en France, 
Ministerul Culturii, DEP, 2004.

Suprareprezentarea jazzului rezultă clar în comparație cu repartizarea pe 
care Philippe Coulangeon a realizat-o în studiul său referitor la muzicienii 
interpreți7. Întocmită pe baza unui eșantion reprezentativ8 de 1501 de 
beneficiari ai Caisse des congés spectacles9, repartizarea acestora în funcție 
de genul muzical principal este prezentată în tabelul 2.

Nomenclatoarele genurilor se suprapun suficient de mult pentru a putea 
compara diferențele dintre ele, de exemplu, „rock, pop“ și „jazz“ în ambele 
eșantioane: interpreții de jazz sunt aproape la fel de mulți aici ca interpreții 

7  Philippe Coulangeon, Les musiciens interprètes en France. Portrait d’une profession, Paris, 
Ministerul Culturii și Comunicării, DEP, col. „Questions de culture“, 2004.
8  Metoda de eșantionare a ținut cont de criterii de vârstă, gen și loc de rezidență. (N. a.)
9  [Casa de concedii din domeniul spectacolului]. (N. red.)
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de rock, ceea ce face ca aceștia să fie de trei ori mai numeroși în baza de 
date IRMA. După cum am arătat anterior, suprareprezentarea jazzmenilor 
se explică în principal prin faptul că CIJ inventariază în special muzicieni 
(indivizi), în timp ce celelalte centre, în special CIR inventariază în special 
trupele, care au legătură cu organizarea unei activități muzicale în cadrul 
fiecărui segment de genuri.

Comparația readuce în atenție limitele oricărei abordări de acest tip, 
determinate de metoda de colectare a datelor. Eșantionul lui Philippe 
Coulangeon introduce și el anumite interpretări cu privire la importanța 
diferitelor genuri muzicale: de exemplu, categoria „rap, techno, muzică 
electronică“ este subreprezentată aici (abia dacă depășește 1% din efectiv, 
comparativ cu peste 11% din efectiv, cât a inventariat IRMA). Aceste devieri 
au aceeași sursă: Caisse des congés spectacles își recrutează beneficiarii 
în mod inegal, în funcție de genurile muzicale (mai mult din domeniul 
„muzicii clasice“ și „jazz-ului“ decât din „rock, pop“, „rap, techno și muzică 
electronică“). În ceea ce privește „muzicile contemporane“, baza de date 
IRMA reflectă mult mai bine, fără îndoială, prezența diferitelor genuri în 
viața muzicală decât cea a Caisse des congés spectacles.

Nomenclatorul celorlalte activități desfășurate de 
intermediari

Printre informațiile disponibile se află și alte activități profesionale 
desfășurate de către agenți și manageri. Prelucrarea statistică a implicat 
gruparea acestora. Rezultatul este o clasificare compusă din zece categorii 
agregate, prezentate mai jos, urmate de activitățile pe care le presupun:

Organizatori de spectacole: „Organizatori de spectacole“.
Programare de spectacole: „Festivaluri“, „Sound-Systems“, „Asociații și 

servicii culturale de programare a spectacolelor“, „Săli peste 1200 de locuri“, 
„Săli de 400–1200 de locuri“, „Săli sub 400 de locuri“.

Editare: „Editare“.
Case de discuri: „Case de discuri“, „Companii majors“, „Producții 

audiovizuale, videoclipuri și multimedia“.
Distribuire: „Distribuire“, „VPC“, „Vânzări de muzică online“, 

„Magazine de muzică“, „Lanțuri de magazine de muzică“, „Companii de 
imprimare albume“.
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Studio și tehnică: „Studiouri de repetiții“, „Studiouri de înregistrare“, 
„Regie generală“, „Regie publicitară“, „Distribuitori și producători de 
echipamente scenice“, „Companii de sonorizare“, „Companii de iluminare 
scenică“, „Infrastructură tehnică“, „Lutieri și producători de instrumente“.

Consultanță, management, promovare: „Consultanță, business 
management“, „Servicii administrative și consultanță“, „Comunicare și 
promovare“, „Merchandising și produse derivate“.

Rețea profesională și expertiză: „Federații și rețele regionale“, 
„Federații și rețele naționale“, „Corespondenți regionali“, „Administrații 
și organizații regionale“, „Experți în jazz/muzică tradițională/rock și 
muzică ușoară“, „Ghiduri-anuare profesionale naționale“, „Ghiduri-
anuare profesionale regionale“, „Editori de lucrări muzicale“, „Editori 
de ghiduri-anuare profesionale“, „Informații“, „Asociații specializate pe 
regiuni“, „Centre de resurse specializate“, „Parteneri socio-profesionali“, 
„Reprezentanțe sindicale regionale“, „Schimburi internaționale“, „Birouri 
de studii și consultanță“.

Mass-media și diverse medii de afirmare: „Presă specializată“, 
„Presă națională“, „Presă regională și locală“, „Jurnalist“, „Fanzine“, 
„Buletine informative profesionale“, „Buletine informative regionale“, 
„Televiziuni digitale“, „Televiziuni regionale și rețele locale“, „Radiouri 
digitale“, „Radiouri locale“, „Radiouri naționale“, „Portaluri și comunități“, 
„Webzine specializate“, „Concursuri și campionate“, „Distincții și 
recompense“. Conservator sau școală: „Conservatoare și școli de muzică 
acreditate“, „Școli și cursuri asociative private“, „Formări artistice“.
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Figurii istorice a impresarului artistului liric din secolul al XVIII-lea îi 
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