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TEATRUL NESCRIS DIN ŞANŢ
- prima formă de teatru comunitar din România -

Bogdan Georgescu
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UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
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Abstract: The article “The Unwritten Theatre of Şanţ - the oldest form of community
theatre in Romania” is a part of a larger research and doctoral study – “Community
Theatre and Active Art” and part of the long term strategy of The Generosity Offensive
Initiative for introducing Active Art through community art projects and programs for
social change for the development of an open society.
Keywords: unwritten theatre, community theatre, social change, open society,
creativity, active art, collective work of art
“Constantin Iugan, un moşneag din comuna Şanţ, de curând octogenar, vioi şi
jovial, cu privirea senină, albastră, imaginează piese de teatru pe care le pune în scenă.
Ceea ce se petrece pe scenă e o reacţie spontană faţă de aspecte directe ale realităţii
imediate, o atitudine etică, morală şi politică, ce se cere adoptată de toţi. E un fenomen
viu, amplu în semnificaţii, a cărui valoare pentru cultura noastră nu a fost încă total
descifrată şi îndeajuns adusă la cunoştinţa generală. Puterea de exemplu a modelului
născut între dealurile Bistriţei-Năsăudului şi care ni se oferă prin acest artist, ne
1
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readuce la punctul de la care se poate înţelege mai profund ecuaţia complexă a
întregului mecanism al artei teatrale.” – nota Ion Cojar în anul 1978 despre fenomenul
din comuna Şanţ.
Teatrul este forma de reprezentare directă şi imediată a realităţii. Teatrul
comunitar este forma de teatru construită specific prin participarea directă a
comunităţii în care se desfăşoară spectacolul, pornind de la poveştile comunităţii
respective, implicând ca actanţi şi membri ai comunităţii. În comuna Şant, din judeţul
Bistriţa-Năsăud, există o trupă de teatru nescris, comunitară, documentată pentru
prima dată în 1935 de către Dimitrie Gusti, însă cu o activitate de peste 100 de ani.
Trupa de teatru din Şanţ îşi construieşte spectacolele prin ficţionalizarea realităţilor
comunei şi punerea în lumină a problemelor reale, urgente cu care comunitatea se
confruntă. Prin convenţia conferită de teatru – distanţa sigură pentru a se detaşa şi a
analiza aceste probleme – spectacolele trupei de Teatru Nescris vorbesc direct şi
deschis despre moravurile satului, despre corupţie şi capitalismul sălbatic, despre
problemele sociale şi politice ale contemporaneităţii. În acest moment se impune o
mediatizare şi o promovare ca un esenţial model de bună practică a aceastei forme de
teatru, o valoare reală a patrimoniului imaterial românesc, însă o valoare vie şi
prezentă, nearhivabilă deoarce este în plină desfăşurare, chiar sub presiunea
autorităţilor locale şi a ignoranţei acestora în raport cu trupa de teatru. Acest fenomen
face legătura între un tip de teatru cu o tradiţie de o sută de ani (tradiţie în sens de
experienţă şi articulare clară a metodelor de lucru şi nu a păstrării aceloraşi spectacole
cu aceleaşi teme şi subiecte ca în momentul înfiinţării ei în jurul anului 1912) şi o formă
de teatru care se articulează acum în România, teatrul comunitar, împărtăşind valori
esenţiale comune - reprezentarea directă a problemelor comunităţii, dreptul şi
facilitarea accesului la cultură indiferent de nivelul educaţional, financiar sau social,
păstrarea identităţii unei comunităţi prin arta şi valorile sale.
Proiectul de cercetare teatrală Teatru Nescris din Şanţ – prima formă de teatru
comunitar din România îşi propune documentarea şi mediatizarea uneia dintre cele mai
vechi forme de teatru din România, o formă de teatru creată natural din necesitatea
unei comunităţi de a-şi exprima artistic şi a-şi reprezenta prin produse culturale
valorile etice, morale, estetice şi politice. Ultimul proces de documentare şi intervenţie
socială-cultural-educaţională, prin forme de lucru directe cu comunitatea, a fost
realizat cu peste 80 de ani în urmă de către Dimitrie Gusti, unele dintre aceste metode
fiind recuperate şi dezvoltate şi de Ofensiva Generozităţii prin proiecte precum Turneu
la Ţară, Kickstart Limanu sau Casa Poporului. Mediatizarea şi diseminarea acestui
fenomen, Teatru Nescris din Şanţ, are, pe de o parte, un mare potenţial de a încuraja şi
promova reprezentarea prin cultură şi produse culturale şi a altor comunităţi, atât
rurale cât şi urbane subreprezentate din punct de vedere cultural şi educaţional, de a şi
2
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satifsace aceste necesităţi independent şi autonom de priorităţile autorităţilor locale sau
naţionale. Pe de altă parte, procesul de creaţie şi principiile de lucru şi de construcţie
descoperite aici sunt un model teatral ce are potenţialul de a revitaliza şi a împrospăta
scena teatrală românească contemporană. Totodată, prin acest proiect, facilitarea
accesului la cultură şi evenimente culturale în zone în care numărul acestora este infim,
este un important aspect al acestui demers.
Dimitrie Gusti (13 februarie 1880, Iaşi - 30 octombrie 1955) - filosof, sociolog şi
estetician român, membru al Academiei Române din 1919, preşedintele Academiei
Române (1944-1946), ministru al învăţământului între 1932 şi 1933, profesor la
Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, a fost şi fondatorul Şcolii Sociologice de la
Bucureşti. El rezumă sistemul său sociologic la câteva enunţuri: "Societatea se compune
din unităţi sociale, adică din grupări de oameni legaţi între ei printr-o organizare activă
şi o interdependenţă sufletească. Esenţa societăţii este voinţa socială. Voinţa socială
depune ca manifestări de viaţă: o activitate economică şi una spirituală, reglementate
de o activitate juridică şi de o activitate politică. Voinţa socială este condiţionată în
manifestările ei de o serie de factori sau cadre care pot fi reduse la patru categorii
fundamentale: cosmic, biologic, psihic şi istoric. Schimbările suferite de societate în
decursul timpului, prin activităţile ei şi sub înrâurirea factorilor condiţionanţi, se
numesc procese sociale. Începuturile de dezvoltare pe care le putem surprinde în
realitatea prezentă şi, deci, le putem prevedea cu o oarecare precizie, se numesc
tendinţe sociale." Plecând de la sistemul său, a fundamentat metoda monografică,
metodă ce presupune abordarea simultană, multidisciplinară a subiectului pe cadre şi
manifestări, folosind echipe de specialişti din domeniul ştiintelor sociale, medici,
ingineri, agronomi, învăţători etc.
În procesul de lucru realizat în comuna Şanţ, pe lângă schimbul real de
experienţă pe tehnici şi metode de lucru cu comunitatea şi tehnici de teatru comunitar,
a fost prioritar pentru noi procesul de lucru cu echipa actuală, echipă controversată şi
disputată din cauza subiectelor pe care le aleg pentru realizarea spectacolelor. În anul
1972, după câţiva ani de pauză, s-a realizat un film documentar despre zonă şi implicit
trupa de teatru menţionată în documentarea realizată de Gusti. În acel moment, trupa
nu mai juca. Constantin Iugan (1898-1989), iniţiatorul trupei, a reorganizat echipa cu
noi membrii şi a creat noi spectacole. Majoritatea erau despre moravuri ale satului,
important pentru ei fiind atitudinea critică şi de ridiculizare a acestora în spectacole.
Cel mai important spectacol realizat atunci a fost Bătrânul îşi împarte averea, spectacol în
care un bătrân rămas văduv îşi împarte întreaga avere celor trei fii, urmând ca fiecare
din ei să aibă grijă de el pe rând. Doar că în momentul în care ajunge pe mâna nurorilor
este umilit şi batjocorit până la moarte. Piesa s-a jucat aproape 40 de ani, în diferite
festivaluri folclorice sau de teatru popular şi evenimente săteşti, în toată ţara. În
3

Concept vol 3/nr 2/2011/events

Teatrul nescris

momentul morţii lui Constantin Iugan, Sabina Constantin preia rolul bătrânului şi
piesa devine Bătrâna îşi împarte averea, păstrând aceeaşi structură, însă fără replici scrise
sau memorate, improvizând în fiecare reprezentaţie şi inserând probleme din prezent
în fiecare reprezentaţie susţinută în cei patruzeci de ani.
Sabina Constantin îşi aminteşte ce le spunea Constantin Iugan – “El ne-o învăţat
pe tăţi. Ne-o zâs: Io oi muri da’ voi să vă duceţi cu teatru până-n pânzele albe.” “Elevul
maestrului ignorant învaţă ceea ce maestrul lui nu ştie, maestrulul cerându-i să caute şi
să raporteze tot ce descoperă în căutarea sa, în timp ce maestrul are grijă ca el să caute
cu adevărat. Astfel, elevul învaţă ca efect al măiestriei maestrului şi nu prin prisma
cunoştinţelor maestrului.” - Jacques Ranciere în Spectatorul Emancipat
În timpul desfăşurării proiectului Turneu la Ţară în anul 2009 a avut loc o vizită
şi în comuna Şanţ, unde am cunoscut-o pe Reghina Olari, membră a trupei de teatru
din 1972, care a răspuns pozitiv propunerii noastre de a ne întoarce în Şanţ pentru o
perioadă mai lungă de timp şi a lucra împreună scene de teatru pornind de la viaţa
comunităţii. Nu există niciun text scris, tocmai acesta fiind specificul trupei, rolurile şi
piesele se moştenesc prin viu grai şi se transmit din generaţie în generaţie.
Printr-o paralelă cu sisteme de teatru comunitar deja existente, se crează
posibilitatea de a potenţa, pe de o parte, valorile puternice şi mijloacele comune de
generare a proceselor creative teatrale, pe de altă parte se evidenţiază prin ce se
particularizează această metodă ce a stat la baza posibilităţii apariţiei ei, care sunt
principiile prin care se optează pentru tehnicile pe care le utilizează şi elementele care o
fac unică. Reprezentarea directă şi reflectarea unei comunităţi în spectacole de teatru
creează o formă de dialog şi dezbatere complexă, generează un tip de obiectivare a
participanţilor care sunt şi subiect principal şi participanţi la spectacol în calitate de
spectator activ.
Un articol apărut în urmă cu un an de zile vorbeşte explicit despre urgenţa unei
intervenţii în comuna Şanţ în raport cu situaţia trupei de teatru nescris: "Se discută atât
de mult despre valori, tradiţii, obiceiuri, dar nu facem nimic concret să le păstrăm.
Dimpotrivă, se investesc sume frumoase de bani în aşa-zise manifestări culturale, iar
autenticul este marginalizat. În comuna Şanţ, trupa de teatru nescris din localitate se
confruntă cu o asemenea dramă. După ce a supravieţuit deceniilor, încă din 1935,
tradiţia teatrului nescris din Şanţ se pierde încetul cu încetul. Nu mai contează că
pentru actori, săteni trecuţi de 60 de ani, teatrul nescris reprezintă o parte din viaţa lor,
nu mai contează premiile obţinute la diverse festivaluri de specialitate din ţară, nu mai
contează că teatrul nescris din Şanţ este unic ca formă de expresie în ţară, contează că
un edil şef, alături de nişte consilieri locali, nu mai dau doi bani pe trupa de teatru.
“Mai trebuie împrospătată trupa”, ne-a explicat Cornel Moisil, primarul comunei Şanţ.
Pentru oameni de genul primarului din comuna Şanţ, merită precizat faptul că teatru
4
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nescris din Şanţ a ajuns celebru în Europa, dar şi în ţară, după ce o echipă de sociologi
condusă de Dimitrie Gusti a descoperit această formă de expresie populară unică. Unii
cercetători au comparat fenomenul de la Şanţ cu Comedia dellArte." (fragment).
În prezent, trupa de teatru nescris din Şanţ şi-a reluat activitatea, cu noi
membrii şi noi spectacole de teatru. Spectacolul creat în luna august a acestui an se
numeşte Fermierii şi este povestea unor oameni din sat care încearcă pe toate căile să
obţină subvenţii de la Uniunea Europeană pentru animalele pe care le deţin doar în
actele false. Spectacolul a născut controverse, însă în discuţii oamenii din sat au
preferat să nu vorbească despre subiectul piesei, mulţi dintre ei fiind vizaţi direct de
situaţie, ci mai degrabă pe faptul că e păcat că nu mai joacă spectacolul pe care-l jucau
de 40 de ani, Bătrânul îşi împarte averea. Trupa nouă are şase membrii: Cristina Iugan,
Reghina Olari, Sofia Ciuciuleac, Oltiţa Dănilă, Alexandru Danci şi Iacob Acu, cu vârste
cuprinse între 50 şi 73 de ani. Majoritatea joacă în trupă din 1972.
Metoda de lucru utilizată de trupa curentă păstrează tradiţia şi principiile de
lucru utilizate încă din 1935 - se inspiră din situaţii reale, utilizează numele lor reale în
spectacol, stabilesc doar situaţiile şi succesiunea lor, în spectacol improvizând replicile.
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Reghina Olari explică faptul că cel mai greu lucru de învăţat a fost “să se aştepte unul
pe altul”, să se asculte, să nu vorbească în acelaşi timp astfel încât lumea să înţeleagă.
Trupa funcţionează pe un sistem non-ierarhic, nu există un regizor sau un instructor,
chiar dacă în cazul spectacolului Fermierii, Cristina Iugan e percepută ca lider de trupă
datorită faptului că ea a venit cu propunerea de spectacol şi dorinţa de a face ceva nou.
Spectacolul s-a jucat de mai multe ori deja - într-un festival popular la Macea, la pasul
Rotunda, la Beclean în cadrul unui festival popular, la Bistriţa într-un eveniment
special creat în parteneriat cu Societatea de Concerte Bistriţa şi la Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti I.L. Caragiale cu ocazia
deschiderii anului universitar 2011-2012.
Problemele cele mai mari cu care trupa se confruntă în acest moment sunt lipsa
sprijinului din partea primăriei, lipsa unor dotări tehnice minime şi a unui spaţiu de
repetiţii. Pentru reprezentaţiile în aer liber se folosesc microfoane. Însă microfoanele îi
încurcă şi le anulează atât din naturaleţe, cât şi din concentrare, fiind tot timpul
preocupaţi să nu se împiedice de cabluri, să-şi paseze microfoanele unul altuia, în timp
ce încearcă să joace cât mai adevărat o situaţie. Întrebată despre metoda de lucru,
Cristina Iugan explică – “Noi trebuie să jucăm ca şi cum am fi la noi în ogradă sau în
casă.” Adevărul situaţiilor jucate este însă de multe ori alterat de condiţiile tehnice
precare. O minimă investiţie ar fi necesară pentru soluţionarea acestei probleme lavaliere wireless pentru fiecare actor. Spaţiul de repetiţii al căminului cultural din
comună este în marea majoritate a timpului ocupat de ansamblul de dansuri folclorice,
deci nu reprezintă o alternativă pentru trupa de teatru. În acest moment se construieşte
un muzeu al comunei, spaţiu suficient de generos pentru a putea fi utilizată măcar o
sală de trupa de teatru nescris din Şanţ pentru repetiţii şi depozitarea elementelor de
decor şi recuzită.
Prin intervenţia din acest an în comuna Şanţ în colaborare cu actuala trupă de
teatru nescris ne-am propus următoarele obiective:
1. Documentarea şi prezentarea naţională a unei valori unice a partimoniului imaterial
românesc - Teatru Nescris din Şanţ - cea mai veche formă de teatru comunitar din
România.
2. Facilitarea accesului la cultură în mediul rural prin accesul gratuit al participanţilor
la toate activităţile şi evenimentele intervenţiei.
3. Promovarea creativităţii şi a educaţiei prin cultură, atât în cadrul comunităţii, cât şi
la nivel naţional prin replicarea proiectului în alte comunităţi şi informarea unor
potenţiale comunităţi interesate de demers, de modul în care pot genera ei înşişi un
astfel de program de transformare a căminului cultural în centrul comunităţii din care
fac parte – sala luminată – după cum o denumea Dimitrie Gusti.

6
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Cristina Iugan şi Alexandru Danci
Fotografie realizată de Andrei Ioniţă

4. Potenţarea unei nevoi reale, latente a comunităţii implicate, de programe cultural
educaţionale şi descoperirea pârghiilor administrative, locale şi naţionale, sau a
pârghiilor de presiune asupra autorităţilor menţionate pentru ca aceste programe să fie
implementate, pornind de la nevoile comunităţii şi nu de la interesele politice locale
sau naţionale.
5. Dezvoltarea profesională a artiştilor implicaţi şi sprijinirea cercetării în sensul
articulării unei metode proprii de Artă Activă a Ofensivei Generozităţii, prin
multidisciplinaritatea proiectului şi prin expunerea lor într-o zonă de lucru
subreprezentată din punct de vedere a evenimentelor cultural educaţionale.
(majoritatea oamenilor care au luat parte la spectacolul de teatru din cadrul proiectului
Turneu la Ţară vedeau pentru prima oară un spectacol de teatru, fapt care te obligă ca
artist să reconsideri tehnicile de lucru şi metodele de comunicare cu publicul
participant, neexistând un limbaj comun, o zonă de referinţe comună şi te detrmină,
implicit, să te dezvolţi ca artist).
6. Exploatarea artei ca mod concret de a exprima problemele unei comunităţi, esenţială
fiind funcţia educativa a actului artistic.
7. Schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte dreptul şi libertatea reprezentabilităţii
prin cultură şi sprijinirea membrilor comunităţilor în dobândirea unei atitudini

7
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Iacob Acu, Sofia Ciuciuleac şi Oltiţa Dănilă
Fotografie realizată de Andrei Ioniţă

implicate, participative şi comunitare, atât prin dezbateri cât şi prin posibilitatea
generării de produse artistice proprii.
În toate proiectele desfăşurate de Ofensiva Generozităţii, în paralel cu
realizarea lor - care implica documentarea subiectului, arhivarea acestuia, organizarea
de dezbateri publice între toate părţile implicate şi autorităţi şi spectacolul de teatru
propriu-zis - au loc workshopuri, ateliere de teatru comunitar şi scriere dramatică,
realizate prin schimburi de experienţă cu alte teatre cu o sporită atenţie pentru
comunitate, din lume (Cornerstone Theatre Company din Los Angeles, Teatr Dok din
Moscova, Preglej Na Glas din Ljubljana). Urmărim permanent o strategie de dublă
validare a proiectelor noastre, prin efectele lor concrete şi prin asimilarea unor
experienţe mai avansate şi construcţia teoretică a acestui demers pentru a putea fi
replicată şi diseminată ca principii şi metode în oricare parte a ţării şi cu o maximă
acesibilitate.
Teatrul Comunitar este de multe ori privit ca o dezvoltare a capitalului social al
unei comunităţi, în cadrul căruia sunt dezvoltate diferite deprinderi şi dimensiunea
spirituală şi artistică a comunităţii respective şi a celor implicaţi. Teatrul poate adesea
genera un spaţiu de dezbatere, de reprezentare şi interactivitate - elemente esenţiale
pentru sănătatea unei comunităţi.
8
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“Adevăratul sens al teatrului trebuie să se
bazeze pe puterea de a acţiona. Teatrul trebuie adus
înapoi la esenţa lui adevărată, contrarul a ceea ce
cunoaştem ca teatru de cele mai multe ori. Ceea ce
ar trebui să se construiască în acest sens ar fi un
teatru fără spectator, un teatru în care spectatorii nu
vor mai fi spectatori, unde participanţii vor învăţa
lucruri, în loc să fie prizonierii unor imagini, să
devină participanţi activi într-un spectacol colectiv,
în loc să fie privitori pasivi. (…) Cuvântul “teatru”
rămâne numele ideii posibilităţii existenţei unei
comunităţi ca un organism viu. Este purtător al ideii
comunităţii ca prezenţă în sine, opus ideii de
reprezentare distantă.” – notează Jacques Ranciere
în Spectatorul Emancipat (pg 272). Reprezentarea
directă şi reflectarea unei comunităţi în spectacole
de teatru creează o formă de dialog şi dezbatere
complexă, generează un tip de obiectivare a
participanţilor care sunt şi subiect principal şi
participanţi la spectacol în calitate de spectator
activ.

Reghina Olari
Fotografie realizată de Andrei Ioniţă

Arta Activă este forma de artă generată de întâlnirea dintre membrii unei
comunităţi şi artişti, propunând împreună posibilitatea de reprezentare prin produse
artistice şi acţiuni comunitare. Arta Activă este forma de artă care are ca resursă
dorinţa de a fi împreună cu alţi oameni, de a schimba poveşti şi experienţe, curiozitatea
şi nevoia de a descoperi mereu noi mijloace, noi tehnici şi perspective. Arta Activă
porneşte din observaţie şi intuiţie. Oricine poate crea şi are dreptul de a se reprezenta
prin artă. Un principiu esenţial este sprijinul, încurajarea şi punerea la dispoziţie a
instrumentelor deţinute de către cei implicaţi comunităţii. Important în acest tip de
proces creativ pentru Artă Activă este grija unuia faţă de celălalt, dorinţa de a fi
împreună cu ceilalţi şi estomparea diferenţelor de orice fel, pornirilor generate de
orgoliu, anihilarea nevoii de a crea ierarhii şi a nevoii de putere, toate cu scopul de a
dezvălui opera de artă din fiecare om implicat şi armonizarea lui în relaţie cu ceilalţi şi
cu elementele ce dau identitate comunităţii de care aparţine, pentru a transforma viaţa
de zi cu zi a comunităţii într-o operă de artă colectivă.” (definiţie Georgescu 2011)
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Abstract: The following material is a
dialogue between Christopher Wynn and Octavian Saiu about various aspects of cultural
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arguably the most important performing arts event in the world. The dialogue covers a
spectrum of other areas, ranging from cultural diplomacy to the practical challenges of cultural
management in Europe and beyond.
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Octavian Saiu: Bun găsit la o întâlnire pe care eu o aştept încă din luna mai, atunci când l-am
întâlnit pe Christopher Wynn la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, graţie lui
Constantin Chiriac. La Sibiu, am avut plăcerea de a discuta cu un om care are o anvergură
deosebită în materie de ceea ce se numeşte management cultural, dar care vorbeşte despre
evenimentele pe care le realizează, despre toate proiectele în care este implicat, cu naturaleţe şi
cu lejeritate. Atunci am decis împreună să purtăm acest dialog, care să nu fie unul foarte formal
şi specializat. Eu nu vin din zona managementului teatral, deşi sunt implicat în anumite
festivaluri, însă am crezut că tocmai asta ar putea să fie o miză extrem de interesantă a acestei
discuţii. Ea nu este o dezbatere între specialişti, ci un fel de conversaţie între oameni care iubesc
teatrul, dar care îl privesc din perspective oarecum diferite.
Câteva cuvinte despre Christopher Wynn. El este în prezent Director de Parteneriate şi
Dezvoltare al celui mai amplu eveniment teatral de pe mapamond. Este vorba despre Festivalul
Internaţional de la Edinburgh. Înainte de a deveni parte din echipa de conducere a acestui
festival, Christopher a avut câteva alte poziţii importante. Cu o rezonanţă specială a fost aceea
de Director de Dezvoltare la Lincoln Center, una dintre cele mai prestigioase instituţii de
cultură din Statele Unite şi nu numai. A fost director al National Corporate Theatre Fund, care
este o structură extrem de proeminentă în Statele Unite, pentru că este formată din cele mai
importante 11 teatre regionale. Şi, totodată, am mai reţinut o poziţie care din nou sună extrem
de spectaculos: a fost Director of Corporate Philanthropy al New York City Opera. Dincolo de
asta, Christopher Wynn s-a implicat de-a lungul timpului într-o serie de proiecte
internationale, unele dintre ele având de-a face foarte mult cu România şi aş vrea să menţionez
aici de la început participarea Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu la Festivalul
Internaţional de la Edinburgh, cu spectacolul Faust în regia lui Silviu Purcărete.
Christopher, welcome to the National Theatre Festival!
Christopher Wynn: Thank you!
Octavian Saiu: Also, welcome to our university, which is the oldest and most important
theatre institution of its kind in Romania, and also one of the most important ones in the
Eastern Europe. I think that the starting point for our conversation should be related to the
significance of the Edinburgh International Festival today and to the way in which it has
evolved from its starting point in 1947, when it was created with a purpose that sounds very
poetic and touching: “the flowering of the human spirit”. Maybe you can give us an insight into
that original context of the festival and tell us more about how it has evolved through the years
to this point in time when we can safely say that it is the most important theatre event in the
world.
C. W.: The Edinburgh Festival was created in 1947 just after the Second World War.
Edinburgh was chosen because literally the rest of the U.K. had suffered so much
bombing that the systems and the infrastructure were not really up and running
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elsewhere. Edinburgh was unaffected by the bombings, so it was intact. The Festival
was formed in 1947 to nurture the flowering of the human spirit post WWII, in a way
bringing together Europe and mending the wounds from the war. What happened in
1947 is that there was one man who was the Festival Director and it continues to be this
way today. Right now the Festival Director is Jonathan Mills, my boss, who is an
Australian. He’s been with us for five years. 1947 was still the time of rationing and
accommodation was not quite set, so the citizens opened their homes to visitors. There
is a story about the famous ballerina Margot Fonteyn, who came to perform at the first
edition of the festival; her tights where taken home by a volunteer to wash for the
following night’s performance. People were sharing their ratio coupons for butter,
sugar and flour to feed those artists who came in 1947. So again, it was a really
beautiful point in time where art was uniting people in a healing way, which was
fantastic. The Festival has continued until this day and we are now on our 65th Festival
this year.
In that same year, 1947, there were all sorts of artists who were not invited to
perform in the festival but still wanted to participate and be a part of this fantastic
event. What happened was that they formed their own festival called The Fringe
Festival.
O. S.: So, just to make things very clear here, from a historical point of view: the Fringe is just
as old as Edinburgh International Festival. They are, in a sense, related, although they are
separate and different in many ways. I think it would be very interesting to find out what the
differences are, because they are particularly significant.
C. W.: The Fringe Festival is different because anyone can be a part of it. You and I
could write a play and, if we have enough money and space, we could be in the Fringe
Festival. It is the ultimate democracy in terms of being self-selected. We could decide to
go, but we would fund it frankly, so it would be self-funded and self-selected. Our
festival is the vision of one man and the Fringe is the creation of every man. What has
happened since 1947 is that the Fringe Festival has become huge. It is three or four
times the size of the International Festival. The size of the city of Edinburgh doubles in
the month of August. We have about 400.000 people in normal times and it doubles, it
almost reaches a million during the month of August, Edinburgh is a magical place in
August with 200 or 300 performances happening per day, every hour of the day.
O. S.: What about the venues for all these Fringe performances?
C. W.: Venues can be people’s kitchen and basements, hotel rooms and so on become
venues for productions. A giant thing that couldn't happen anywhere else in the world.
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O. S.: This insight is particularly valuable because it brings us closer to an issue that I really
wanted to talk to you about. That is the notion of the interaction between the cultural event and
the community that it becomes a part of. The question that I have for you is a very serious one,
one that I think has haunted a lot of people in a place like Romania: who exactly is a festival
meant to be for? Is it the local community that absorbs it? Is it the visitors from outside coming
to discover the place? Is it specialized audiences, broadly speaking? Is it the performers
themselves? All of the above?
C. W.: I think essentially a festival needs to serve the people of the city that it’s existing
in. All the other things are ancillary. I really think that Edinburgh is a festival for the
people of Scotland, for the people of Edinburgh. To put it into perspective, a big part of
our funding comes from the city of Edinburgh and Creative Scotland. So a large share
of funding for our festival comes directly from the city. With the 800.000 people
coming in the month of August there is a great deal of commerce that is happening, so
businesses benefit from the events. It makes a fiscal difference in Scotland and
Edinburgh and we’ve proven that. It used to be the case that the city didn’t see that,
but now they get it. These tourists would not be in Edinburgh if it wasn’t for the
festival. I think essentially it is to serve the people of Scotland and bring work that they
wouldn’t be otherwise able to see. You and I talked a bit about the fantastic Faust that
came from Sibiu two years ago and many of you have seen it. It’s a massive, huge,
beautiful production that would be impossible to attend in any circumstance other
than a festival. There is no other circumstance that I think normally would be able to
take on such a production and present it to the world. Then there is also the idea of
cultural diplomacy. I think that production spoke more about Romania, about the
richness of Romanian culture and all that it has to offer than any paper, because of the
power of art.
O. S.: Is cultural diplomacy a necessary component of your program? Is it always a part of
things? Maybe we could just elaborate a little bit on this notion, which I find very intriguing:
cultural diplomacy and the way in which it functions within the context of a major festival such
as Edinburgh International.
C. W.: Well, cultural diplomacy is not an easy task. For example, Ireland is very
cultural diplomacy oriented and has a fund used to make Irish art internationally seen
through Irish writers, Irish performers and Irish theatre companies. They have
identified their culture as a big selling point for the country of Ireland and something
that they can showcase, something that can speak about the quality of life in their
country. Poland is another example, although a different one, economically, right?
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O. S.: It’s true… Poland puts a lot of emphasis on culture and seems to always find strategies to
promote itself through cultural values. It is perhaps a great example for all countries in this part
of the world, an enduring model of how cultural diplomacy should work at its highest and
indeed most effective level.
C. W.: Yes, frankly yes. We cannot announce it already, but we are looking into the
possibility of bringing a massive Polish production of Macbeth next year. Again, this
could not be possible in any way without the help of The Adam Mickiewicz Institute.
They understand this will be a huge showcase.
O. S.: The challenges that you face in dealing with cultural diplomacy are not always of
financial nature, though.
C. W.: We had challenges with other things too. We had the Jerusalem Quartet with us
three years ago, when we had pro-Palestinians protestors who stopped the concert five
times. We literally had protesters screaming and yelling and we had to stop the
concert, make sure that the boys are ok because they were a quite young quartet. They
were willing to continue and then we had to get rid of the screaming persons. That
incident opened my eyes to the challenges of cultural diplomacy. I never wanted
something to be over more than I wanted that concert to be.
O. S.: Tell us about other aspects of what you do for the festival. When you are discussing a
project with Jonathan Mills and you know that the clear intention is to bring certain shows to
the next edition of the festival, what is the thing that you fear the most? What is the crucial
point in a conversation when you realize that you need to be very, very cautious about one
dimension or another of a particular project. What are the pitfalls that you can foresee and what
are the ones that you can’t actually predict?
C. W.: There are all sorts of issues. We brought a group from New York last year. They
were presenting a little known Tennessee Williams play. They were using every word
of the text, but they had added some visual elements. We got a call from the Tennessee
Williams Estate, saying that they should stop this play. And Jonathan Mills was able to
defend it saying “no, it is true to the work, they are not altering a word if it”, but there
was the possibility of it not continuing because of the rights issue. That was a
challenge. Visas are always an issue. We have a team of people who’ve been working
with us for a very long time and they at some stage cleared 300 Chinese visas in the
course of a short period, which was quite a feat. Another example: we brought A
Thousand and One Nights this year and it was an entirely Middle Eastern company. That
came with all sorts of challenges. It was a two-night large scale production; which was
supposed to go to the Chicago Shakespeare Theatre before it came to us. Well,
somehow they didn’t clear their visas into the US and they had to cancel the entire run
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of the production in Chicago. That is, to be honest, unforeseeable but probably just
poor planning. In our team, when we decide to do something, the first things we
consider are how much is it going to cost? where is it going to come from? visa issues?
… and all types of things that could happen. We have done co-production work as
well. There were instances when we were pretty far down the line with productions
that were co-productions between ourselves and other festivals around the world,
where a partner would pull out and the production would collapse because that leg of
funding was needed to make it physically happen. These are the worst case scenarios,
of course. Though it could be worse: we had a national company that came, which I
will leave nameless, and one of their people drunk himself to death in his hotel room!
O. S.: Literally?
C. W.: Yes, literally! And then we had a call from someone saying “Well hi, could you
give me the address or the phone number of our consulate in Edinburgh?” And I said
“Why?” and he said “Oh, no reason, no reason at all.” So we had to deal with getting
the corpse out of Edinburgh which isn’t something you think you would experience in
the course of the international festival, but it happened. Another thing: animals. I
didn’t think that was ever going to happen in my job! We needed lambs for a show!
Actually two of them, a real one and a backup one (a stand-by lamb) were coming in,
because this production requires two baby lambs. They had to be bred to be lambs in
August. So what do you think of that?
O. S.: I think the lambs are on the funny side of things. As for the corpse, that is truly a sad
story, to say the least.
C. W.: In Faust, for example, there was the pig head and I think we had some problems
with that too. We brought another production, a particular production that had a large
body of water in it. It came from a country that didn’t seem to have a lot of health and
safety issues around it and they were passing live electrical appliances over this body
of water. Our technical director saw it and went “Oh, Christ! No, no!” It was like a
toaster and curling irons and televisions in that bathtub with them and it was all live
electricity. They were “It’s just how we do it!” Of course, it had to be rewired for safety!
But I think that keeps what we do and what I do interesting. In another show, someone
hit the water curtain just 5 minutes before the show was supposed to start. The water
curtain is this very large tank of water over stage that dumps about a ton of water onto
the stage. He accidently hit the button. So they had to get rid of all this water and tell
the audience to get out and have a drink meanwhile. They literally used a van full of
towels to dry the stage off. Yes, it’s all part of what we do.
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O. S.: I’m enjoying this conversation quite a lot! I think the interesting part is that it’s all very
personal. You’ve shared some personal experiences with us and, going a little bit further in that
direction, maybe you can tell us about your experiences in America, compared with what you do
now in Europe: differences, similarities, maybe different horizons of expectation, different types
of work mentalities altogether, different structures, different funding systems and so on. How
do such things vary from the perspective of someone who was involved, at a high level, in some
cultural organizations there and who now works here, in Europe?
C. W.: What amazed me in Romania, especially in this city, is that you have so many
theatres and there is such a hunger and a desire to see theatre. This is just inspiring; in
terms of the determination and the hunger that the audience has to see the product.
That’s what I discovered here. The theatre is so alive in Romania, in a way that I don’t
think it is in a lot of places and this matters so much. This is inspiring to me on so
many levels. Honestly, in some parts of the States we don’t have that so much
anymore. Having lived for 15 years in New York, before I came to Edinburgh, I
realized that everything comes to New York so you don’t really need to go outside of
it. All that is international revered will, unless it’s really quite hard, make its way to
New York. It’s a really rich, cultural place, but I couldn’t say the same about the rest of
the US, in terms of intercultural dialog and seeing international works outside the big
cites. With that sense of New York comes this: all New Yorkers think that New York is
the ultimate place on the earth, the centre of the universe. As a former New Yorker, I
used to believe that too, but I don’t believe it anymore.
O. S.: What made you change? What was the shifting point?
C. W.: I think it happens when you get an international perspective on it. Yes, New
York is a fantastic place, in terms of its speed and how it goes and what’s on offer and
working its way through, but it’s fed by Europe. It’s fed by all this other markets,
which kind of makes it the touch point that it is. I think that a lot of these ideas are
coming from other places. It is not like having a genesis of its own, in the course of its
artistic live. I don’t want to sell American art short, but a lot of it is coming from
somewhere else. As far as funding is concerned, in what I do, in the States we lost
governmental funding years ago. Where I was in my former position, at the New York
City Opera, 70% of our budget came from individual giving, from people who were
giving us 50 dollars or 15 million in the course of a certain period. There were
individuals who funded the work. That changed when I went to the Lincoln Centre. I
think I raised 13 million there, but 8 of it were coming from my area, which was
corporate money. This was when corporate money was still viable. After the financial
downturn, corporate sponsorship fell, internationally, in terms of what was the
average price for a corporate sponsorship with their logo on. Things that we were able
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to get 50.000 pounds for, went down to 10.000, in the course of a few months and it’s
slowly starting to build its way up, but the value of that corporate money went down.
So, that model is different in the US, in terms of how it’s funded. In the UK we have a
lot of governmental support, still, whereas the model in the US is based around the fact
that any donation to a non-profit organization is 100% tax deductible. It is
advantageous for me as a citizen to give money to something, because it is going to cut
money out of my tax bill. In the UK we don’t have the same incentive.
O. S.: I suspect that such differences dictate different cultural approaches – not only in terms of
fund raising, but also in terms of repertory strategies and program selection. From your
perspective, as a cultural manager, what do you have in mind when you suggest something for
the festival’s program: your own taste, the horizon of expectations of your presupposed
audiences? How do you negotiate all these things, particularly because I imagine sometimes you
might not really believe in the intrinsic value of the production that you are going to invite, and
yet you invite it.
C. W.: I don’t know… Sometimes I think that the things we are doing are ridiculous,
but we sit around the table at the end of each festival and we go through every
performance and then ask the question: was it a “festival show”? And that is the only
question that matters. Faust would never have happened outside of the festival, I think,
in terms of bringing something of that size and scale, which made it such a fantastic
festival event. Bringing those productions that are huge, that couldn’t be seen outside
of the festival, bringing new and exciting production, whether we agree with them of
not – that’s our job to do. We have people who have been coming to the festival for 65
years, people who are at the very first edition, who can tell me stories about washing
Margot Fonteyn’s tights or were selling programs at that first edition. They are the
most culturally adventurous people. Oddly nudity does not shock them; they are game
and there to see anything in terms of scope and scale and have a willingness to take on
really hard topics. The true nature of the festival is that they are there to engage.
O. S.: Maybe some recent examples would help, as they would clarify the delicate nature of the
relationship between your festival audiences and the cultural products that you offer them.
C. W.: For example, at the last edition, we brought a Vietnamese production, a very
beautiful one. It didn’t sell a lot of tickets, but really fit the theme of what we were
talking about. It’s always like this: there are things that will sell ten tickets and things
that will sell a large number of tickets. It’s all about the nature of the things we are
doing. Also, we are in discussions about bringing another production from Romania
this year. I won’t say which one it is because it’s not announced yet, but I will continue
to chat up this production like I did with Faust when with everyone I talked with about
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at that festival, I said “Faust, Faust, you should see Faust!” Coming to Sibiu and seeing
Faust, without subtitles, was such an amazing feeling for Jonathan Mills and for me. I
would tell people: “Book it now, there are not many tickets for it, get it now!” So, when
they called me two days after it opened and said “Can I have a ticket for Faust?” I
would reply “What did I tell you two weeks ago, what did I tell you two months
ago?”. That type of anticipation is a great thing about what we do and we are doing
some fantastic stuff next year on the same large scale, particularly with theatre. I think
we are announcing all of that on March 15, but I’ll say that we have some large scale
theatre companies coming to our festival next year, doing premieres of work and really
exciting thinks.
O. S.: I’m going to mention again Faust, because I think that what happened when it was
brought to the Edinburgh International Festival was not simply about the Romanian culture,
but about Romania as a country. The country itself enjoyed a kind of international exposure
that was unprecedented in these terms. I think it is important to talk a little bit about the notion
of culture as something that matters perhaps more than politics, more than the economic
aspects, in defining what countries know about each other and what countries should know
about each other. So maybe we ought to go back to something essential: the notion of culture as
the core of this newly defined Europe, as something above all other criteria. So how do you feel
as an American, being now in Europe, about this perception of culture as the very base of the
European identity?
C. W.: I think that it is the key, and to me Europe is really defined by its arts rather than
by its politics or by all the ridiculous things that are happening right now with the
markets being down. I am a very proud American living in Europe at this particular
time I think that the idea of the EU being defined by its culture means finding a united
voice in it. Frankly I don’t think we are funded enough and I hope we will be a bit
more in future.. They are already starting to get it right in terms of the projects that are
being funded.
O. S.: If it is difficult for a festival like Edinburgh to attract European funding, how difficult
must it be for festivals in other parts of Europe, in Romania for instance? Tell us about the
challenges, the difficulties and the tricks of this kind of negotiation that goes on between you
personally and the European forums, in terms of attracting money for the festival.
C. W.: Well it is different. I shared with you the fact that I’m going right now through
the EU Festival Fund Application, which is ridiculously complicated.
O. S.: You must tell us how long it takes you to get through that.
C. W.: Oh… weeks! We sat at my office table and just chopped it up, so everyone could
take a part of it. And then it is judged by its merit of EU-ness.
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O. S.: And what exactly is that? How can something that sounds rather abstract be evaluated
concretely?
C. W.: There have to be at least 7 European countries represented in the festival. Then
you have to write examples of how their respective EU-ness is being showcased and
how it is forming cultural advantages. Last year we did all this and we kind of worked
our way through, but only 21 festivals were funded. I think a third of them were in
France, not quite sure why, but it happened. I was told that criteria is changing now,
but it’s about the idea that we all need help in terms of getting funds for what we do. I
think, from the perspective of the EU-ness, we are getting better in terms of dialogue
between ourselves we are working in projects that have several partners around the
EU, which is brilliant. They are having a bigger life to it and this works great with good
productions.
O. S.: I seriously think that what you spoke about now acts as a counterpoint for the idealized
image that some people have in Romania, including myself, about the way things work in
America or in England. In a sense, we share the same problems in just different systems and
perhaps at different levels, but rules are basically the same and, beyond passion and dedication,
it all comes down to funding, money, the financial capability of an institution to support great,
ambitious projects. On behalf of Alice Georgescu, the director of the National Theatre Festival,
and on behalf of everybody here, thank you for sharing that with us! And thank you so much for
this very, very interesting series of comments and points of view that you have expressed. I’m
sure you will return to Bucharest and I would like to extend an invitation to another session like
this one, which has been a true pleasure for me.
C. W.: I’ll be back soon! Thank you very much!
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Abstract: The article focuses
on the Edinburgh International
Festival and on its impact over
the community and the local,
as well as the international
artistic environment. Since its beginning in 1947, the festival has been one of the most
important of its kind, setting trends in performing arts, while keeping a close contact with the
mainstream artistic productions. The author analyzes the cultural identities of the performances
that were invited, that have always been into the attention of the festival's director.
Keywords: festival, performance, ritual, international, theatre, Edinburgh

Festivalul de teatru. Semnificaţii, istoric
De-a lungul istoriei, oamenii au găsit mereu posibilităţi de a marca evenimentele
importante ale vieţii lor: schimbarea anotimpurilor, fazele lunii, trezirea la viaţă din
fiecare primăvară, recolta, începutul unui an nou etc. De la practicile celor din insulele
îndepărtate ale Pacificului, trecând prin Noul An chinezesc, la ceremonialurile
dionisiace din Grecia antică şi carnavalul european din Evul Mediu, miturile şi
ritualurile au fost create pentru a da o interpretare întâmplărilor cosmice. Până în ziua
de azi, în spatele unor figuri din cultura populară (precum „banalul” Moş Crăciun) se
află mituri, arhetipuri şi vechi sărbători. Societăţile primitive se foloseau de dans,
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cântec şi poveşti, pentru a îşi transmite cultura din generaţie în generaţie, iar în cele
mai multe societăţi agrare s-au dezvoltat ritualuri care au marcat sosirea noilor
anotimpuri: multe dintre acestea mai au chiar şi azi o mare importanţă, fiind introduse
în cultura populară.
Atât în viaţa publică, dar şi în cea privată, oamenii au simţit nevoia să marcheze
momentele importante ale vieţii şi să le sărbătorească pe cele ieşite din comun;
evenimentele de seamă ale societăţii au devenit reperele după care indivizii îşi
acordează viaţa particulară.
Chiar şi în prezent, când societatea este hiper-tehnologizată şi desacralizată, iar
presa şi comunicarea este globală, când mulţi oameni au pierdut contactul cu
credinţele religioase şi normele sociale ale trecutului, mai avem încă nevoie de
evenimente care să marcheze particularităţile locale, domestice, ale vieţii noastre: sunt
parte integrantă a culturii noaste, aşa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie.
Cantitatea mare de timp liber a omului modern şi posibilitatea de a îl petrece după
bunul plac au dus la proliferarea evenimentelor publice, celebrărilor şi
divertismentului. Guvernele le sprijină şi promovează evenimentele ca parte a
strategiilor de dezvoltare economică, de construire a naţiunilor şi de promovare a
anumitor destinaţii turistice. Marile corporaţii şi firme se servesc de evenimente ca de
pârghii în strategiile de marketing şi de promovare a imaginii. Entuziasmul
comunităţilor şi al indivizilor faţă de pasiunile şi interesele proprii măreşte aria
evenimentelor, care pot avea aproape orice temă.
Având o istorie impresionantă, Festivalul Internaţional de la Edinburgh
(Edinburgh International Festival, EIF) este unul dintre cele mai importante
evenimente de gen din lume. Începuturile moderne datează din 1947, când
manifestarea a fost configurată ca un mijloc de a trece peste dramele războiului ce
tocmai se încheiase şi de a arăta lumii care este adevărata sa esenţă.
Poate că unul dintre cele mai importante aspecte legate de Edinburgh este că
promotorii culturali şi factorii locali de decizie au înţeles repede (pe la începutul anilor
’50) că o sincronizare a strategiilor culturale este cea mai bună cale de a impune oraşul
pe harta culturală a lumii. În jurul Festivalului Internaţional s-a format o „constelaţie”
de festivaluri, dintre care cel mai dezvoltat este The Edinburgh Fringe, care a debutat tot
în 1947, atunci când opt companii de teatru nu au fost invitate să facă parte din
programul EIF şi au decis să joace pe cont propriu, pentru a profita de marea afluenţă
de vizitatori de care se bucura capitala Scoţiei. În fine, celebrul şi prestigiosul Festival
Internaţional de la Edinburgh coexistă şi cu Festivalul de Jazz, Military Tatoo,
Festivalul de Film, Mela Festival (dedicat culturilor tradiţionale) şi, odată la doi ani, cu
Festivalul Scriitorilor. Concurenţa funcţionează doar în direcţia prezentării de
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programe artistice de calitate, nu şi în sensul excluderii sau „canibalizării” culturale.
Politicile culturale sunt convergente, iar numitorul lor comun este publicul, care
trebuie să fie personajul principal al tuturor evenimentelor prezentate.

The Hub – sediul
festivalului
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Începuturile Festivalului Internaţional de la Edinburgh.
Organizarea primei ediţii – 1947
Identificăm două categorii de factori care au dus la înfiinţarea, dar şi la succesul
Festivalului Internaţional din capitala Scoţiei. În primul rând, este vorba despre decizia
personală a unor promotori ai culturii şi artei, care au simţit nevoia să acţioneze în
acest sens. Este posibil ca primul director al festivalului, Rudolf Bing, să fi fost
influenţat în decizia sa de a înfiinţa o astfel de manifestare, tocmai de faptul că era deja
directorul unui festival de operă, care nu avea un succes deosebit, deoarece era
puternic localizat, nu beneficia de un public de elită, iar repertoriul era limitat.
În al doilea rând, factorul determinant care a dus la gloria festivalului a fost
reprezentat de momentul istoric. Europa din anii imediat următori celui de-Al Doilea
Război Mondial era un teritoriu marcat de şocul posttraumatic, reconstrucţia era lentă
şi dureroasă. Hotărârea de înfiinţare a unui festival de artele spectacolului la
Edinburgh, un oraş important, dar îndepărtat şi friguros, a reprezentat un risc major.
Cu toate acestea, aproape paradoxal, succesul primei ediţii a fost colosal, ducând la
închegarea unor energii creatoare ieşite din comun, care aveau să contribuie la
reputaţia indiscutabilă a Festivalului Internaţional de la Edinburgh.
Potrivit unei legende locale, ideea Festivalului Internaţional de la Edinburgh s-a
născut într-o noapte senină din 1942. Soprana engleză Audrey Midlmay şi Rudolf Bing,
directorul general de la Glyndenbourne Opera, străbăteau Princes Street (locul de
promenadă preferat de lumea bună), după un spectacol. Se pare că doamna Midlmay a
privit Castelul şi a dat glas unei idei care îi venise în urmă cu ceva vreme la Salzburg:
capitala Scoţiei ar fi un loc minunat pentru un festival. Soprana era familiarizată mai
ales cu Festivalul de la Glyndenbourne, căci din 1934 până în 1939 (de la prima la a
şasea ediţie), soţul său, un bogat proprietar de terenuri, cheltuise în jur de 100.000 de
lire din fondurile personale pentru respectivul festival. Până în 1939 a devenit evident
că, dacă se vroia ca festivalul de operă să continue, trebuie identificate surse de
finanţare viabile. După declararea războiului, la 3 septembrie 1939, foarte puţini
oameni, în afară de autorităţile de la Glyndenbourne, au mai avut mari speranţe pentru
supravieţuirea evenimentului. Planurile pentru ediţia din 1940 au fost abandonate şi
s-a organizat un turneu care, din fericire, a avut un oarecare profit financiar. În anii
care au urmat s-au tatonat tot felul de posibilităţi pentru ca festivalul de la
Glyndenbourne să aibă un oarecare viitor. S-a avut în vedere chiar şi prezentarea unui
sezon în SUA, o afiliere la Royal Opera House, dar şi un plan grandios de a organiza
un festival anual Wagner la Londra.
În timpul dezbaterii pe marginea acestor posibile soluţii, Rudolf Bing a venit cu o
soluţie mult mai practică: un festival de muzică, organizat în asociere cu
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Glyndenbourne, utilizându-i resursele. Bing era convins că nici un festival de muzică
de dimensiunile celor dinainte de război nu ar mai fi fost viabil, pentru o vreme, în
marile oraşe europene care erau acum parţial distruse şi cu răni spirituale adânci.
Principiul de gândire era, evident, corect, nu numai o dovadă a anecdoticei (dar uneori,
justei) mentalităţi insulare: Europa era mult prea devastată, rănile cauzate de război
erau încă proaspete, persista o agonie socială evidentă şi ar fi fost imposibil de
sistematizat logistica unui festival de amploare, fără a mai vorbi de asigurarea surselor
de finanţare. Aşadar, organizarea unui asemenea festival, undeva în Maria Britanie, în
vara lui 1946, ar fi avut puţină concurenţă şi ar fi avut o mare şansă de succes. Prima
alegere a fost Oxford, dar, deşi discuţiile au fost îndelungi şi s-au format numeroase
comitete de iniţiativă, municipalitatea oraşului universitar nu a putut sau nu a vrut să
ofere sprijinul financiar necesar.
În decembrie 1944, Bing s-a întâlnit la Londra cu reprezentaţi ai British Council,
iar Henry Harvey Wood (reprezentantul Scoţiei) a propus oraşul său natal, Edinburgh:
fusese prea puţin afectat de bombardamente, era în mijlocul unui peisaj foarte frumos,
avea o istorie bogată, exista ieşire la mare şi era aproape de celebrele Highlands. De
asemenea, era suficient de mare pentru a găzdui între 50.000 şi 150.000 de vizitatori, cu
hoteluri, teatre, săli de concerte şi galerii de artă. La început, Bing nu a fost prea
încântat, simţind că oraşul putea fi prea mare pentru a da naştere unei adevărate
atmosfere de festival, dar, până la urmă, presat mai ales de lipsa alternativelor, a fost
convins că oraşul avea toate calităţile esenţiale unui mare festival internaţional.
Susţinătorii locali ai ideii erau, pe lângă Harvey Wood, Lady Rosebery (o influentă
iubitoare a muzicii), Murray Watson (editorul ziarului Scotsman) şi Sidney Newman
(profesor de muzică la Universitatea din Edinburgh). Bing a călătorit la Edinburgh
pentru a cunoaşte micul grup şi s-a întâlnit şi cu Sir John Falconer (Lord Provost de
Edinburgh), care a devenit un suporter înfocat al iniţiativei înfiinţării primului festival
european de muzică şi teatru de după război. Sir John, fiind avocat şi un bun
cunoscător al administraţiei publice, a avut viziunea unui festival care putea să
semnifice o contribuţie imensă la buna înţelegere şi la prietenia internaţională, oferind
oraşului, în acelaşi timp, o reputaţie măreaţă de centru al artei – este vorba despre
idealurile pe care, mai târziu, le-a expus în cuvântul înainte la programului primei
ediţii. Mai presus de toate, Falconer a avut puterea şi entuziasmul de a-i convinge pe
colegii din consiliul orăşenesc, dar şi abilitatea de a ocoli toate obstacolele care au
apărut, inevitabil, în cale. Sprijinul unui astfel de personaj este foarte important,
deoarece Lordul Provost este conducătorul oraşelor importante din Scoţia (doar
Edinburgh, Glasgow, Aberdee şi Dundee au dreptul la un Lord Provost, restul au un
simplu provost, care are atribuţiile unui simplu primar).
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Inevitabil, au început să apară obstacolele, mai ales cele generate de comunitatea
artistică locală, care se temea de competiţie. În plus, mai era şi problema bugetului aici Bing a declarat că totul depinde de calibrul invitaţilor şi de program. S-a format un
mic comitet de organizare, care a început să contureze un program de evenimente de
trei-patru săptămâni, ceea ce ar fi adus şi o idee cu privire la buget.
Pasul următor a fost identificarea şi atragerea partenerilor: Camera de Comerţ,
The Travel Association, The Hotel Associations of Edinburgh and Scotland, companiile
de cale ferată şi organizaţiile de teatru şi muzică. Reprezentanţi ai acestor organisme
s-au întâlnit în noiembrie 1945 şi au discutat şi aprobat propunerile lui Bing,
organizându-se într-un comitet interimar, care l-a autorizat pe acesta, prin
Glyndenbourne Society, să schiţeze un program şi să contacteze companii şi instituţii
din străinătate care ar fi fost doritoare să participe, să le solicite detalii despre onorarii,
dar şi despre disponibilitatea din perioada verii din 1947. S-a acordat suma de 1000 de
lire şi s-a dat un termen: iunie 1946, când urma să se ia o decizie finală cu privire la
existenţa festivalului.
Dincolo de entuziasmul organizatorilor, festivalul care se planifica întâmpina
unele probleme: temerile comunităţii artistice locale erau secondate de apatia
locuitorilor şi de antipatia dintre estul şi vestul Scoţiei. Poziţia lui Bing nu era una
strălucită, deoarece nu era localnic, apoi a mai greşit numindu-i pe cetăţenii
Edinburghului „englezi”. În fine, momentul cel mai grav, a fost atunci când a propus
ca festivalul să înceapă cu o slujbă religioasă la catedrala St. Giles, oficiată de un preot
anglican. Ideea a fost primită ca o erezie, căci aşa ceva era de neconceput într-un oraş
atât de strâns legat de Biserica Naţională a Scoţiei (The Kirk).
Rudolf Bing a înţeles foarte bine care este rolul şi importanţa presei în medierea
dintre comitetul de organizare şi publicul scoţian astfel că, în noiembrie 1945, a dat un
comunicat în Scotsman, principalul ziar local, în care sublinia importanţa
evenimentului care urma să se desfăşoare în 1947. Intenţia era să-i scoată pe scoţieni
din starea de apatie, să repare greşelile de tact (inevitabile, de altfel, pentru oricine este
străin de felul în care se desfăşoară lucrurile în Scoţia) şi să popularizeze festivalul pe
care îl configura, implicând cât mai multe dintre elementele societăţii civile. Amuzant,
în urma acestui comunicat, deşi au fost foarte multe reacţii pozitive, cei care au ripostat
şi au fost nemulţumiţi, au fost chiar hotelierii, care au declarat că nu sunt pregătiţi
pentru un asemenea aflux de oaspeţi, ca cel la care făcea referire Bing.
În fine, lucrurile au început să se mişte din ce în ce mai alert şi se părea că
traiectoria este cea potrivită: prima schiţă de program şi de buget a fost anunţată în
iunie 1946: 37.000 de lire. Câteva luni mai târziu, în septembrie, consiliul local a
aprobat în unanimitate de voturi propunerile Lordului Provost pentru un festival de
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trei săptămâni, între 24 august şi 13 septembrie 1947. Cu această ocazie s-a constituit
The Festival Society, prezidată de Lord Provost şi s-au organizat câteva comitete de
coordonare a evenimentelor. Rudolf Bing a fost numit director artistic, iar Ian Hunter
(un celebru impresar artistic) a fost asistentul său.
Problemele erau din ce în ce mai diverse: stafful era nou şi lipsit de experienţă,
oraşul tocmai reintra într-un ritm normal de funcţionare după şase ani de război, deci
Bing şi Hunter au trebuit să se ocupe de o multitudine de sarcini mărunte, care le
risipeau energiile: unele hoteluri nu erau pregătite, altele aveau ferestrele acoperite
încă de camuflajul obligatoriu în timpul războiului, aşa că a fost nevoie de tratative la
diferite ministere pentru deraţionalizarea materialelor textile pentru perdele. S-au
improvizat locuri de cazare suplimentare prin hosteluri şi cămine studenţeşti, iar ca un
răspuns la apelul Lordului Provost, aproape 6000 de paturi au devenit disponibile la
persoane particulare din oraş, în case de oaspeţi. În fine, comunitatea nu a mai privit
festivalul cu ochi circumspecţi şi s-a lăsat cuprinsă de entuziasm - prima fază a reacţiei
din grila configurată de Doxey, redată câteva pagini mai sus.
Din punctul de vedere al managementului actului artistic, una dintre problemele
care au rămas de rezolvat pe ultima sută de metri a fost cea a spaţiilor de joc. De fapt,
niciodată nu au încetat să fie astfel, fiecare festival de teatru confruntându-se cu acest
obstacol, care are cel puţin două aspecte esenţiale: în primul rând, este vorba despre
identificarea spaţiilor propriu-zise de joc şi de disponibilizarea lor. În al doilea rând
(mult mai complicat şi mult mai costisitor), este vorba despre adaptarea fiecărei săli de
spectacol sau de concerte la cerinţele artistice ale invitaţilor. Reglarea aceasta
presupune identificarea unui numitor comun între fişa tehnică a spectacolului
(indiferent dacă este vorba despre teatru, muzică, balet sau operă) şi posibilităţile
tehnice ale sălii din oraşul gazdă. Improvizaţiile în acest sens pot fi binevenite doar în
cadrul manifestărilor artistice cu caracter experimental sau avangardist, în rest,
lucrurile trebuie să fie bine puse la punct şi este nevoie de corelarea tuturor
mecanismelor tehnice şi artistice, ceea ce implică unele cheltuieli financiare remarcabile
şi neaşteptate - planificarea este dificilă, mai ales în cazul unui festival care abia se
naşte, cum este momentul Edinburgh, 1947. Teatrele importante de la Edinburgh erau
proprietăţi particulare, deci au trebuit închiriate sau cedate Societăţii Festivalului prin
acorduri complicate, iar nici una dintre săli nu era suficient de bine echipată:
Freemason’s Hall, King’s Theatre, Lyceum şi Empire - fiecare avea în jur de 650 de
locuri. Primăria deţinea doar Usher Hall, cu o capacitate de aproximativ 500 de locuri.
Un aspect sensibil, care a necesitat atenţie specială, a fost ca Bing să îi convingă
pe artiştii de cel mai înalt calibru să participe la un festival cu totul necunoscut, mai
ales în stadiul incipient în care nu era sigur că va avea loc. Astfel, trimis o scrisoare
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prietenului său Bruno Walter (dirijor celebru al epocii, rezident în acea vreme în Satele
Unite ale Americii), care a acceptat imediat invitaţia, iar când a aflat că va dirija vechea
sa orchestră, a Filarmonicii din Viena, acele standarde înalte au fost deja îndeplinite.
Nimănui nu i-ar mai fi fost teamă că ar fi urmat să apară într-o companie inferioară, iar
prezenţa lui Walter a avut şi un rol politic: a ajutat să se „de-nazifice” orchestra şi să se
indice clar un semn de deschidere către zona germană.
În ceea ce priveşte dimensiunea teatrală a festivalului, situaţia a fost mai dificil de
gestionat. Compania Old Vic a fost alegerea evidentă pentru contribuţia britanică, dar
selecţia unui spectacol a fost foarte problematică. Datorită unor disfuncţionalităţi de
organizare, Old Vic a fost prezentă doar cu un singur spectacol, Îmblânzirea scorpiei, iar
mulţi dintre cei care cumpăraseră bilete se aşteptau şi la a doua reprezentaţie, ori la
încă un spectacol al companiei.
Complicaţiile inerente şi problemele organizării unei prime ediţii de festival care
se dorea de mare amploare (multe datorate ghinionului - artişti care s-au îmbolnăvit
înainte de spectacole) erau augmentate de îndoielile lui Bing cu privire la posibilitatea
şi disponibilitatea Edinburghului de a se lăsa acaparat de un spirit şi o atmosferă a
festivalului, aşa cum se întâmpla cu oraşele europene. O sărbătoare a muzicii, a
teatrului şi a dansului, la care participau cei mai buni artişti ai lumii, nu însemna, în
mod automat, că oraşul se afla într-un festival. Exista chiar pericolul ca cetăţenii
oraşului să se distanţeze de eveniment, considerând că nu este pentru ei. Unul dintre
ziariştii de la Scotsman, Harvey Wood, a scris că manifestările „nu reprezintă o
iniţiativă culturală demnă de laudă, ci doar un plan de căpătuială, într-un oraş care
contează pe harta culturală, dar care nu are un teatru capabil să menţină un repertoriu
de-a lungul anilor.”
Totuşi, temerile lui Rudolf Bing cu privire la posibilitatea oraşului de a susţine un
festival s-au dovedit nefondate şi inutile. Chiar înainte de sosirea vizitatorilor, era
animat de aşteptare, datorată, în mare măsură, unei campanii de presă bine gestionate.
Austeritatea de după război a fost lăsată la o parte şi se părea că oraşul urma să fie
gazda întregii lumi. Edinburghul s-a umplut de lume elegantă, care descoperea un
eveniment extraordinar, bine pus la punct, coerent, ce împlinea standarde foarte înalte.
Legat de identitatea arhitectonică a peisajului urban, trebuie spus că singurul
detaliu care lipsea era iluminatul castelului pe timp de noapte. Rolul acestuia în
funcţionalitatea spaţiului urban local este crucial: construit peste craterul unui vulcan
stins, este cel mai înalt loc din Edinburgh şi a devenit o emblemă a oraşului. Spaţiul
urban este, astfel, mobilat cu un edificiu impresionant, care este conectat la o
promenadă preferată de localnici, ceea ce indică un ansamblu funcţional, dincolo de
valenţele sale turistice. Cu o zi sau două înainte de deschidere, ministrul energiei a

30

Concept vol 3/nr 2/2011/events

Edinburgh International Festival

interzis iluminatul castelului, poate cea mai importantă emblemă a oraşului, motivând
că iluminarea grandioasă a unui asemenea obiectiv ar fi fost lipsită de etică, într-o
perioadă în care populaţia se confrunta cu lipsuri majore de energie. Reacţia populaţiei
a fost incredibilă: oamenii s-au oferit să renunţe la o parte din raţia lor de cărbuni. S-au
făcut presiuni chiar şi la nivelul Parlamentului şi al primului ministru. În cele din
urmă, iluminatul castelului a fost permis pentru patru zile, de la apus până la miezul
nopţii, ceea ce a împlinit atmosfera de sărbătoare.
Onoarea de a deschide prima ediţie, la 24 august 1947, a revenit pentru
L’Orchestre des Concertes Colonne, dirijată de Paul Paray, un tribut relaţiei speciale dintre
Scoţia şi Franţa. Evenimentul a fost îndelung lăudat de presă, atrăgând şi ovaţiile
publicului. Momentul cel mai aşteptat era, însă, întâlnirea dintre Bruno Walter şi
Orchestra Filarmonicii din Viena, care au dat şase concerte. La al doilea concert, cu
lucrări de Beethoven şi Vaughan Williams, a asistat chiar şi Regina Elizabeth, împreună
cu fiica cea mică, prinţesa Margaret şi cu ducesa de Kent.
În ceea ce priveşte teatrul, unul dintre cele mai importante momente a fost prima
reprezentaţie a companiei Louis Jouvet în Marea Britanie, cu Şcoala femeilor şi Ondine,
care au fost exemple perfecte ale gustului şi artei franţuzeşti. La cererea specială a
reginei, Şcoala femeilor s-a jucat şi la matineu, deoarece prinţesa Margaret şi-a exprimat
dorinţa de a viziona spectacolul, ceea ce a însemnat că biletele la restul reprezentaţiilor
companiei franceze s-au vândut rapid.
La sugestia Lordului Provost, multe organizaţii şi instituţii au contribuit la
festival în mod neoficial, organizând expoziţii, multe dintre ele cu temă scoţiană, ceea
ce a amplificat atmosfera de sărbătoare din oraş, accentuând configurarea identităţii
festivalului şi a pus bazele diversităţii artistice şi caracterului multicultural din anii
următori.
Acoperirea mediatică a primei ediţii a fost impresionantă, chiar şi pentru felul în
care presa este percepută azi: au fost prezenţi 275 de jurnalişti, de la 153 de ziare, din
întreaga lume. S-au constituit 45 de legături directe cu posturi de radio din Europa şi
numeroase dezbateri înaintea festivalului. Radio Diffusion de Paris a făcut 11
transmisiuni de la festival. Cea mai mare nemulţumire a presei a fost legată de locurile
mai puţin bune pe care le-au primit ziariştii la diversele spectacole. Pentru a împăca
spiritele, Lordul Provost a dat o recepţie specială în cinstea tuturor reprezentanţilor
mass-media, în care a lăudat presa, cerându-şi scuze, astfel că totul a fost uitat.
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Usher Hall
La sfârşitul celor trei săptămâni, a devenit clar că festivalul fusese un succes total. Cel
mai important detaliu (şi cel mai puţin observabil) a fost acela că Rudolf Bing şi Ian
Hunter au organizat manifestarea în aşa fel încât nu au existat disfuncţionalităţi care să
afecteze spectatorii. Singurul detaliu neplăcut pentru public a fost tirajul prea mic de
caiete program, de la concertul Filarmonicii din Viena.
Demnă de remarcat, legat de prima ediţie a festivalului, este şi contribuţia
voluntarilor scoţieni (persoane particulare, dar şi organizaţii) care au diversificat oferta
festivalului şi au fost un punct de legătură între comunitatea locală şi vizitatori.
Festivalul nu a fost numai un prilej pentru prezentarea publică a unor producţii
artistice de înaltă ţinută, ci şi un loc de întâlnire pentru artişti, la clubul festivalului, un
loc special pentru dialog, unde, an de an, s-au pus bazele multor altor proiecte artistice.
Bilanţul financiar al primei ediţii a fost favorabil: deficitul iniţial, estimat la 20.000
de lire nu a fost depăşit, iar cele mai interesante pretenţii ale publicului pentru ediţiile
viitoare au fost rapid însuşite de organizatori: s-a sugerat ca la ediţiile viitoare să existe
o secţiune de poezie, în care poeţii să-şi poată recita chiar ei înşişi operele; s-a propus
includerea artelor frumoase în tematica festivalului, cu expoziţii deschise pe perioada
celor trei săptămâni; o secţiune dedicată teatrului şi orchestrelor scoţiene. Robert Kemp
(dramaturg şi producător) a declarat că ar trebui să se înfiinţeze o companie teatrală
locală, care să prezinte textele autorilor scoţieni.
Foarte important, festivalul a generat şi o secţiune neoficială, The fringe: şase
companii locale de teatru de amatori, dar şi de profesionişti, care nu au fost invitate, au
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contractat singure spaţii de joc şi au jucat spectacole care au venit să completeze
varietatea producţiilor teatrale din festivalul „mare”. Pe lângă spectacole orientate
către un public mainstream, jucate în sală, s-a jucat şi o moralitate (Everyman), la abaţia
din Dunfermline (vechea capitală a Scoţiei). Din aceste mici începuturi, foarte umile, sa născut o forţă creativă care în anii ce au urmat a ajuns la o asemenea putere, încât
aproape că ameninţa să înghită Festivalul Internaţional. Cu siguranţă, ceea ce mai
târziu a devenit The Fringe a găzduit cele mai noi şi mai controversate spectacole
prezentate la Edinburgh, la fel cum a devenit un fel de incubator pentru marile nume
ale scenei. Tot atunci s-au pus şi bazele festivalului de film de la Edinburgh, care a
ajuns să concureze cu mult mai celebrele festivaluri de la Veneţia şi de la Cannes.
Deloc surprinzător, printre locuitorii oraşului, dar şi printre turişti, cele mai
populare evenimente au fost dansurile tradiţionale scoţiene şi concertele la cimpoi,
susţinute pe esplanada castelului, organizate de Armata Scoţiană.
Spectacole româneşti la Festivalul Internaţional de la Edinburgh
Spectacolele româneşti care au fost invitate la EIF au reprezentat mereu, mai mult
decât o carte de vizită a culturii româneşti în străinătate, o cale de a avea acces la un
public special, uneori foarte dificil şi la o platformă de dialog exclusivistă.
În 1971, primul spectacol românesc care s-a jucat la Edinburgh a fost D’ale
carnavalului, în regia lui Lucian Pintilie. Spectacolul este unul celebru, care a făcut
istorie în ţară, cu o distribuţie excepţională, clădit peste ceea ce mulţi consideră că este
cea mai bună piesă a lui Caragiale. Ne interesează mai puţin mesajul politic emis de
regizor în subtext, care aproape că a fost ignorat de criticii occidentali prezenţi la
festival. Din cauza spectacolului Teatrului Bulandra s-a născut o polemică interesantă
între organizatorii festivalului şi unii dintre ordonatorii de credite, căci D’ale
carnavalului a vândut foarte puţine bilete, iar costurile deplasării şi producţiei au fost
departe de a fi fost acoperite. Cu toate acestea, spectacolul a fost receptat ca fiind unul
dintre cele mai bune ale ediţiei din 1971, pe când altele, care au fost puternic atacate de
critică, s-au jucat cu sălile pline. Nefiind vorba despre o publicitate defectuoasă pentru
D’ale carnavalului, remarcăm puţina disponibilitate a publicului spre zone artistice mai
puţin cunoscute. Spectacolul, aşa cum se ştie din istoria teatrului românesc, era unul
monumental. Carnavalul, cu timpul său fizic în care este posibil orice, cu ambianţa lui
specifică, cu jocul cu masca, îi era familiar publicului britanic doar din commedia
dell’arte şi din prea puţine piese clasice. Iată că, prin spectacolul lui Pintilie a avut acces
spre un carnaval puternic localizat, dar care se putea petrece oriunde, într-un text de la
care s-a construit un spectacol puternic, perfect aliniat la estetica teatrului european.
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Autorul era aproape necunoscut, dar scriitura şi regia reprezentau pretextul perfect
pentru a descoperi personaje ce le erau, de fapt, familiare, prin funcţionalitatea lor
scenică.
Al doilea spectacol prezentat de Teatrul Bulandra la Edinburgh în 1971 a fost
Leonce şi Lena, în regia lui Liviu Ciulei. Departe de a se bucura de succesul lui D’ale
carnavalului, reprezentaţiile după Büchner au avut partea lor de critici favorabile şi
aplauze, dar publicul nu a avut senzaţia unei descoperiri, cum se întâmplase cu primul
spectacol. La fel s-a întâmplat şi cu Woyzeck-ul lui Radu Penciulescu (1973), sau cu Fata
din Andros, a lui Grigore Gonţa (1981) când spectacolele, deşi excelente, bine primite
de public, s-au pierdut printre multe altele, probabil pentru că nu s-a comunicat o
identitate artistică suficient de competitivă.
Situaţia aceasta avea să se schimbe în 1991, datorită lui Silviu Purcărete.
Spectacolul său, Ubu Rege cu scene din Macbeth de la Teatrul Naţional din Craiova a fost
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considerat un mare eveniment artistic. E drept, contextul artistic şi social din Europa
acelor ani era extrem de favorabil teatrului românesc (şi celui est-european) - ce se
întâmpla dincolo de cortina de fier a început să fie foarte interesant şi foarte frecventat
de Occident. Silviu Purcărete are un simţ special pentru un spectaculos scenic construit
dintr-o mulţime de mici detalii foarte bine puse la punct, care se conjugă perfect şi care
au efecte scenice explozive, a fost apreciat şi îndelung comentat şi aclamat. Oricum,
abia peste mai mult de douăzeci de ani avea Edinburghul să asiste la maximul
grandorii şi puterii de expresie scenică purcăretiană, în Faust. Cu toate acestea, Ubu
Rege cu scene din Macbeth a fost un fel de semnal de alarmă pentru ceea ce avea să
urmeze.
Întoarcerea lui Andrei Şerban în România, după 1990, a prilejuit reluarea, într-o
cheie diferită, a spectacolelor după tragicii greci regizate în anii ’70 la La MaMa, în
New York, de data aceasta cu o distribuţie care, dacă nu era la fel de cunoscută
publicului occidental, era cel puţin la fel de valoroasă şi de dispusă să plonjeze în
expresivitatea extremă pe care o pretindea regizorul. O trilogie antică, produsă de
Teatrul Naţional din Bucureşti s-a jucat la Festivalul Internaţional de la Edinburgh în
1992 şi avea să fie apreciată din două puncte de vedere: datorită dimensiunii vizuale şi
dramatice, dar şi datorită funcţionalităţii sale muzicale: dialogul este şoptit, urlat,
mormăit, îmbălmăjit, cântat, însoţit de fundalul unor instrumente tradiţionale. Unii
critici au spus chiar că este mai apropiat de operă decât de teatru, ignorând aproape cu
totul mesajul pieselor, legat de funcţionalitatea unei tradiţii autentice, încercând uneori
să-l apropie forţat de realităţile româneşti ale vremii, abordate dintr-o perspectivă
occidentală. Andrei Şerban a avut abilitatea de a-şi racorda temele principale ale
spectacolului la realităţile Europei de Est şi a întregului fost lagăr socialist: ieşirea la
lumină, dintr-un întuneric sufocant, obţinerea unei senzaţii de optimism, după un lung
coşmar şi o suferinţă cruntă.
Probabil că ultima participare a unei companii româneşti la Edinburgh este şi cea
mai reprezentativă, cu cel mai mare succes: Faust, în regia lui Silviu Purcărete, în 2008,
jucat de Teatrul Naţional Radu Stanca din Sibiu. Spectacolul după textul lui Goethe a
fost produs pentru Capitala Culturală Europeană de la Sibiu, din 2007 şi este un
mamut, în care joacă peste o sută de actori şi care a necesitat o logistică impresionantă
pentru turneul în Scoţia. Cei doi protagonişti ai spectacolului, Ilie Gheorghe (Faust) şi
Ofelia Popii (Mefistofel) au uimit, cu interpretarea lor, toată critica prezentă la cele
cinci reprezentaţii. Iluminismul german a găsit un contrapunct fericit în viziunea
scenică largă şi foarte cuprinzătoare a lui Purcărete, spectacolul funcţionând pe două
coordonate: primul este cel al relaţiei dintre Faust şi Mefisto, unde cei doi actori
dezvoltă o relaţie scenică foarte complexă, rafinată şi nuanţată, funcţionând de cele mai
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multe ori într-un spaţiu de joc care, deşi este enorm (spectacolul se joacă într-o hală),
pare să se funcţioneze după regulile şi principiile unui cadru mic, intim. Scenografia,
lumina şi expresia fizică a protagoniştilor sunt în aşa fel gestionate, încât niciodată nu îi
vom vedea pe Faust şi pe Mefisto că sunt dominaţi de grandoarea locului - dimpotrivă,
cei doi se sprijină unul pe altul, construiesc împreună, scenă cu scenă, prima parte a
spectacolului.

A doua coordonată a Faust-ului lui Purcărete este reprezentată de amploarea
participării scenice: atât a actorilor, cât şi a publicului. La jumătatea spectacolului,
spectatorii sunt invitaţi să părăsească siguranţa plăcută şi comodă a fotoliului şi vor
păşi pe podeaua scenei, ajungând în spatele decorurilor, unde se petrece noaptea
valpurgică. Se distruge, astfel, convenţia dramatică a peretelui care separă scena de
public, se traversează unele graniţe fragile, pentru accesul spre o lume a
monstruozităţilor, a grotescului, în care spectatorii asistă la distrugerea ultimelor
fărâme de umanitate din Faust şi la gloria lui Mefisto. Din nou, meritul principal este al
lui Silviu Purcărete, pentru că a dirijat toată situaţia prin desfăşurări de energii scenice,
fiindcă, de obicei, spargerea acestor bariere dintre scenă şi spectator, se face prin
mijloace discrete, tensionate, acţionate de resorturi minuscule, ce se acumulează
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treptat, uneori chiar cu mare lentoare.
În semn de recunoaştere a valorii şi a performanţei din Faust, Ofelia Popii a fost
distinsă cu premiul „Herald Angel Award”, iar unul dintre cei mai importanţi critici de
teatru ai Marii Britanii, Euan Ferguson de la The Observer, a scris că şi-ar vinde sufletul
să mai poată vedea spectacolul încă odată.

Spaţii de joc
Grija pentru păstrarea festivalului în curentul principal al fenomenului teatral se
reflectă, din plin, în alegerea spaţiilor de joc. Încă de la început, din anii ’40,
Edinburghul era dotat cu multe săli de spectacole, deci, aparent, problema aceasta era
aproape rezolvată, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea muzicală. Festivalurile
internaţionale de teatru se lovesc întotdeauna de dificultăţi în identificarea şi folosirea
sălilor de spectacole, greutăţile fiind constante, chiar şi atunci când, aparent, numărul
spaţiilor de joc este suficient. Particularităţile fiecărui spectacol invitat nu se suprapun
mereu peste situaţia de la faţa locului, ceea ce înseamnă că dimensiunea tehnică poate
deveni extrem de spinoasă.
În prezent, Festivalul Internaţional de la Edinburgh se foloseşte de opt spaţii
principale:
1. The Hub, o veche catedrală din centrul oraşului, aproape de Castel, care acum
este transformată în centru cultural şi este sediul EIF. Primul nivel al clădirii conţine o
sală folosită în principal pentru conferinţe, recitaluri de poezie şi one-man show-uri.
Capacitatea sa este relativ limitată - pot fi create aproximativ 400 de locuri.
2. Edinburgh Festival Theatre este un teatru construit special pentru folosul
festivalului, peste vechiul Empire Theatre şi are aproape 2000 de locuri. Aici se
derulează marile spectacole de dans şi de teatru, datorită tehnicii moderne şi flexibile
cu care a fost dotată scena. În perioada extra-festivalieră, Festival Theatre funcţionează
ca un teatru obişnuit, finanţat de consiliul local al oraşului.
3. The Queen’s Hall este o sală de concerte care, la origini, a fost biserică, deci are o
acustică impresionantă. Capacitatea sălii este de 900 de locuri şi pot fi planificate şi
spectacole de teatru, doar dacă necesită un decor static.
4. The Edinburgh Playhouse are 3000 de locuri şi este cea mai mare sală de
spectacole din Scoţia; aici se programează mai ales spectacole de balet, musical-uri şi
operă.
5. Royal Lyceum Theatre este o sală tradiţională, are în jur de 700 de locuri şi
găzduieşte doar teatru. Posibilităţile tehnice ale scenei sunt complexe şi foarte
moderne.
6. Usher Hall este una dintre cele mai impresionante săli de concerte din întreaga
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lume. Capacitatea este de aproximativ 2300 de locuri, acustica este perfectă, aici
programându-se numai concerte.
7. Ross Theatre este o sală italiană, cu aproximativ 1000 de locuri, folosită doar
pentru teatru.
8. King’s Theatre este dedicat în exclusivitate producţiilor teatrale şi are
aproximativ 1000 de locuri.

The Queen`s Hall
Din lista redată mai sus, reiese că, în ceea ce priveşte teatrul de la Festivalul
Internaţional de la Edinburgh, situaţia este relativ bună, existând un număr suficient
de mare de săli, iar suma locurilor pentru spectatori este impresionantă. Cu toate
acestea, de multe ori au existat probleme, mai ales în cazurile când se dorea
identificarea şi folosirea unui spaţiu de joc inedit. Deşi, aşa cum am mai spus,
organizatorii festivalului au fost, în general, conservatori şi au preferat spectacole care
să se joace pe scenă, în teatre, au fost numeroase cazuri când a fost nevoie de spaţii
neconvenţionale. Primul exemplu, în acest sens, a fost Satira celor trei clase, spectacolmonument, care s-a jucat în sala de întruniri a Bisericii Libere din Scoţia. Deşi la acea
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vreme existau şi alte alternative tradiţionale pentru cadrul în care urma să se joace
spectacolul, producătorii au dorit ca acesta să se petreacă într-un cadru inedit. Decizia
lor este uşor de înţeles, deoarece, deşi textul a fost scris ca să fie jucat, nu a fost scris
pentru scenă. Remarcăm încă odată surprinzătoarea disponibilitate a Bisericii Scoţiene
pentru oferirea spaţiului şi atragem atenţia că nu este un caz singular, dar este un caz
rar de colaborare.
După trecerea în revistă şi analiza unor dintre cele mai importante medii teatrale
prezente la Festivalul Internaţional de la Edinburgh, ne pregătim de o concluzie
preliminară, care se referă la aspectul identităţilor culturale care compun evenimentul.
În ceea ce priveşte dimensiunea artistică, este esenţial să precizăm că organizatorii şi
board-ul artistic nu au avut niciodată în vedere invitarea de reprezentanţi dintr-un
anumit mediu cultural, într-un interval scurt de tip. Cu alte cuvinte, niciunul dintre
directorii festivalului nu a convocat, de exemplu, o companie rusească, doar pentru că
era nevoie de o apropiere politică a celor două culturi. Calitatea actului artistic a primat
întotdeauna, ceea ce a însemnat că diagrama fiecărei ediţii trebuie să ţină cont,
obligatoriu, de acest aspect. Evident, criteriile politice şi ale evidenţierii diversităţii
culturale au fost mereu prezente, dar pentru aceasta s-a gândit mereu cu câţiva ani
avans, planificarea ediţiilor făcându-se mereu în funcţie de realităţile artistice din
lumea întreagă.
Cei 64 de ani de festival au dus la conturarea unei scheme a identităţilor
participante, reprezentată de numitoarele comune ale diverselor medii participante,
conjugate cu specificul local. În primul rând, deşi este un criteriu extra-artistic, trebuie
să se ţină cont de profilul oraşului gazdă, evaluat din perspectiva teoriilor specifice
modului de funcţionare al comunităţilor locale. La prima vedere, oraşul avea prea
puţine de oferit unui festival internaţional, căci oamenii erau puţin interesaţi,
infrastructura (cea artistică, dar şi cea tehnică) era defectuoasă, iar relativa izolare a
Edinburghului pe plan geografic punea probleme de logistică. Totuşi, primul director
al festivalului, Rudolf Bing, a avut flerul de a insista, în demersurile de organizare a
primei ediţii, tocmai pe aceste aspecte care ridicau probleme. Am folosit cuvântul
„fler”, deoarece pare să exprime cel mai bine situaţia, Bing nefiind un specialist în
management cultural, care încă nu exista ca disciplină la acea vreme. Dezvoltându-se,
putem spune că oraşul a devenit unul dintre actorii participanţi la festival: arhitectura
şi istoria capitalei Scoţiei s-au dovedit un cadru perfect pentru o astfel de manifestare.
Entuziasmul publicului local a explodat de la prima ediţie când, aşa cum ştim, cetăţenii
au fost dispuşi să renunţe la raţia lor de cărbuni pentru ca să poată fi luminat Castelul:
aceasta spune tot despre bucuria începutului şi despre cum mediul urban poate fi
populat cu evenimente artistice, totul ducând la regenerarea spiritului unei comunităţi
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şi chiar al unei societăţi (era mare nevoie de aşa ceva, în Marea Britanie, dar şi în
Europa anilor de după cel de-al Doilea Război Mondial).
Identitatea reprezentată şi valorificată de cadrul local a avut două direcţii de
funcţionare: a fost un motor al dezvoltării culturale şi sociale - din ce în ce mai multe
teatre locale au fost implicate în festival, s-au creat spectacole special pentru EIF, s-au
scris piese de teatru, comunitatea a fost animată, educată şi a avut câştiguri financiare
însemnate etc. În al doilea rând, a fost o carte de vizită excelentă în cadrul întâlnirilor
culturale: întreaga lume avea acces la specificul local scoţian şi britanic promovarea
culturii mergea departe, în mediile cele mai diverse.
Posibilitatea publicului şi a criticii de a avea acces la un repertoriu multicultural,
laolaltă cu prilejul de întâlnire şi dialog al artiştilor este, poate, una dintre cele mai mari
oportunităţi pe care le aduce cu sine un festival internaţional de teatru - aceasta este
una dintre concluziile stadiului actual al studiului nostru, la care vom mai reveni, de
câte ori vom putea.
În concluzie, pe măsură ce artele spectacolului au evoluat, festivalul, în general,
a devenit un eveniment esenţial al vieţii omului modern şi a felului în care îşi petrece
timpul liber. Fiind şi o formă de turism, trebuie evaluat în relaţie cu contextul social şi
cultural. O mai bună înţelegere a identităţilor culturale a comunităţilor-gazdă arată
cum festivalurile ocupă o poziţie semnificativă în trei aspecte ale condiţiei umane:
sărbătoresc un loc anume prin manifestările care sunt organizate; oferă comunităţilor
un mijloc prin care să găzduiască oaspeţi, împreună cu care să împartă activităţi care
au în vedere valori, interese şi aspiraţii comune; reprezintă aspectul exterior al
identităţii unui anumit loc sau comunităţi şi oferă o posibilitate specifică de identificare
a mediului şi a oamenilor. Festivalul Internaţional de la Edinburgh este rezultatul unei
politici culturale care a căpătat coerenţă pe măsură ce a trecut timpul, în urma
interacţiunii (pline de scântei, în primii ani) cu celălalt mare festival local, The Fringe. În
sfârşit, în opinia noastră, factorul determinant pentru menţinerea la un nivel ridicat a
standardului artistic, a fost interesul mereu proaspăt al publicului şi posibilitatea
acestuia de a alege: neconvenţionalul era asigurat de Fringe, pe când EIF a servit mereu
ca o coloană vertebrală bine articulată, peste care s-a clădit o structură de spectacole
solide, relevante pentru mediul artistic şi cultural din care au provenit.
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ERIC TRULES – SUGAR AND SALT
articol de Mihaela Iancu

Eric Trules
Associate Professor of Practice
University of Southern California (USC)
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Abstract: Eric Trules is an artist-educator
who is a full-time Associate Professor at
USC’s School of Theatre where he has been a
faculty member since 1986. Trules is an
Allen Ginsberg Poetry Award winner and, in
over 40 years as a professional artist, he has
been a modern dancer, actor, clown,
screenwriter, theatre & film director, arts
festival
producer,
poet, documentary
filmmaker and solo performer. Professor
Trules offers international workshops in selfexpression & creativity. In 1989 he was
diagnosed with Hodgkin disease (cancer of the lymphatic system) and, even though he lost 20
kilos, did chemotherapy and was almost dead, he overcame his fear, beat cancer and came out
stronger. Since then, in the 21 years that followed, he travelled the world encouraging his
students to go on their own path. In 1998 after 7 years of hard work he finished his movie “The
Poet and the Con”. Trules was a 2002 American Fulbright Scholar in Malaysia and, in 2010, a
Fulbright Senior Specialist in Romania at The National University of Theater and
Cinematography of Bucharest, where he spent 10 days working with students teaching them
self-expression & creativity through solo-performance and improvisation. His workshop eneded
with a performance called “Trules Speaks” explaining that there is no garanty in life - life is
what you make of it.
Keywords: performance, creativity, self expression, creative writing, monologue, solo
performance, storytelling, international, bridges, multiculturalism
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Eric Trules, artistul american invitat la Bucureşti prin Bursele Fulbright, are
multe întrebări pentru tine. Vrea să ştie "De ce ţi-e cel mai teamă? Ce te doare cel mai
tare? Despre ce nu poţi să vorbeşti? Nu-ţi face griji. Dacă nu te simţi confortabil, dacă
ţi-e greu să răspunzi, e foarte bine." Pentru că Trules o să-ţi spună să scrii despre asta:
despre probleme, durere, despre lucrul care te sperie cel mai tare. El nu crede că există
cineva care nu are poveşti personale unice, ceva ce ar merita să fie povestit. "Toţi am
avut părinţi problematici, şanse ratate, dezamăgiri cutremurătoare sau inimi rupte.
Scrie despre astea! Dacă eşti prea înţepenit ca să scrii", spune, "ia drogurile potrivite.
Dă drumul la muzică, dansează de nebun şi apoi stai jos şi scrie! Bineînţeles că tuturor
ne e frică. Dar asta nu-i o scuză. Asta e doar lipsă de curaj. Şi, apropo, nu folosiţi
România drept scuză. Ţine minte - vulnerabilitatea ta, punctul în care te simţi cel mai
descoperit, este de fapt puterea ta. Cel puţin în teatru."
Trules a ajuns în România pentru două săptămâni, de la University of Southern
California, din Los Angeles, unde e profesor asociat în practică teatrală. UNATC i-a
găzduit un workshop de solo-performance şi improvizaţie, ca specialist Fulbright în
studii americane, în domeniul teatrului. De fapt, scopul lui e să predice Evanghelia
povestirii istoriilor personale, să ne înveţe cum să scriem şi să producem monoloage
pentru spectacole de solo-performance, din "ţesătura propriilor vieţi".
În prima zi ne-a rugat să ne aşezăm într-un cerc şi să ne prezentăm pe rând, să
spunem ceva despre noi ce nimeni din acea cameră nu mai ştia, să ne gândim la ceva
suficient de mare şi de important, încât să ne depăşească şi să capete o valoare
universală. Nu eram pregătiţi pentru asta. Am început lent, într-o doară. Trules vroia
să ştie despre "copilul abandonat de tată" şi nu despre "păianjenul care m-a speriat în
baie, când eram mic". Cu cât devenea mai vizibilă greutatea de a spune o poveste care
se dovedea a fi dureroasă, cu atât ne încuraja mai mult, iar cercul nostru începea să
semene cu cele din anii '60, când hippioţi cu părul lung se adunau tot în cercuri, te
priveau direct în ochi şi-ţi spuneau "Îţi mulţumesc că ai împărtăşit asta cu noi." Şi
vorbeau serios.
În fiecare zi, Trules stătea picior peste picior, cu palmele lui cuminţi, una peste
cealaltă, gata să latre la tine dacă încercai să ignori adevărul emoţional. Dar niciodată
nu muşca. Ştia el de ce. Muncea ca artist de peste 40 de ani şi acum vroia să facă şi din
noi şamani. "Trebuie să scoatem la lumină poveşti din cele mai întunecate cotloane care
există în noi şi pe astea să le oferim oamenilor." Ne-a spus de la început că nu aşteaptă
de la noi monoloage "perfecte", dar vrea să fim sinceri, curajoşi şi să vărsăm atât sânge
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cât suntem în stare. "Dacă nu vă e greu să faceţi ceva, probabil că nici nu merită foarte
mult. Scoţi atât cât investeşti. Americanii spun "no pain, no gain"."
Dacă nu am fi făcut asta în fiecare din cele 10 zile pe care le-am petrecut cu el la
UNATC, probabil că nu ne-ar fi lăsat să stăm cu el la masă şi să luăm prânzul
împreună. "Putem să ne aşezăm?" "Bineînţeles", spunea, "pe cine altcineva mai ştiu eu
din România?"
Am râs cu el. Am şi plâns când continua să apese pedala în noi ca să scoatem
afară bubele. Ne-a spus "Ştiu cum e. Cândva, am fost un vulcan, atât de reprimat şi
închistat, încât simţeam c-o să explodez." A trăit aşa pentru 21 de ani, până într-o zi,
când a descoperit un anunţ în The Village Voice, un ziar din New York, care anunţa un
workshop de teatru avangardist. Urma să se ţină în Manhattan. Cum tocmai terminase
colegiul cu "diplomă în frisbee", deci practic nimic viu şi important, pe vremea aia
conducea un taxi în New York City, trăia în Brooklyn şi poza nud pentru cursuri de
artă.
Aşa că, într-o zi de sâmbătă care părea să înceapă bine, ajunge în Manhattan,
urcă scările până dă de uşa unui pod pe care îl deschide. Înăuntru era murdar şi
întunecat, iar pe el îl cuprinsese spaima pentru că vedea dansatori şi actori împrăştiaţi
peste tot, în poziţii ciudate şi provocatoare, pe podeaua de lemn a studioului. Totuşi, sa forţat să se aşeze. A început să facă exerciţiile de stretching pe care le învăţase din
cursurile de yoga, în vremea colegiului. S-a
gândit că asta o să-l ajute să dea impresia că
ştie ce face.
Adevărul era că nu avea nici cea mai
vagă idee despre ce se petrecea... dar atunci
a început să înveţe, în workshop-ul care a
durat trei luni. Descoperea câte ceva despre
artă, dans şi despre el. Copleşitor. Prea mult
dintr-o dată. Atâtea experienţe noi, ciudate
şi excitante pentru băiatul ăsta provenit din
clasa de mijloc, pe care ai lui îl prezentau ca
fiind "fiul nostru, viitor doctor." Înţelegea
pentru prima dată ce înseamnă să fii peşte
aruncat în apă, iar asta l-a consumat atât de
mult încât îşi pierduse capacitatea de a mai
vorbi. Niciun cuvânt nu mai ieşea dintre
buzele lui speriate. Iar pentru cineva care îl
ştie, fie şi numai puţin pe Trules, asta e
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foarte greu de crezut.
În prima zi de primăvară adevărată a lui 1970, pe 21 martie, Trules a decis că e
vremea să facă o schimbare. Şi-a luat Pontiac-ul din 1964, economiile de-o viaţă, adică
cei 850 de dolari şi a pornit în "Odiseea Bob Dylan - Jack Kerouac, traversând America
în zig-zag, dintr-un oraş în altul, ca şi cum ar ţara asta ar fi fost doar o hartă mare."
1970 însemna perioada contraculturii americane, timp pentru sex, drugs & rock'n'roll.
Iar Trules era un artist-hippiot cu părul lung şi creţ, în căutarea sinelui.
După şase luni petrecute pe drumuri, a ajuns în Chicago, pe urmele iubirii din
colegiu. Nu-şi spălase părul în tot timpul ăsta, dar tehnica lui de journey man devenise
mai bună. De cum ajungea într-un oraş nou, rotea din manivelă geamul maşinii şi
întreba prima persoană pe care o întâlnea "Unde e zona cu păr lung a oraşului?". Unii
răspundeau "Acolo, ciudatule. Du-te dracu!", dar alţii îi zâmbeau "Pe-aici, omule." Şi el
mergea mai departe. Parca maşina, intra într-o cafenea şi se prezenta: "Salut, pe mine
mă cheamă Eric şi sunt nou în oraş. Ştiţi vreun loc unde aş putea să dorm fără bani o
vreme?" Întotdeauna găsea ceva. Singurul lucru pentru care a plătit în cele şase luni a
fost benzina. Câteodată lua cu el, la drum, oameni care făceau autostopul şi-i punea pe
ei să plătească combustibilul. "Doar sunt evreu, m-am născut cu darul de a şti cum să
fac rost de-un dolar.", spune el cu gura largă care-i zbârceşte obrazul gros.
În Chicago, vechea lui dragoste, care se căsătorise între timp, l-a trimis la teatrul
din partea veche a oraşului, unde a întâlnit un alt grup de actori care repetau, de data
asta, Naked Lunch de William Burrough, cu o mică schimbare. Personajul principal era
acum Abbie Hoffman, cel mai cunoscut "yippie". "Eşti actor?", l-a întrebat regizorul pe
Trules care avea părul la fel de electrizat şi înspăimântător precum Hoffman. Trules a
tăcut. Şi-a dat puţin timp să gândească. Era limpede că nu era "un actor." Făcuse trei
luni de training în toată viaţa lui. Dar îi sărise în faţă "trenul oportunităţii." Chiar
înaintea ochilor. Ce putea să spună în afară de... "Ăăă... da... sunt actor." Şi regizorul i-a
oferit rolul lui Abbie Hoffman chiar atunci, pe loc.
Nu l-a acceptat, dar a intrat într-o companie de dans modern care lucra în
aceeaşi clădire cu grupul de teatru. "Cred că eram ultimul tip care devenea, la 21 de
ani, dansator profesionist.", zâmbeşte Trules, "Dar, cum spune Fats Waller, pianist de
blues din New Orleans, «Nu ştii niciodată ce te aşteaptă, nu?»" Şi uite aşa, fără să
plănuiască asta, Trules a rămas în Chicago pentru 7 ani. "Eram sătul de toate porcăriile
pe care creierul meu mi le spunea de 21 de ani, aşa că m-am transformat într-un artist.
N-am mai pus mâna pe-o carte pentru 7 ani. În schimb, am descoperit că am un corp,
un instrument cu care mă puteam exprima, o alternativă preţioasă şi uimitoare la cutia
sterilă pe care o purtam pe umeri."
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După 4 ani, dansatorii au avut ideea de a duce spectacolele "pe drumuri", în
afara teatrului, în public. Aşa că Trules le-a spus studenţilor lui de la cursul de dans
modern să găsească nişte haine la mâna a doua, să aducă machiaj şi au ieşit pe străzi,
costumaţi în clovni. Trules îşi găsise un nou talent. "În costum şi machiaj, puteam să fac
orice. Îmbrăţişam străini, sărutam poliţişti. Curând am descoperit că un clovn e
licenţiat în Libertate." Pentru Gino Cumeezi, clovnul nebun şi sălbatic, alter ego-ul lui
Trules, toate astea erau
cele mai naturale lucruri.
"Dintr-o dată, curajosul
Gino putea să facă toate
lucrurile
despre
care
societatea îmi spusese
mereu că nu se cade să le
fac. Şi nu numai că putea,
dar chiar le făcea."
Gino Cummezi
NYC
1978

1983 - Elect a
Mayor all the world loves
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În 1983, după 5 ani
în oraşul natal "New
Yawk", Trules şi-a părăsit
tronul de clovn (după ce a
decis
să
candideze
neoficial la funcţia de
primar al oraşului New
York, refuzând să fie
"paiaţa" vreunuia din
candidaţii de pe lista
oficială care încercau să-l
curteze pe Gino) şi s-a
mutat în Los Angeles. Şi-a
încercat puterile la Hollywood, a primit şi a dat palme industriei, a plecat şi a început
să-şi producă propriile one man show-uri/ spectacole de solo-peformance. Primul a fost în
1988, Down But Not Out şi a ajuns cu el la Edinburgh Fringe Festival unde a intrat pe
lista scurtă a celor mai bune spectacole din secţiune.
"Nu există nicio garanţie în
viaţă.", vorbeşte Trules cu încăpăţânare,
de pe una din scenele UNATC-ului, în
mijlocul unui performance gândit chiar
atunci. L-a numit Trules Speaks, în
parte şi pentru că are o gură prea mare,
o ştie şi îi place să glumească pe seama
ei. "Eu sunt exemplul perfect. Nici întrun milion de ani nu aş fi putut să
ghicesc ce avea să mi se întâmple. Am
ajuns din "fiul nostru, viitor doctor", un
dansator profesionist. Cine ar fi crezut?
Şi apoi lucrurile s-au agravat şi am
ajuns un clovn profesionist. Credeţi că
am visat vreodată toate astea? Sau că
părinţii mei au spus, "Într-o zi, micuţule
Trules, o să creşti mare, o să ajungi
clovn şi o să candidezi la primăria New
York-ului." Sala izbucneşte într-un râs
de nestăpânit.
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"M-am mutat în Los Angeles, am ajuns poet, performer... realizator de film.
Apoi, în 1989, din senin, am fost diagnosticat cu boala Hodgkin, cancer al sistemului
limfatic. Eram în şoc. Îngrozit. Realizam că... pot să mor. Am făcut 6 luni de
chimioterapie. Chelisem complet. Pierdusem 20 de kilograme. Dar asta a fost cea mai
frumoasă perioadă a vieţii mele. De ce? Pentru că renunţasem la orice program... la
ambiţiile mele... la furia mea, la frică. A fost ca un duş rece la 42 de ani. Şi m-a schimbat
pentru totdeauna. Am fost norocos. Medicamentele au ars cancerul, emoţional, eram
eliberat din chingi. Ba râdeam isteric în mijlocul zilei, ba ţipam la străini. Eram total
scăpat de sub control... eram total deschis. M-am îndrăgostit de femeia care făcea
acupunctura cu mine. Mi-am dat seama câţi oameni din viaţa mea mă iubesc şi câtă
dragoste aveam eu de dat. Apoi, 6 luni mai târziu, mi s-a spus că sunt "vindecat" şi mam întors în caruselul vieţii, mi-am luat scutul şi sabia şi am început să tai dragoni din
nou. Pentru o vreme. Mi-a luat ceva ani să descopăr în ce mă schimbasem.
Şi acum sunt aici... 21 de ani mai târziu. Încă viu şi nevătămat. Încă un vulcan
gata să explodeze. Oricând. Oriunde. Dar n-am fost niciodată mai fericit. Şi mai
recunoscător că trăiesc, mai binecuvântat pentru aşa o viaţă, o soţie (o femeie cu 30 de
ani mai tânără decât mine, din Indonezia), o slujbă, o casă. Nu mai vreau nimic. Şi
duminică plec la Istanbul... şi habar n-am ce-o să găsesc acolo. Dar e OK. Nu poţi să
plănuieşti tot. "Viaţa e ce ţi se întâmplă în vreme ce aştepţi ca planurile tale să se
îndeplinească." John Lennon e creditat pentru cuvintele astea, dar eu cred că le-a
învăţat de la o bătrână din Bârlad." Sala râde din nou, iar Trules încheie: "Bună seara şi
noroc!"
Pare un bărbat bine clădit, gata să pună un taur jos oricând, chiar dacă are peste
60 de ani. "Ăstora de teapa mea li se spune «bobos» (bourgeois bohemians). Asta
înseamnă că nu mai sunt un artist muritor de foame. Fac prea mulţi bani. Şi cum nu-i
suport pe yuppies (young urban professionals), clar nu pot să fac parte din tribul lor. Cu
inima, sunt tot un rebel... doar că acum în afară se văd doar nişte ochelari negri,
rotunzi, pălăria de jazz-man cu marginile scurte şi uşor îndoite şi o vestă cu nasturi
flower-power."
Trules merge prin ploaie, în drum spre restaurantul unde o să luăm ultimul
nostru prânz împreună. Nu se grăbeşte. Nu-i e frică de apă. "Soţia mea îmi tot
reaminteşte «Nu eşti din zahăr sau sare. Nu te poate topi ploaia.»" Dar mie mi se pare
că Trules are puţin din amândouă. Zahăr şi sare.
Stăm în jurul lui la masă şi-l privim cum taie mâncarea în bucăţi mici pentru că
îi place să amestece ce are în farfurie. Ne spune că la el acasă, în State, se simte precum
"bătrânul privilegiat care trăieşte pe deal", cu soţia, câinele lui, jacuzzi-ul lui şi semnul
Hollywood-ului care se vede din spatele casei. "Sunt un om norocos... Stau sub un cer
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californian perfect, mă uit la stele... şi mă simt în legătură cu tot Universul. Ce pot să
cer mai mult?"
Călătoreşte în toată lumea vorbind despre lucrurile pe care le-a descoperit
singur pentru că a mers pe cărările nebătătorite. Cere şi câştigă încrederea studenţilor
lui, îi încurajează să-şi descopere propriile voci, propriul drum. Îşi iubeşte soţia din
Indonezia, "nu pentru că e cea perfectă, ci pentru că eram gata să iubesc când am
întâlnit-o. A fost o potrivire: ea avea nevoie să fie iubită, iar eu vroiam să iubesc pe
cineva. Şi ce dacă nu aveam nimic în comun sau nu vorbeam aceeaşi limbă? Viaţa
înseamnă alegere, să fii aici în fiecare zi, perseverenţă. Şi aşa mai departe, pe cărările
ei." Trules vorbeşte. Îl ascult şi totul mi se pare năucitor de simplu.
Dar nu e. Sunt multe lucruri şi mulţi ani care l-au făcut pe bărbatul de 62 de ani
să îşi arate atât de uşor emoţiile şi să facă un solo-performance bun. "Stop", latră către
unul din colegii mei de la curs. "Încă o dată." Şi citim aceleaşi fraze iar şi iar până
reuşim să fim cu adevărat acolo, în poveştile pe care le-am scris. Până reuşim să
retrăim divorţul părinţilor, abuzurile sexuale sau umilinţele rasiale. "Încă o dată."
Trules nu ne lasă în zona de confort. Nu ne vrea neutri. "Nu vreau nicio distanţă între
mine, publicul, şi voi, performerii. Performerul trebuie să aducă publicul din scaune,
pe scenă, în poveste. Cuvintele au greutate şi culoare. Vreau să simt disperarea ta de a
spune cuiva povestea."
Nu orice monolog e un succes.
Trules cere mereu o miză, conflict de la
început până la final, apoi o rezolvare,
într-un fel sau altul. O poveste cu o
structură bună ridică tensiune, ca o cursă
de şoareci, gata să prindă victima în
lovitura letală. Ne mai spune că cele mai
puternice momente dintr-o poveste sunt
cele în care publicul o să vrea să râdă şi
să plângă în acelaşi timp, ca în filmele lui
Chaplin sau ca în La vita e bella, al lui
Roberto Benigni. "Din nou", latră Trules.
Nu e niciodată mulţumit. Vrea să ştie "Ce
vrei să spui cu povestea asta? Ce o face
universală? De ce ar trebui să-i pese cuiva
de asta?" În traducere: vrea profunzime,
perspectivă artistică.
I-am văzut filmul pe care l-a
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terminat în "98, după 7 ani de muncă, The Poet and the Con. Înainte de proiecţie, şi-a
păstrat pe cap pălăria şi a păşit în faţa camerei: "Doamnelor şi domnilor, îmi face
plăcere să vi-l prezint pe Eric Trules, artist invitat din America." Apoi şi-a scos pălăria
şi a coborât vocea: "Acesta e un moment destul de înspăimântător pentru mine, să arăt
atât de mult despre mine prin acest film, mai ales pentru că v-am cunoscut pe
majoritatea ca studenţi şi v-am cerut să fiţi suficient de curajoşi şi să vă descoperiţi în
faţa oamenilor. Acum trebuie să fac ce zic. Şi asta o să fac. Dar vă rog să mă iertaţi
pentru că voi părăsi camera. Mi-e prea greu văd filmul din nou, la 10 ani după ce l-am
terminat. Un alt motiv ar fi că... nu-l pot schimba. Nu-l pot face mai bun decât e."
Şi a plecat. Iar pe ecran am văzut un alt Trules, unul diferit faţă de cel pe care îl
ştiam din timpul cursului. Era un bărbat cu 20 de ani mai tânăr. Un om care încă
ascundea furie. Am văzut un bărbat vanitos şi ambiţios, care încerca să înţeleagă de ce
el, fiul provenit dintr-o familie de evrei, educată, privilegiată, din clasa de mijloc, era
mai ataşat de unchiul lui criminal decât de restul rudelor burgheze. Probabil pentru că
şi el, şi unchiul lui, Harvey, aveam nişte demoni personali cu care trebuiau să lupte sau
poate pentru că amândoi erau oile negre ale familiei. Ce ştiam însă sigur uitându-mă la
bărbatul de pe ecran şi ştiindu-l pe Trules, era că omul ăsta ajunsese să facă pace cu el
însuşi. Nu mai era atât de obsedat pe el, ci se îndreptase spre studenţi şi spre oamenii
din jur. Era omul care te făcea să-ţi dai mai mult credit şi să fii convins că orice, dar
absolut orice e posibil.
Trules ne-a spus că "aurul curat se ascunde sub un munte de noroi. Trebuie să
cobori în mină pentru asta. Pentru o singură bobiţă de aur, trebuie să sapi mult şi
adânc." Mă uit la el, la masă, în timpul ultimului nostru prânz împreună, şi mi se pare
că el are suficient cât să dea şi altora... iar noi suntem însetaţi după aur. Niciunul dintre
noi nu a plănuit să investească atât. S-a întâmplat, pur şi simplu... după două
săptămâni în care am auzit mereu "Mai spune o dată.", "Comparaţia e moartea
creativităţii.", "Arată-mi, nu-mi spune.", "Fără suferinţă nu câştigi nimic.", ne-am dorit
să dăm mai mult... şi mai mult, până am realizat că el urma să plece şi trebuia să facem
toate astea singuri.
În ultima noastră noapte împreună, după ce ne-am citit monoloagele în
Underworld, în faţa unui grup de prieteni, ne-am adunat în Piaţa 21 Decembrie, în
jurul unei chitări, pe bănci şi pe asfalt şi i-am cântat doine româneşti. Stătea nemişcat
pe bancă, cu picioarele întinse, gleznele şi mâinile încrucişate, privind spre cer. Ne-a
spus: "În clipa asta, pentru mine, ăsta e cel mai minunat loc de pe Pământ."
Mihaela IANCU, 2010
articol preluat de pe LiterNet.ro
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Eric Trules este un artist american multi-premiat (de exemplu:
Premiul Pentru Poezie Allen Ginsberg) şi profesor asociat la Şcoala
de Teatru a University of Southern California (din 1986). În 2002
a obţinut o bursă Fulbright în Malaezia, unde a petrecut 8 luni în
Kota Kinabalu, NE Borneo şi în capitala Kuala Lumpur. În 2010
Trules se regăsea în poziţia de Fulbright Senior Specialist în Studii
Americane (Teatru) în România, la UNATC. În cei 40 de ani de
carieră, Trules a fost dansator, actor, clown, scenarist, regizor de
teatru şi film, producător de festival, poet, realizator de
documentare şi interpret solo. Eric Trules oferă stagii de
specializare şi workshop-uri în auto-exprimare şi creativitate.
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SOLO PERFORMANCE – ERIC TRULES

Patricia Katona
UNATC
patriciakatona@yahoo.com

Abstract: Solo performance is a way of storytelling created
out of the fabric of your own life as it’s originator, Eric
Trules, calls it. It is the self-expression of your deepest fear,
your secret, something that hurts when you try to share it
with others, because - as he likes to put it - ”No pain, no
gain!” What makes it different is that there is only one person
on stage telling his story from his own point of view and it
has to have energy, courage, it must be visual and, above all, real and the final goal is not telling
the story, but experiencing it here and now/hic at nunc. He urges his students to bring the
public in their stories, he continuously asks them what are they trying to say with this stories
and also what makes them universal? The Romanian workshop ended with a show at
Underworld where the students read their solo-performances in front of friends showing what is
possible in 10 days under the guidance of a great and real teacher.
Keywords: Eric Trules, solo performance, self-expression, autobiographical stories, voice,
perspective, form, creative writing, monologue, experience, vulnerability, honesty.
Ce anume este Solo Performance? Este ceea ce noi am numi one man/one woman
show. Ce îl face să fie diferit? Faptul că este predat de Eric Trules, celebrul adept al
abordării cu caracter autobiografic, în care studentul-actor îşi scrie propriul monolog.
Cum se lucrează? Cel de pe scenă alege din propria-i viaţă o experienţă de mare
intensitate pe care încercă s-o exprime ca un artist, stilizând-o, generalizând-o fără a-i
afecta particularitatea, unicitatea, stilul şi nota personală.
Pentru ca un solo performance să fie reuşit, trebuie să emane energie, putere,
curaj (e nevoie de mult curaj ca să-ţi expui viaţa personală!), să ţină atenţia publicului
încordată la maximum, să ridice spectatatorul de pe scaunul său şi „să-l ia în povestea
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sa”. Totul trebuie să fie viu, adevărat, vizual, „aici şi acum”, iar cel care vorbeşte
trebuie să experimenteze organic ceea ce povesteşte şi nu doar să enunţe lucrurile,
scopul final fiind o întâmplare reală, analizabilă în mod obiectiv.
Cum se caută subiectele pentru solo performance? Trebuie găsită o experienţă
autentică, cu miză mare, ceva obsedant, cu o puternică semnificaţie pentru subiect, care
să fie valabil pentru întreaga lume, astfel încât să apară ceea ce se cheamă „raportarea
micro-cosmosului la macro-cosmos”.
Publicul, spune Trules, este interesat de conflicte, eşecuri, depăşirea
obstacolelor, de cicatricile sufleteşti şi de procesul care a dus la formarea lor, astfel că,
pentru a ajunge la el, povestirile alese trebuie să fie profund umane şi, mai mult, să
dezvăluie exact ceea ce actorul ar voi să ascundă, tensiunea venind din faptul că nu-i
este la îndemână, ba îi e chiar greu să vorbească despre subiectul ales. Materialul
pentru monoloage trebuie să se nască din propria viaţă – evenimente, aspecte de mare
importanţă, deoarece cel care ţine solo performance-ul are obligaţia să vorbească
despre partea întunecată a lucrurilor, şi să vrea să pătrundă acolo unde oamenii
obişnuiţi nu vor sau nu pot s-o facă.
Un alt obligo este acela că publicul trebuie să fie interesat de ceea ce are actorul
de spus, fără a i se da posibilitatea să exclame „Şi ce dacă?” deoarece întregul demers al
actorilor este acela de a transforma publicul printr-o prezentare adevărată, puternică,
impresionantă.
În momentul conceperii unui solo performance Trules îşi îndrumă studenţii să
ţină seama că e nevoie de conflict de la început, că arcul întins ce urmează să se
declanşeze, la fel şi povestea, trebuie să capteze interesul publicului de la început, fiind
o situaţie limită - „pe viaţă şi pe moarte”. E obligatoriu ca abordarea lingvistică să fie
familiară, deloc academică, asemenea unei conversaţii cu cel mai bun prieten, într-un
mod real, intim. Înainte de toate, trebuie găsit firul roşu care conduce povestea, astfel
încât subiectul să fie inteligibil şi uşor de urmărit. Trules îşi îndeamnă studenţii să
redeschidă răni sufleteşti şi ceea ce scriu să fie scris din interiorul lor, al rănilor.
Eric Trules le mărturiseşte studenţilor: „Suntem propriile noastre instrumente şi
putem suna aşa cum vrem, putem fi o vioară sau un pian sau un trombon, este doar
alegerea noastră. Trebuie să fim un vehicul bun pentru ce avem de exprimat, trebuie să
ni se întâmple lucrurile. Accesând propriul adevăr, accesăm adevărul universal. Nu
poţi să extragi mai mult decât ai investit.”
Un alt pas tehnic în construirea unui monolog de solo performance este
existenţa unui „arc” al povestirii. Vor fi vizate trei aspecte:
1. Vocea - e obligatoriu să te afli în propria ta poveste, astfel că vocea va suna diferit
când actorul spune că are 5 ani, 14 sau când apar alte personaje, cum ar fi: tata, sora,
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care prind viaţă şi prin vocea pe care o primesc.
2. Forma - obligaţia celui ce a scris şi apoi prezintă este de a face publicul să fie
interesat de la început de ceea ce se spune, de a crea o situaţie care să aibă dezvoltare,
continuitate şi deznodământ; publicul va afla despre ce e vorba în primul sfert al
monologului. Imaginea plastică pe care o dă Eric pentru a sugera acest lucru este:
„Încarc-o asemenea unei bombe, astfel încât să aibă posibilitatea să explodeze. Nu
există poveste fără conflict. De ce să spui povestea? Trebuie să valoreze enorm pentru
tine, trebuie să ai un punct de vedere.” Obligaţia celui ce îşi prezintă munca este ca, de
fiecare dată, „să o treacă prin el”, totul este la prezent, nimic nu este enunţat pur şi
simplu, problema trebuie să existe. Eric sfătuieşte să se evite adjectivele şi atrage
atenţia că publicului trebuie să îi pese de ceea ce vede şi aude.
3. Perspectiva - există perspectiva actorului ca povestitor şi perspectiva sa ca şi cel care
experimentează povestea.
Iată câteva din indicaţiile pe parcurs semnificative pe care Eric le dă studenţilor săi în
legătură cu prezentarea solo performance-ului:
„Cuvintele au greutate şi culoare.
Fii viu pe scenă. Fii un cablu viu prin care trece viaţa.
În tot ceea ce scrii subtextul trebuie să fie mereu „Iată-mă!”, pentru că trebuie să exişti
100% în propria ta poveste.
Trebuie să fii curajos şi onest.
Arată lumea din punctul tău de vedere.
Publicul trebuie să ştie ce simţi tu ca şi actor.
Dacă are sens pentru tine, va avea sens şi pentru public.
Experimentează povestea pe masură ce o spui.
Publicul ştie autenticitatea povestirii tale.
Punctul tău forte este vulnerabilitatea!
Ceea ce îţi este cel mai greu să dezvălui despre tine - acesta este lucrul cel mai
important.
Nu trebuie să fie minunat, trebuie să fie sincer.
Fii atât de bun, încât să fii în stare să faci publicul să râdă şi să plângă în acelaşi timp.”
Înainte de scrierea propriu-zisă a solo performance-ului, care, odată terminat,
poate dura 15 minute, jumătate de oră sau chiar o oră, Trules dă teme care constau,
pentru început, în câte un cuvânt sau o senzaţie care să trezească o amintire şi să-l
determine pe student să ajungă prin ele la o întreagă viitoare poveste. Nu e necesar ca
acel cuvânt primit ca temă să apară în poveste, ci e nevoie de starea pe care o trezeşte
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în sufletul celui ce scrie. Iată o scurtă listă a cuvintelor posibile, de la care se poate
porni:
Trist
A lovi
Negru
Alb
A răsuci
Roşu
Ha
Vârf
Doi
Un alt gen de temă propusă constă în crearea unei povestiri reale, a primei idei care le
trece prin cap, pornind de la aceste cuvinte cheie:
Vrei să ştii un secret?
Când aveam 6 ani...
La dracu' cu el/ea!
Când aveam 12 ani...
Sunt prins, la naiba…
Dacă aş putea face orice în lumea asta...
Au, mă doare...
Când aveam 10-15 ani...
Trules enunţă: „Trebuie să privim cuvintele cu care se începe lucrul propriu-zis
ca pe o oglindă sau o uşă şi să ducem/să trecem povestea din noi prin acea fereastră
sau uşă.” El vrea ca cel cu care lucrează să înţeleagă că poveştile sunt descoperiri, că
lecţia esenţială pentru orice actor este că vulnerabilitatea este cea mai mare putere pe
care o are, că pe scenă e obligatoriu să fie viu pe dinăuntru, că miza e necesar să existe
de la început („Trebuie să ies din această cameră sau în 10 minute voi muri.”) şi că
trebuie să vorbească despre ceva care i-a schimbat viaţa.
Arta este un proces de descoperire astfel că în solo performance nu ajunge să se
vorbească neutru şi adevărat, ci actorul trebuie să fie în povestea despre care vorbeşte
fără a o aplatiza, deschizând-o spre dimensiuni noi, având scopul de a trăi monologul
„aici şi acum”, pentru că solo performance este despre viaţă, despre cum lucrurile mici
se întâmplă; nu este doar despre actorul însuşi, ci despre faptul că această lume este
mai mare decât el.
Povestea scrisă şi apoi spusă are nevoie să aibă adâncime emoţională, actorul
dedicându-se în întregime muncii sale şi fiind mereu viu astfel ca povestea sa să fie
bună şi să valoreze ceva. Ce determină o poveste să fie bună? Faptul că actorul are ceva de
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spus! Treaba actorului pe scenă în timpul solo performance-ului este de a experimenta
povestea moment de moment, începutul aşezând ceea ce finalul va dezvălui.
Întrebarea cea mai importantă pe care o pune Eric Trules este: „Ce ai tu de
exprimat ca şi artist? E nevoie de tine în totalitate, de simţul tău al umorului, de
descoperirile tale, de sentimentele tale deoarece în mica ta poveste întreg universul îşi
va găsi locul.”
Publicul vine la teatru ca să afle despre el însuşi. Nici o poveste nu este destul
de interesantă, dacă nu e bazată pe conflict. În solo performance nu se spune niciodată
„am spus încet/tare/strigat”, ci se arată publicului cum anume s-au rostit acele
cuvinte. „Nu vrem să ne citeşti povestea, vrem ca povestea să te citească pe tine.”
În timpul cursurilor sale, Eric Trules devine mai mult decât un profesor de
actorie şi de solo-performance, el dă încredere studenţilor creând un spaţiu sigur,
ajutându-i să-şi omoare frica, să câştige încredere, să înceteze să mai fie cei mai mari
duşmani ai lor şi îi încredinţează că întotdeauna vor culege ceea ce vor investi. Pentru a
fi un artist adevărat, după părerea lui Trules, este nevoie de:
dedicare
pasiune
perseverenţă
să sfârşeşti ceea ce începi
Trules spune că rolul profesorului este de a planta seminţe. După ce profesorul pleacă,
seminţele încep să crească şi apar diferite plante: copaci, flori, anemone. El asta face în
fiecare ţară în care merge şi cu fiecare workshop pe care-l susţine - plantează şi pleacă,
lăsându-şi studenţii să hotărască ce vor deveni pentru că pentru el libertatea înseamnă
capacitatea de a hotărî şi viaţa înseamnă alegere.
Bibliografie:
1. http://www.poetandcon.com/
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3. http://www.erictrules.com/paper.html
Patricia Katona este actriţă, asitent universitar în cadrul Facultăţii de Teatru a Universităţii
“Spiru Haret”, jurnalist. Joacă în spectacolul premiat „Treapta a IX-a”, regia prof. univ. dr.
Adriana Popovici, susţine diverse cursuri de formare, este profesor de arta actorului şi vorbire
scenică şi doctorand UNATC.
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Workshop la UNATC – 2010: Eric Trules, Silviana Vişan, Anca Tudorache
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Tania Filip
- fericirea? ...
momentele de trăire autentică
Interviu realizat de conf. univ. dr. Elena Alexa Saulea
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Actriţa Tania Filip este cunoscută publicului în special prin rolurile inedite,
atipice ce i-au marcat evoluţia artistică. Menţionăm în acest sens rolurile din filmele
începutului de carieră, cele din seria deschisă de “ardelenii” lui Piţa şi Veroiu, filme în
care viitoarea artistă, deşi în rolul unei copilandre, cu puţine replici, în engleză mai
ales, a fost vizibilă şi persistent atrăgătoare ca fizionomie şi prezenţă nuanţată, cu o
identitate impunătoare prin tuşeul viu al privirii ce judecă şi a gestului ce descrie,
impune atitudini. Filmul va fi cel care scoate din precocitatea unei debutante graţia
seducătoare, inocenţa înţeleaptă şi vitalitatea, voinţa-activă ce deschide perspective
spre lăuntrul sufletesc. Fără ostentaţie, prin câteva tuşeuri ale mişcării şi detalieri de
gros-planuri sunt compuse cu dezinvoltură stări de spirit, pulsiuni autentice –
diagnostic al umanului în varii compoziţii.
Tania Filip nu caută cu obstinaţie diversitatea compoziţiei în aceste roluri, ea
urmăreşte unitatea, substanţa pentru a o reprezenta, pleacă mereu în căutarea
prototipului în dorinţa de a-l oferi cu naturaleţe, serios, grav, dar şi nuanţat, spre
contemplare. De fiecare dată, cu fiecare rol, deşi recunoaştem imaginea oferită, nu se
închide accesul spre ineditul-surpriză, spre diversitatea de nuanţe a identicului.
E suficientă o trăsătură marcată prin altă vibraţie interioară şi, acelaşi, modelul
etern sau tipic reface esenţial un temperament, eroinele prin care artista se recompune
artistic fiind coagulări spirituale ale feminităţii în formele ei diafane şi intangibile.
Nimic nu pare a macula o prezenţă pe care o impune actriţa prin rolurile compuse
uneori în oglindiri ce descriu prin străfulgerări, dau indicii prin alunecuşuri tandre.
Umorul, isteţimea cenzurează defectele, imoralităţile şi chiar propria-i existenţă
în lumea imaginară, rolul aduce în atenţie această întâlnire, mereu surprinzătoare, vie
între gândire şi simţire, între înţelegerea adevărului intim al eroinei însufleţită prin
sensibilitatea inovatoare prin care Tania Filip îşi legitimizează jocul.
Vorbeam de roluri atipice pentru că Ifigenia, din piesa lui Mircea Eliade sau
Leana din „Hagi–Tudose”, primele apariţii pe scenă, sunt construite prin ricoşeu la
prototipul imaginat prin tradiţie, fără ostentaţie în dramatism, în exprimarea tensiunii
interioare în cazul eroinei piesei antice, urmărind de fapt acel gol tensionat din pagina
albă sau.altfel spus, din privirea golită de expresie a maximei tensiuni, a dăruirii fără
pricină.
Tania impune prin acest tip de rol un anume mister al prezenţei, nu doar
pentru a-şi trăi prin inocenţă destinul sacrificial, ci pentru a face din sacrificiu un
destin, nu propune ca ţel al tragicului situaţiei distrugerea, ci construcţia perpetuă,
imaginea ce se va impune pe retina spectatorului poate fi definită prin datele active ale
rolului interpretat de actriţă: frumuseţe florală, nobleţe sui-generis.
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Atrasă pasional de ‘’scândura scenei’’, de rigiditatea cu miros de mucava şi
vibraţie tainică a teatrului ca spaţiu al căutării adevărului despre viaţa omului, după
cum mărturiseşte simplu, dar vibrant, artista face din interpretare o aventură spre
cerebralitate, o cunoaştere a invizibilului. Prin paradoxala complexitate a reactivului ce
se ascunde în sufletul omenesc, prin acel schimb de energii dintre scenă şi sală, dintre
actor şi interpret, dintre om şi om, actriţa se impune privirii memoriei noastre şi unui
prezent provocator, prin destinul personajului dual, dar nu antitetic, al începutului de
drum în arta scenei. Însoţită parcă de firul mitic prin spaţiile labirintului personal în
care locuiesc aceste tălmăciri de vis şi şerpuitoare cuminţenie, personajele pe care le
construieşte pe scenă Tania Filip, cu priviri transparente, modulaţii vocale ce se sparg
la atingere brutală ştiu a da verdicte, ştiu să zguduie conştiinţe. Printre acestea se
strecoară spiritul contemplativ; prin diversificate strategii şi metamorfoze ale
registrului umorului ele nu îşi pierd prospeţimea, nu încremenesc. Ochiul minţii,
deschis cu atenţie spre lucrurile grave, face posibilă inversarea spre comic printr-o
simplă dungă-eclipsă, stăruinţă prin care diagonalele interpretative pot rostui resursele
maturităţii creative.
Unicitatea prin care orice artist îşi desăvârşeşte vocaţia este pentru Tania Filip o
investire pe termen lung prin schimbul de registre, explorarea rolurilor
complementare, a cercetării artistice în spaţii şi contexte umane inedite, personalitatea
profesoarei, actriţei, regizoarei, traducătoarei Tania Filip oferindu-se cu generozitate
prin aceste diverse daruri.
Iată ce ne va mărturisi Kovács Zsuzsánna, regizoarea-masterandă care a
solicitat-o pe Tania pentru rolul Văduva Húber din piesa Nefericiţii de Füst Milán
(2011) despre această întâlnire dintre profesoara şi interpreta rolului: „Colaborarea mea
cu doamna profesor Tania Filip a reprezentat un moment important în drumul meu ca regizor
în devenire. Era prima oară când am lucrat cu un actor cu o asemenea experienţă în plan
teatral. Colaborarea noastră a reuşit sa depăşească relaţia profesor-student cu toate că, în unele
cazuri, intervenţiile profesorale erau inevitabile şi bine venite şi am reuşit să lucrăm ca între
colegi. Prin această relaţie am învăţat importanţa de a fi deschis la propunerile celuilalt,
importanţa de a avea încredere în omul cu care lucrezi, chiar în cazul în care nu ai experienţa şi
cunoştinţa necesară de a dezvolta o anumită zonă. Doamna Húber, un personaj de 63 de ani
care îşi asumă propriul mod de viaţă, dar nu şi consecinţele acestuia, a căpătat un aer tragic în
interpretarea doamnei Tania Filip, prin lupta între caracterul extrem de egoist şi dorinţa, deja
obsesivă, de a aparţine undeva, sau cuiva, echilibrat între latura ”comică” şi latura singuratică.
Prietenoasă fără viclenie, amabilă cu dezinvoltură, generoasă fără emfază,
Tania Filip este o artistă autentică prin care se dirijează fluxul pasional cu discreţie
nobilă, iar reflexivitatea îi este colorată afectiv, cum stă bine feminităţii.
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Elena Saulea: A fi actriţă este, se poate spune, un mod de a exista. Este această alegere o marcă a
personalităţii, o nuanţă a temperamentului, un dar prin care personalitatea ta se conturează
variat? Ce poate fi semnificativ în faptul că, deşi ai debutat în film, ai simţit o atracţie
irezistibilă spre teatru, mai puţin obişnuită la tinerele actriţe de azi?
Tania Filip: Pentru mine, a fi actriţă este un mod de a exista, cu siguranţă. Am simţit
asta cu mult înainte de a deveni actriţă. Simţeam nevoia exprimării de sine, iar muzica,
arta pe care o aveam la îndemână la vremea respectivă, nu acoperea în totalitate
această necesitate. Făceam balet, pictam - mi s-a spus la vremea respectivă că aş fi
putut face şi una şi alta… dar nu le-am desăvârşit, asta poate că, îmi dau seama acum,
privind în urmă, nu am avut niciodată solid acel filon al urmăririi scopului carierei, nu
mi-am dorit niciodată să ajung… totul a fost foarte firesc pentru mine, m-am hotărât să
părăsesc muzica, mai precis compoziţia, am dat la IATC, am intrat de prima dată (nota
bene… erau 6 locuri într-un an!!!...), am parcurs cei 4 ani de ucenicie alături de Amza
Pellea, Marin Moraru şi de Ion Cojar… O şansă fantastică să fii cu toţi aceşti monştri
sacri în aceeaşi încăpere… Îmi aduc aminte, în primele întâlniri, nici nu îndrăzneam să
mă uit în ochii lor, pur şi simplu îmi era ruşine… Cu timpul aceste lucruri s-au topit,
am prins curaj, am simţit că evoluez, iar aprecierile doamnei Cătălina Buzoianu din
finalul anului I, după un examen de regie în care eu jucam Honney din Cui i-e frică de
Virginia Wolf, m-au făcut să simt că nu greşisem cu nimic atunci când am ales acest
drum… Nu contează ce mi-a spus doamna Cătălina, de fapt nici nu-mi mai aduc
aminte bine, cert este că în primul moment mi s-au tăiat picioarele de fericire, mi s-au
înmuiat genunchii, iar apoi... m-am trezit cântând pe strada Pitar Moş fiind convinsă că
voi putea muta munţii din loc – era o confirmare faţă de mine însămi… Aşa că,
încercând o concluzie a acestui răspuns, nu cred că aş putea trăi fără teatru, fără
actorie… dar într-un mod foarte personal… nu sunt o devoratoare de spectacole, nici
nu-mi permit în acest moment al vieţii mele, nu mă bat pentru roluri, mai degrabă aş
califica această dependenţă ca pe ceva foarte personal, intim, împărtăşit într-o măsură
ponderată… Despre cum am devenit actriţă, plasându-mă într-un orizont anecdotic,
am declarat în toate interviurile că… datorită pistruilor mei… Venise primăvara, îmi
apăruseră pistruii, care între timp s-au estompat şi chiar au dispărut, iar Mircea
Diaconu m-a oprit pe scări la teatrul Bulandra unde eu făceam figuraţie cu grupul Song
şi mi-a spus: …Ai pistrui… Timidă, uşor speriată am răspuns… Da, e ceva rău în asta?…
Nu, mi-a replicat. …Poţi să vii mâine cu mine în Buftea?... Da… şi aşa a început totul…
După o lungă strângere de mână cu Dan Piţa care căuta o actriţă tânără pentru rolul
June...
E.S.: Dacă ne propunem să refacem traseul acestei călătorii spre originile tale interpretative, a
evoluţiei tale ca actriţă, ai putea menţiona evenimentele cu impact emoţional care ţi-au descifrat
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tainele muncii de actor, ce roluri, ce regizori sunt, din acest punct de vedere, formatori pentru
destinul tău artistic şi de ce?
T.F.: Înainte de a puncta concret ceea ce vreau să spun, trebuie să mărturisesc că mă
consider o actriţă fericită… Poate pentru mulţi dinafară sună exagerat… ani de zile fără
nici o prezenţă pe scenă, premii de recunoaştere ... cele de dinainte de ’89 nu mai au
valoare azi… Sunt fericită pentru că am trăit momente unice… câteva… îndrăznesc să
spun chiar miraculoase… O spun şi studenţilor mei de fiecare dată… dacă
experimentezi o emoţie puternică, dacă ai o revelaţie covârşitoare, chiar şi o dată în
viaţă, merită să fi făcut această meserie… Momentele de care vorbesc au fost în timpul
repetiţiilor la Ifigenia… Era Mircea Eliade… în 1980-81… nu cred că astăzi îşi mai poate
da seama cineva ce a însemnat ca atunci să lucrezi pe un text de Mircea Eliade… Era
aproape interzis… de fapt, era chiar interzis… nu erau cărţi, Istoria religiilor ţin minte că
am avut-o fotocopiată mai întâi… şi, în acest context, noi lucram un text al lui, text care
mai fusese jucat o singură dată, fără prea mare succes, după cum mărturisea chiar
Eliade în corespondenţa purtată cu dl. Cojar şi cu dl. Beligan… în rolul principal, Aura
Buzescu… acum, în ’81, în rolul principal Tania Filip ... vă daţi seama ce încărcătură
emoţională ... ce responsabilitate mă apăsa! Covârşitor!!! Discuţiile de atunci, lecturile
parcurse, întâlnirea cu actorii Teatrului Naţional şi, bineînţeles, întâlnirea cu Ion Cojar,
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aflat într-o formă profesională excepţională, m-au format, m-au definit într-un fel…
întregul meu parcurs s-a raportat la aceste evenimente de început…
Prima întâlnire fusese cu Rauţchi în Hagi Tudose… Acum îmi este mai clar ca
oricând că, după aceste experienţe unice, ceea ce a urmat a conţinut multe momente de
dezamăgire… Am început cu ştacheta sus de tot, nu mai puteam să evoluez sub ceea ce
ştiam deja, sub ceea ce simţisem şi ceea mă făcuse cu adevărat fericită… Am fost
introdusă în aceste lumi de cronicile superlative ale domnului Suchianu, după rolul din
Profetul, şi de cele ale domnului Silvestru după rolul din Ifigenia…
E.S.: Crezi că un artist poate oferi, azi mai ales, un model? Poate fi vorba de o revenire la
exemplul modelului uman fie prin personaj fie prin amprenta personală a unei alegeri
interpretative? Povesteşte, te rog, din acest punct de vedere ce ai descoperit şi ce ai propus în
acest sens, ce valori generale sau ce idealuri personale au existat în culisele personajelor tale….
Există unele preferate, care sunt ele şi ce anume ar mai fi fost de căutat?
T.F.: Eu am jucat relativ puţin şi nu întotdeauna ceea ce am vrut sau, mai degrabă, ceea
ce ar fi trebuit să joc... când eşti înregimentat într-un sistem instituţionalizat există şi
cuvântul trebuie... a venit însă şi o vreme în care am putut să aleg dacă să joc... şi dacă
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joc, ce să joc... e un mare lux... nu am apreciat niciodată actorii care vor să fie mereu pe
scenă, care se bat pentru roluri... mi se pare un concept total distorsionat... ai ceva de
spus, atunci te urci pe scenă... şi am reuşit să fac asta... cu rolul din Afterplay, un rol
extraordinar scris de Brian Friel, într-o parafrază cehoviană... este vorba de Sonia
Serebreakova din Unchiul Vania după 20 de ani... se întâlneşte cu Andrei Prozorov din
Trei surori... eu m-am întâlnit cu Adrian Titieni şi cred că a avut rost această întâlnire...
era, dincolo de calităţile intrinsece ale textului, o boltă în timp, un arc în viaţa noastră
în artă... Da, aş include acest rol la capitolul model... în primul rând pentru mine,
pentru artist...
E.S.: Câtă înţelepciune trebuie să aducă un profesor de actorie în munca lui la orele de
specialitate şi câtă vervă şi experienţă? Poţi detalia acest traseu prin fapte de viaţă sau poţi
raţionaliza didactic, metodologic să zicem, acest schimb de la concept la ilustrare?Lucrarea ta de
doctorat ilustrează prin chiar tema ei o preferinţă pentru metodă… Poţi să ne spui cum s-a
conturat pentru tine necesitatea de a cerceta această temă?
T.F.: Eu sunt un om care se vrea organizat, nu-mi reuşeşte întotdeauna, dar mă
străduiesc... nu suport dezordinea... şi aici nu mă refer neapărat la dezordinea concretă,
imediată, cotidiană... nu-mi place nici asta, dar de multe ori sunt nevoită s-o înghit...
mă refer în primul rând la o dezordine conceptuală, existenţială... de aceea, un alt
moment fericit l-am trăit în SUA, unde fiind la o bursă Fulbright, am schimbat tema de
cercetare... ce bine am făcut! Eram pierdută într-o universitate de mâna a doua în care
aşa-zişi profesori de actorie, care nu puseseră niciodată piciorul pe scenă, îmi explicau
nişte aberaţii dându-mi exerciţii din cartea de actorie „până data viitoare”... şi, după ce
am înţeles că America chiar este ţara tuturor posibilităţilor, am îndrăznit, am renunţat
la cuminţenia românească, m-am decis să pun întrebări şi să scriu scrisori... şi, astfel,
am fost acceptată la cele mai mari şcoli de actorie din lume... Lee Strasberg Theatre
Institute, Stella Adler Conservatory, HB Studio şi acolo am constatat că se poate şi
altfel... de fapt, de acolo am început acest drum, am înţeles că important este să cunoşti
metoda, arta actorului prin cunoaşterea călăuzitoare spre ea.
Alegerea temei de cercetare pentru teza de doctorat s-a bazat pe aceste
descoperiri şi revelaţii personale... de aceea, o spun şi studenţilor mei, orice demers
teoretic, fie că e vorba de licenţă, lucrare de disertaţie sau de doctorat nu trebuie făcut
în van, formal... trebuie să cercetezi într-adevăr, să luminezi colţişoare întunecate din
fiinţa ta...
E.S.: Crezi într-o pedagogie a succesului? Pot fi sfătuiţi studenţii sau metodele de lucru sunt în
variaţie liberă? Cum ai defini talentul?
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T.F.: O s-o iau aşa, mai la întâmplare, acolo unde răspunsurile se grăbesc mai mult...
Cred într-o pedagogie a succesului... nu cred însă în pedagogia întâmplătoare, la
inspiraţie, ea nu mai poate fi valabilă... nu cred în pedagogia care are ca instrument
doar experienţa pedagogului… nu cred în pedagogia care impune şi tranşează modele.
Vedeţi, asta este marea frumuseţe a îndrumătorului în arta actorului, lucrează cu
materia vie a personalităţii artistice a fiecăruia dintre studenţi... trebuie s-o lase liberă,
să caute, să greşească, să simtă pe propria piele, să descopere un început şi o dezvoltare
a unicităţii. E foarte complex şi solicitant. Am acum un curs la masteratul de arta a
actorului în care vorbim despre metode alternative de abordare a acestei arte. În
primul rând studenţii trebuie sa fie informaţi, apoi trebuie să experimenteze şi abia
după aceea trebuie să aleagă. Şi aici sunt o mie de comentarii. Nu există metode
recomandate, impuse nici atât, există numai descoperiri personale, pe baza unui
temeinic material de instruire, fără de care actorul acestor timpuri nu mai poate exista.
În ceea ce priveşte talentul... cred că mai am puţin şi mă voi declara învinsă de
imposibilitatea alcătuirii unei definiţii frumoase, artistice... cred că mă cucereşte
pragmatismul rezultat din muncă, dăruire, respect, dorinţă de a trăi frumos...
E.S.: Ce se poate învăţa de la alţii? În ce măsură un mentor poate decide asupra unei vocaţii? Ce
se poate învăţa de la alţii pentru desăvârşirea talentului? Tu ce fel de actriţă eşti din această
perspectivă?
T.F.: Poţi învăţa de la alţii. Nu numai studiind cu ei, ci doar privindu-i, simţindu-i,
respirând acelaşi aer. Din admiraţie şi respect se nasc modele valabile a căror influenţă
o simţi poate târziu, se încheagă mai greu sau pur şi simplu se conştientizează mai
târziu... Eu sunt o actriţă care s-a descoperit pe sine ajutată de alţii, care se descoperă în
continuare... nu aş putea însă să deschid o carte de istorie a artei actorului, a teatrului,
să pun degetul pe o fotografie şi aşa să exclam... acesta este modelul meu... sunt
frânturi de influenţe, perioade de timp, momente magice...
E.S.: Ce alte calităţi mai adaugi pentru a completa talentul? Ce anume diferenţiază creaţia
scenică de cea cinematografică? Problemele profesiunii de actor rămân aceleaşi şi pentru scenă şi
pentru ecran?
T.F.: Sigur, arta actorului este aceeaşi, dar modul în care se practică este categoric
diferit de la teatru la film. Ca şi arta actorului de teatru radiofonic. De curând am avut
această experienţă cu absolvenţii unei promoţii strălucite a masteratului de arta a
actorului. Am înregistrat producţiile finale la Radio... şi, dintr-o dată, totul a devenit
extrem de nou... era un spaţiu în care funcţionau legi specifice... microfonul, contactul
cu partenerul, iluzia spaţiului, crearea materialităţii acestuia, ş.a.m.d. Aşa şi la film...
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sunt legi specifice, fără de care nu poţi evolua, sunt lucruri tehnice care trebuie
învăţate, exersate, înţelese. Şi aici, adaptabilitatea defineşte inteligenţa unui actor...
E.S.: Să vorbim de o altă problemă de interes aparte pentru această profesie, mobilitatea specifică
schimbului de experienţă artistică. Am remarcat preocuparea ta pentru acest aspect,
participarea la turnee internaţionale, experienţa unor roluri în contexte culturale
complementare, poate ne ajuţi să înţelegem, din cele trăite şi experimentate de tine, din acţiunile
pe care le proiectezi ce însemnă, dincolo de ineditul experienţei, a juca într-o altă limbă sau a
cunoaşte un alt public.

T.F.: Cum spuneam înainte, sunt o actriţă fericită. Un argument în plus o constituie
experienţele mele internaţionale. În 1991 am jucat la Paris, la Centre Culturel
Courbevoie, într-un spectacol în limba franceză, la recomandarea bunului prieten
Bogdan Stanoevici, actor la vremea aceea în Franţa. Rolul era al unei contese moldave,
salvarea mea a constat în faptul că trebuia să vorbească cu un puternic accent estic... nu
mi-a fost greu de loc, cu toate că, şi pentru asta, am urmat cursuri de fonetică cu un
profesor special. Sigur că experienţa a fost extraordinar de interesantă, începând de la
lucrurile care ţineau de tehnică, de management, până la evoluţia în actul artistic în
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care pot spune fără nici o secundă de
modestie prefăcută că am strălucit. Am
fost mândră de mine, iar ei, colegii mei
actori francezi, au fost treziţi dintr-o
realitate deformată pe care o aveau
despre România... Ulterior au venit la
noi şi s-au declarat îmbogăţiţi, au ajuns
să cunoască teatrul românesc nu numai
prin articole de ziar.
Vorbind despre cum este să joci
într-o altă limbă, trebuie să mărturisesc
că mie mi-a fost greu... Mi-a fost greu şi
în franceză, şi în engleză, când a trebuit
să-mi dau toate examenele de actorie în
engleză. Şi e şi normal. Legea
fundamentală
a
artei
actorului
exprimată de dl. Cojar este ... „un mod
specific de a gândi”... Sigur, apare un
scurt circuit dacă gândeşti îngreunat,
într-o limbă maternă, pe care apoi o
traduci... Dar cu exerciţiu, nimic nu-i
imposibil. Şi noi am introdus un curs de
arta actorului într-o limbă străină de
circulaţie internaţională, tocmai pentru a le oferi studenţilor acest exerciţiu. În acest
context al unei libere circulaţii, de validare de credite între universităţi este absolut
necesar. Din păcate nu a fost dezvoltat aşa cum ar fi trebuit... acest subiect este un lucru
nedus la bun sfârşit în ofertele masterale...
E.S.: Se ştie că artiştii de excepţie, profesioniştii scenei, refac permanent legăturile profesionale
şi păstrează, în acelaşi timp, prietenii de acest fel de o viaţă. Poţi să detaliezi aceste experienţe
ale familiei de actori şi creatori de teatru pe care o ai în chiar spaţiul academic. Ce se explorează
prin acest parcurs de cunoaştere specială, ce impune şi exemplul şi modelul în acelaşi timp?
T.F.: E normal să funcţionăm pe afinităţi, pe similitudini de înţelegere şi nu în ultimul
rând pe istorii de viaţă comune... Eu am fost adusă în spaţiul academic de profesorul
Colceag, căruia îi mulţumesc şi astăzi pentru această iniţiativă. Faptul că m-a invitat la
clasa lui să le vorbesc studenţilor despre experienţa mea americană... Eram
dezorientată, pot să spun chiar dezamăgită că nimeni nu era interesat de ceea ce
făcusem eu în America... şi în Franţa a fost la fel... Aveam un preaplin şi nu aveam cui
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să-l ofer... Gelu, cu care lucrasem la Nottara, mi-a oferit cu generozitate şi fără nici o
rezervă spaţiul clasei sale... generaţia cu Vizante, Maria Buza, Gigi Ifrim, Vlad
Zamfirescu... alături de ei am crescut şi eu, am învăţat, m-am format... a fost o şansă
extraordinară pentru mine că am descoperit că pot face cu plăcere şi altceva decât viaţa
pe scenă... au fost momente în care această detaşare, această viziune a întregului, acest
parcurs pe segmente mari mi-a adus mari satisfacţii, mult mai mari decât vreun rol fără
importanţă pe lista repertorială a vreunui teatru... Apoi cu Gelu şi Roxana am lucrat
mult, am făcut nişte spectacole cu totul speciale... aş aminti aici Cazul Gavrilescu după
La ţigănci, a lui Mircea Eliade... Şi aici am jucat alături de Adrian Titieni... am avut
prezenţe pe scene mari... Lincoln Center for the Performing Arts/New York,
Universitatea din Knoxville Tennessee, Venezuela la un festival de teatru, Germania,
Ungaria..., experienţe de neuitat ne-au unit ca familii spirituale.
E.S.: Mărturiseşti într-un interviu de acum câţiva ani că doreşti, aştepţi filmele mari,
spectacolele care sunt încă pe drum, care pot construi şi care să îţi ofere personaje scenice
captivante.
T.F.: Filme, roluri mari, spectacole importante? Nu ştiu. Este tot ceea ce pot să spun
acum. Dacă vin, le primesc, nu ştiu să le momesc - este o coordonată din personalitatea
unui artist care îmi lipseşte cu desăvârşire. Sunt deschisă, încă îmi place să descopăr...
Nu ştiu dacă m-aş putea opri la un rol în film sau teatru să-l declar rolul meu... În film
mi-a plăcut experienţa din Întunecare a lui Alexandru Tatos. Cred că asta se datorează
şi personalităţii acestui mare regizor. În teatru au fost multe... mi-a plăcut să joc
comedie (Floarea de cactus la Nottara), tocmai poate pentru că nu era cea mai la
îndemână distribuire a mea... Mi-a plăcut să fac travesti în Păguboşii în regia lui Gelu
Colceag, primul spectacol, prima producţie după 1989... spectacol născut din
entuziasmul unor creatori care credeau că vor schimba lumea... a fost foarte frumos!!!
Apoi Cazul Gavrilescu, de care am vorbit... Afterplay de la Teatrul Act... de aici încolo om
vedea!...
E.S.: Crezi în nevoia permanentă de metamorfoză? Cum îţi organizezi timpul, există pentru
actriţa Tania Filip un permanent timp interior? Cum intervii în alegerile mici sau mai
importante ale Alexandrei? Poţi defini fericirea?Este prietenia o vocaţie sau o educaţie?
T.F.: E un final de interviu apoteotic, ca într-o construcţie scenică, sunt asaltată de
întrebări covârşitoare... atât de simple aparent, dar atât de complexe în esenţă... iată şi
aici un paradox, prezent, care în opinia mea este una din legile fundamentale a
teatrului.
Fericirea? Momentele de emoţie autentică trăite într-o viaţă...
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Timpul interior... aş putea spune că mă domină... există în permanenţă pentru
mine... vreau să cred că sunt vie în permanenţă... la asta tânjesc, asta îmi doresc...
Alexandra este un copil în deciziile căruia se intervine destul de greu, aşa că, de
cele mai multe ori, fac o paralelă între persuasiunea mea vis-à-vis de studenţi şi încerc
s-o transfer. Este vorba de fapt, esenţial, de aceeaşi formare de personalitate, de acelaşi
discernământ al alegerilor... Asta-i greutatea, asta-i frumuseţea!!!
Prietenie? Este şi vocaţie, şi educaţie... trebuie să ai o justă apreciere de valori şi
o generozitate pe care trebuie să o acorzi unei legături fundamentele dacă o pot
caracteriza astfel...
E.S.: Mi-ai povestit într-o zi, întâmplător, că ai dăruit un pian unei fetiţe talentate... A fost un
gest de binefacere sau unul cultural, în sensul vorbelor lui Malraux - idealurile, visurile sunt
mai importante decât bietele noastre vieţi?
T.F.: Am dăruit acel pian unei fetiţe, nu ştiu de ce... aşa am simţit eu nevoia... am aflat
că e fericită, a dansat în jurul lui, a cântat de bucurie când l-a văzut în casă... Pentru
mine e suficient!
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E.S.: Ai un rol pe care-l poţi vedea cu fascinaţie, un rol drag, să zicem aşa?
T.F.: Rol drag? Întotdeauna cele mai proaspete în memorie... cel din urmă este cel din
Nefericiţii de Fúst Milán, producţia de final de Master a regizoarei Szuszana Kovacs...
un rol cum n-am mai făcut... Atâtea faţete, atâtea nuanţe, atâta complexitate... M-a
tentat găsirea unor stări interioare, găsirea acelui filon căruia să i se subordoneze
întreaga evoluţie. A fost foarte solicitant, dar, ca orice lucru care se conturează mai
greu, mi-a oferit satisfacţii mari... Este un rol pe care l-am jucat alături de studenţi cu
foarte mare plăcere. Să vedem cum va fi primit la Paris, plecăm în turneu şi o să avem
acolo trei spectacole. E o încercare...
E.S.: Ultima oră ... Ce este în lucru pentru acesta stagiune, în scenă şi pentru catedră?
T.F.: În legătură cu Pescăruşul pot spune că este un mare pariu... în primul rând pentru
studenţii actori care îşi vor pune forţele la încercare pe un text atât de celebru... apoi,
pentru ceea ce ne propunem... Un fel de spargere a unei prejudecăţi Cehov... vreau ca
spectacolul să fie viu, dinamic, contorsionat, aşa cum citesc eu textul lui Cehov astăzi...
De aceea, actorii trebuie să fie lipsiţi de prejudecăţi, să scape de tentaţia de a juca
Cehov şi atât, să fugă de generalităţi, de ilustraţii... deja în repetiţii văd că au înţeles
acest lucru. Rămâne de văzut dacă lucrul la acest text se va încadra într-o zodie
norocoasă. Sunt o mie de elemente care pot aduce acest noroc atunci când lucrezi la un
spectacol în regim de teatru. Căci despre asta este vorba acum, în anul V... lucrăm ca la
teatru, lucru de care am fugit în toţi anii pregătitori... dar hai să discutăm despre acest
spectacol după câteva luni, încolo, spre Gala Absolvenţilor...
noiembrie 2011
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Book Review

George Banu
Conştiinţa sfârşitului

Livada de vişini, ultimul text al lui
Cehov, este un manifest al toporului
politic. O reflecţie poetic-politică despre o
lume care se prăbuşeşte în propria ei
plasă de idealisme paralizante şi
parazitare. Livada nu este un spaţiu, este
timpul unei lumi care amuţeşte pentru că
nu mai are pentru cine să vorbească. Noul
limbaj politic taie din rădăcini vechea ordine de idei. Pe ruinele livezii se construieşte
un sistem capitalist în care este subminată valoarea muncii tradiţionale.
Livada de vişini, teatrul nostru - publicată de curând la editura Nemira poartă, ca şi eseurile anterioare ale lui George Banu (Actorul pe calea fără de urmă, Teatrul
memoriei, Roşu şi aur, Peter Brook sau regizorul şi cercul etc.), amprenta unei stilistici
personale. Stilul inconfundabil al scriiturii lui George Banu, impregnat de o evidentă
notă de poeticitate, transformă cărţile sale în eseuri teatrale, în mărturii ale memoriei
unui spectator care-şi subiectivizează extrem actul de a privi un spectacol. George
Banu scrie despre ceea ce spectacolul lasă să se între-vadă şi despre ceea ce, inevitabil,
ascunde. Cu luciditate, rafinament şi vizibilă propensiune ludică, George Banu
recompune montările-lecturi ale Livezii de vişini. O piesă de teatru aleasă nu
întâmplător, ci tocmai pentru că reflectă o metamorfoză substanţială, surprinsă pe mai
multe paliere: experienţă de viaţă, statut social, valori materiale şi spirituale, ordini
trăite şi imaginate.
Livada de vişini coagulează personaje şi semnificaţii polarizante. E locul celor
mai vii şi mai fecunde contraste. Pe de o parte, sunt cei pentru care livada reprezintă o
marcă identitară, un timp simbolic pe care au nevoie să-l recupereze pentru a putea trăi
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mai departe. Livada este o reţea afectivă, o urnă a memoriei pe care personajele o
vizitează permanent, terorizate de posibilitatea înstrăinării ei. Livada simbolizează
reversibilitatea nostalgiilor şi este, în acelaşi timp, o fotogramă ireversibilă, un timp
care nu se mai poate întoarce.
Toposul livezii legitimează parcursul personajelor, fiind în consonanţă cu
traseul lor evolutiv. Aşa se explică obstinaţia cu care se agaţă de iluzia supravieţuirii ei.
De cealaltă parte se situează Lopahin şi noua ordine materială, care reduce simbolurile
la obiecte, anulând vitalitatea lor. ”Lumea există doar dacă poate să fie vândută prin
transformare”, pare să spună permanent Lopahin. Livada este în accepţia lui un bun
oricând banalizat prin marfandizare şi, în acelaşi, timp, reutilizat prin noua
semnificaţie economică pe care o primeşte. Livada devine un preţ. Timpul lui Lopahin
este unul al fixării în pecuniar. Nimic nu poate exista dincolo de această determinare
financiară care precarizează simbolurile.
Montările Livezii de vişini pornesc de la o fundamentală opţiune vizuală: să arăţi
sau să nu arăţi livada pe scenă. Livada se retrage în sine sau emerge exploziv, figurarea
ei, felul în care este prezentă sau absentă, constituind miza punerilor în scenă. Livada
se poate întrupa sau poate fi vizualizată imaginar. Stanislavski schiţează pe pereţii
casei flori şi trunchiuri aproape imperceptibile. La Strehler, ea apare ca o pânză
impregnată de frunze uscate, acoperind deopotrivă sala şi scena ca un ecou ce
reberberează starea personajelor. Livada lui Strehler este în viziunea lui George Banu
"cel mai frumos eseu despre albul în teatru’’, producându-se osmoza între decor şi
costume în aşa fel încât personajele devin translucide. Acestei monocromii îi
corespunde policromia lui Brook. Andrei Şerban face să coexiste livada şi casa, lumea
din afară şi cea dinăuntru, prelungiri ale unei lente
dezintegrări, iar la Vlad Mugur, crengile livezii
pătrund prin spărturile pereţilor. Sunt iminenţa
morţii şi prezenţa tuturor clipelor pierdute. Sunt
memoria vie a ceea ce nu mai poate fi nicicând
găsit. Le simţi amintindu-şi de un trecut dens.
Livada de vişini, teatrul nostru este o
reflecţie asupra maladiilor sistemelor care
destructurează conţinuturi simbolice şi construiesc
noi şine de gândire şi acţiune: ”Cu Livada de vişini
se termină secolul al XIX-lea şi începe secolul XX,
secolul reînnoirii generalizate. Raportul între
frumos şi util, între memorie şi utopie, sunt marile
interogaţii puse de Cehov în opera sa
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testamentară. Ce moare, ce se naşte în vremuri de tranziţie? Întrebarile cehoviene de
ieri revin neliniştitor în prezent: care va fi soarta «livezilor noastre» azi ameninţate?”1
Livada are ceva din fascinaţia şi efemeritatea unui spectacol de teatru, din clipa
locuită de cele mai puternice creaţii colective. Există atâta timp cât supravieţuiesc cei
pentru care constituie o realitate, un simbol, o amintire. Se confundă într-un fel cu
fiecare dintre noi.
Cartea lui George Banu reuşeşte să-şi transforme cititorul în spectatorul fiecărei
montări. E scriitura însoţirii în memoria unei lumi. Livada de vişini e teatrul rupturilor
fulminante, al deziluziilor topite în schimbare. Mai bine decât oricine, Cehov intuieşte
esenţa metamorfozei. Din teatru şi dincolo de teatru. Livada de vişini e spectacolul
sfârşitului şi al începutului. Al zorilor şi al crepusculului. E teatrul nostru.
cercetător. drd. Mihaela MICHAILOV

Bogdana Darie
Personajul extins
Aristotel afirmase cândva că universul este o
dramă perfect alcătuită. Dar, oare, reciproca nu poate fi
şi ea valabilă? Pentru că nu credem că ar fi o greşeală
dacă am spune: „O dramă bine alcătuită este un întreg
Univers”. Un Univers de gânduri, de trăiri, de sentimente…!
Un Univers, deci!
Vorbind de universalitatea teatrului putem spune că ea se află cladită pe o mare
corespondenţă cu natura umană şi că jocul scenic are toate atributele esenţiale ale vieţii
comune. Teatrul a avut dintotdeauna calitatea de a exprima viaţa, cu bucuriile şi

1

George Banu, Livada de vişini, teatrul nostru, Editura Nemira, Bucureşti, 2011, coperta a patra
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durerile ei, cu oscilaţiile ei ciudate între viciu şi virtute, între întelepciune şi nebunie…!
Perenitatea teatrului constă, printre altele, şi în faptul că este opera unor grupuri
umane; cei de pe scenă şi, în egală masură, cei din sală. Aceste două entităţi participă
într-o cuceritoare conlucrare la realizarea spectacolului teatral. Încercarea de a analiza
grupurile umane din teatru este incitantă.
Lucrarea de faţă a pornit de la ideea că de-a lungul secolelor teatrul a oferit în
cuprinsul său un loc aparte şi de necontestat grupurilor umane ce (în afara actorilor
principali) erau invitate pe scenă.
Iniţial, în teatrul antic, aceste grupuri umane cu individualitate nu tocmai precis
alcătuită în structuralitatea lor s-au numit coruri. Misiunea lor era bine stabilită: ele
trebuiau să reprezinte opinia generală şi să exprime părerea celor mulţi faţă de
evenimentele de pe scenă; şi, nu în ultimul rând, corurile-grupuri afirmau atitudinea
(aprobarea deplină sau respingerea manifestă) unei părţi mari din public faţă de
personajele ce purtau mesajul textului gândit şi scris de autor.
În perioada de apogeu a tragediei greceşti, personajul colectiv va strabate cea
mai glorioasă epocă. Fie că era format din bătrâni, tinere femei sau bărbaţi, rolul
acestuia avea o mare importanţă în desfăşurarea acţiunii. Nici un personaj principal nu
putea să se sustragă judecăţii colectivităţii, reprezentată de un personaj unic. El este cel
care... „vede totul”, „aude totul” şi „judecă totul”. În teatrul antic personajul acesta
avea menirea de a fi mijlocitor între erou şi divinitate. Peste ani şi ani, un gânditor
francez de origine română va lansa celebra teorie a „Dumnezeului ascuns”. Lucien
Goldman analiza tragedia antică prin prisma relaţiei dintre trei mari personaje
principale: Eroul, Lumea şi Divinitatea. Fixa deci Lumea-personajul colectiv între erou
şi divinitate. Această teorie este perfect aplicabilă pe parcursul întregii istorii a
teatrului, nu doar cu strictă referire la tragedia antică. Căci ce altceva face personajul
extins în Misterele şi Miracolele medievale? Fireşte că are marele rol de mediator între
spiritul uman şi spiritul suprem. Acelaşi rol de mediator îl va avea şi în spectacolele de
teatru popular atunci când întregul grup uman, întreaga comunitate rurală, fie că este
vorba de satul românesc ori de aiurea, investeşte personajul extins cu marea misiune
de a celebra marile sărbători religioase sau importantele momente ale calendarului
agricol. Tot personajul extins (format din copii de data aceasta) este cel investit cu rolul
de a invoca Divinitatea cerând cele trebuincioase Vieţii (apă şi soare pentru grâne), în
uluitoarele obiceiuri româneşti Paparuda şi Caloianul, cu rădăcini mult mai adânci
decât cei două mii de ani cunoscuţi nouă.
Dacă în teatrul epic al epocii moderne, personajul extins pare că îşi pierde din
importanţă, în teatrul liric el îşi continuă fulminant drumul cu o pondere foarte mare în
desfăşurarea acţiunii şi, cel mai important, cu valoroase partituri, nu numai uşor de
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recunoscut, dar, mai ales, lesne de reţinut şi de cântat; în
această clipă satisfacţia spectatorului devine maximă.
În epoca contemporană vom fi martorii unor
abordări absolut diferite (poate chiar antagonice) ale
personajului colectiv. Pe de o parte, revenirea lui în
prim-planul reprezentaţiei teatrale prin accentuarea
laturii estetice a demersului artistic, favorizată mai ales
de intervenţiile novatoare ale regizorului; pe de altă
parte, vom asista la denaturarea violentă şi de multe ori
vulgară a rolului şi rostului acestuia sub zodia
„realismului socialist”.
Regizorul modern va fi cel ce va reda
personajului colectiv, la altă scară, cu altă tensiune
estetică funcţia de creaţie avută cândva. Conservându-i rolul tradiţional de sfătuitor, de
judecător al Eroului, regizorul modern va întregi misiunea grupului luând în seamă
mai ales dimensiunea afectivă a relaţiilor interumane dintr-un asemenea colectiv. Fie
că vor monta tragedii antice, sau adaptări după capodopere ale literaturii asiatice, fie că
vor redescoperi perenitatea teatrului brut păstrat de comunităţile rurale îndepărtate
sau (mai mult chiar) vor depăşi neaşteptat importanţa dată iniţial de dramaturgi în
textele cărora personajul colectiv era doar: cetăţeni, alegători, public etc., regizorii
moderni, aflaţi ferm sub imperiul unei autentice revoluţii estetice, au revelat
spectatorului modern, nu un amalgam de personaje adunate temporar într-un spaţiu,
cât un ansamblu de conştiinţe, atitudini şi comportamente; acest ansamblu uman,
dominat de coordonate estetice, îşi va vedea anihilate tendinţele de atomizare a
componenţilor care se vor „topi” într-o unitate comună, indisolubilă. Această entitate
se va circumscrie scopului estetic comun; chiar mai mult, trăirile individuale se vor
transforma în credibile trăiri colective. În această perioadă va prinde contur Teatrul
Experimental; el va permite (datorită variatelor locuri de desfăşurare) dezvoltarea unei
inedite relaţii actor-spectator. În secolul al XX-lea, spectatorul devine unul din
componenţii de bază ai reprezentaţiei teatrale. Mari oameni de teatru (de exemplu
Jerzy Grotowski) vor face ca rolul şi rostul personajului colectiv-spectatorul să devină
parte integrantă, cu o deosebită importanţă în economia spectacolului.
Gruparea colectivă va cunoaşte o mare dezvoltare şi în şcoala modernă de
teatru. Mari personalităţi, mari profesori îşi vor structura teoriile pe valenţele
educativ-formative ale Grupului (de studenti, de această dată). Fie că se bazează pe
teorii ale jocului, pe improvizaţie, pe rigorile psihanalizei, toate, dar absolut toate
metodele de predare-învăţare a artei actorului din şcolile moderne de artă teatrală se
bazează eminamente pe Grup şi pe capacităţile sale educativ-formative.
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După cum s-a văzut, prin cercetările pe care le-am întreprins, am dorit să pun în
evidenţă rostul şi rolul grupului, corului, personajului colectiv de-a lungul istoriei
teatrului. Pentru a-mi susţine argumentaţia privitoare la acesta am considerat absolut
necesar să apelez la valorile ce se pot desprinde din sfera psihologiei sociale. Aşa am
constatat că între membrii componenţi ai unui grup structurat se stabilesc relaţii
interpersonale unite într-un adevărat sistem dinamic; relaţiile interpersonale dau un
puternic suport emoţional întregului complex uman, care este spectacolul clădit la un
moment dat.
Tema de care m-am ocupat în acestă lucrare mi-a fost inspirată de experienţa
artistică personală. Pe parcursul activităţii mele am participat la două proiecte extrem
de interesante. Primul este proiectul Danaidele (după Eschil) montat de Silviu
Purcărete la Teatrul Naţional Craiova; în cadrul acestui proiect am făcut parte din
grupul Danaidelor. Întreaga încărcătură ideatică, întregul comportament pe care am
fost invitată să-l adopt, sistemul de relaţii interumane care s-a stabilit atunci m-au dus
la ideea că nu mai făceam parte dintr-un grup sau dintr-un personaj colectiv, ci că
(împreună cu partenerii mei) deveniserăm deja un personaj mult mai amplu, mult mai
complex.
Cel de-al doilea proiect la care am participat a fost cel propus de regizorul
Gavriil Pinte: un spectacol construit pe lirica unuia dintre cei mai talentaţi poeţi
români din tânăra generaţie, Cristian Popescu. Un tramvai numit Popescu mi-a oferit
posibilitatea nu numai să joc într-un spaţiu total inedit (un tramvai care circula prin
Bucureşti), ci şi să mă confrunt cu obstacole reale cu care un actor ce joacă într-un
spaţiu convenţional (clasic) nu se întâlneşte. Dar, cel mai important, a fost să descopăr
că personajul colectiv care purta titlul generic, Familia Popescu, se extindea asupra a
două grupuri de spectatori: participanţii la călătorie şi spectatorii ocazionali, incidentali
ce priveau spectacolul prin geamurile tramvaiului auzind doar frânturi din replici. A
fost interesant de urmărit intensitatea participării afective a celor două grupuri de
spectatori.
În acel moment ideea lucrării se cristalizase: dacă dintru început personajul
colectiv numit iniţial cor antic, cu covârşitoare importanţă în istoria spectacolului
teatral, se limita, însă, la cele fixate de textul dramatic, în teatrul modern personajul
colectiv se extinde beneficiind de aportul imaginaţiei creatorului de teatru, ce
depăşeşte cu mult rigorile textului scris intrând, prin multiplicarea trăirilor interioare,
în puternică rezonanţă cu marele consumator de artă. Din acest motiv, impunerea unui
nou concept în gândirea teatrală a devenit necesară: Personajul extins a căpătat contur
şi o solidă expresie estetică.
lect. univ. dr. Bogdana DARIE-CREŢU
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Gheorghe Ceauşu
Către „celălalt”
Am spus despre bunul meu prieten,
profesorul Ceauşu, că este un modelator de
concepte. Puţini mai au astăzi astfel de activităţi.
Cunosc pe mulţi care-i şi dispreţuiesc pe “şoarecii
de bibliotecă”, dar de mitocănia lor pe care Ceauşu
o numeşte “kitsch comportamental” mă dezic.
Editarea cărţii “9 discipline plus 3 domenii”
m-a costat sute de ore de muncă. Am primit un
material eteroclit, cules cu dragoste faţă de
profesorul nostru din teancurile de notiţe adunate
de-a lungul anilor, dar fără sistem. Corectura a
durat enorm, dar şi mai mult a durat structurarea sumarului, a conţinutului propriu-zis.
De ce? Îndrumarul, ghidul acesta cuprinde bibliografii pentru - nici mai mult nici mai
puţin - de douăsprezece discipline! De fapt nouă discipline de studiu şi trei domenii ale
cunoaşterii. Profesorul Ceauşu a predat de-a lungul longevivei sale cariere universitare
toate aceste discipline, la diferite niveluri de învăţământ, de la anul I şi până la finalul
studiilor doctorale, la Facultatea de Teatru şi/sau la cea de Film. Este coordonator de
doctorate şi membru în comisiile de validare a acestora alături de alte personalităţi ale
învăţământului românesc pe care poate că nu le gratulăm destul…
Dar să ne întoarcem la instrumentul de lucru propus: “E o cărare prin câmpul
luxuriant al produselor dezirabile ale spiritului creator, care ni se înfăţişează ca un
univers, o lume de instaurări în care s-au sculptat clipe care puteau să se stingă în
albastrul infinit al cerului.”2 Altfel spus, este un ghid de orientare pentru profesori,
studenţi şi lectorii publicului larg, organizat tocmai într-un moment de explozie
informaţională ce împiedică deseori selecţia valorică în favoarea haosului, oferind
peste 3000 de teme de studiu/subiecte/interogaţii pentru nouă discipline:
Antropologie culturală, Artele spectacolului, Axiologie, Estetică, Estetica filmului,
2

Ceauşu, Gheorghe, 9 discipline plus 3 domenii, Unatc Press, Buc., 2011 (cuvânt înainte)
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Interferenţe, Istoria filosofiei, Receptarea culturală, Teoria culturii şi pentru
domeniile: Hermeneutică, Semiotică şi Semantică, Simbolistică.
Fiecare capitol este organizat în syllabus - programa analitică a cursului/
componenete tematice/teme suplimentare pentru seminarii - şi bibliografie propriuzisă, cu trimiteri exacte: autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina sau paginile.
În plus, pentru a clarifica anumite aspecte, am cerut profesorului Ceauşu să scrie
introduceri, definiţii, explicaţii, fapt ce a determinat apariţia unui valoros material de
lectură, clar, concis şi cuprinzător.
Iată, bunăoară, introducerea de la capitolul Antropologie culturală: “Un discurs
despre om trebuie să pornească de la constatarea empirică potrivit căreia omul, în afară
de dorinţa de afecţiune şi de apreciere, are nevoie de două conforturi: confortul
biologic şi confortul spiritual, satisfăcute prin propriul său efort creativ corespunzător
de două tipuri de valori - utilitare şi spirituale.
E uimitor şi satisfăcător să constaţi atâta asemănare dusă până la analogie între
om şi opera de artă, în sensul că nicăieri în produsele omului nu identificăm unitatea
inextricabilă între materie şi spirit ca în aceste două moduri de a fi ale fiinţei.”3
Sau consideraţiile privind tema Apartenenţă, participare şi identitate (disciplina
Antropologie culturală): “Singuraticii nu sunt singuri întrucât nu sunt unici şi constituie
o categorie. Cu atât mai mult isihaştii nu sunt singuri, fiind într-o împreunătate mai
apropiată de divinitate decât ceilalţi credincioşi. Azi e foarte frecvent cuvântul
socializare, de parcă ar fi o noutate, or, este de ordinul evidenţei că fiecare individ
uman, involuntar, prin naştere, şi voluntar, prin alegere, aparţine unei grupări sau
comunităţi din care-şi extrage identitatea şi la care participă sau nu (de exemplu,
comunitatea lingvistică pe care unii o consideră chiar locul unde locuieşte omul.) Deci,
orice individ aparţine, dar poate participa sau nu la ceea ce aparţine şi, de asemenea,
poate participa la ceea ce nu aparţine.”4
În cadrul aceluiaşi capitol, Gheorghe Ceauşu organizează un inventar a peste
100 de ipostaze umane, unele dintre ele „universalii culturale” (homo habilis, zoon
phonanta, homo mediterraneus, homo melodramaticus, homo economicus, homo
doloris, homo spiritus, homo credens, homo actionalis, homo aestimans, homo imitans,
homo duplex, etc.), altele impuse de diferiţi gânditori, ca de exemplu: zoon politikon
(Aristotel), homo ludens (Johan Huizinga), homo festivus (Philippe Muray), homo
existens (W. Dupre), homo hierarchicus (Louis Dumont), homo stultus (Petre Ţuţea),
homo americanus (Gheorghe Calciu-Dumitreasa), homo absconditus (Ernst Cassirer),
homo ciberneticus (Adrian Restian), homo metafizicus (Schopenhauer), homo
3
4

Ceauşu, Gheorghe, 9 discipline plus 3 domenii, Unatc Press, Buc., 2011, p. 1
Idem, p. 17
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universalis (Anton Dumitriu), homo europeus (Paul Valery), homo inhumanus (Peter
Sloterdijk), homo sovieticus (Soloviev), homo fictus (Hans Vaihiger), homo demens
(Edgar Morin), homo religiosus (Mircea Eliade), etc. Omul se defineşte, astfel, în raport
cu sine, cu lumea şi cu divinitatea. Singular ca specie conştientă de sine şi marcat de
grijă, omul este captiv într-un topos (gr. loc), neputând fi în două locuri deodată, iar
acest topos e nedezlipit de durata care măsoară fiinţarea. Omul îşi are, aşadar, propriul
loc în universul organizat pe nivele, ceea ce determină plasarea şi definirea omului
între coordonata terestră şi cea celestă. “Problema e aceea dacă omul, ca specie sui
generis în lume şi ca individ, este acolo unde ar trebui să fie potrivit destinaţiei
conţinute în natura sa.“5
La capitolul Axiologie se tratează în special valorile morale şi valorile estetice.
Despre valori în genere profesorul Ceauşu subliniază că au drept caracteristici comune
ireductibilitatea unele la altele şi la suporturile lor, idealitatea, valabilitatea, dar că
anume polaritatea lor e cea care le face să constituie miezul formelor fundamentale ale
culturii. După caracteristica polarităţii valorile morale pot fi expuse şi ca perechi
dihotomice, opoziţionale: bine-rău, demnitate-supuşenie, cinste-necinste, sinceritateminciună etc. „Este de remarcat că, în regimul lor, valorile morale, ca sentimente şi acte
ale voinţei, nu sunt pure şi autonome6. Între ele şi valorile religioase, juridice şi politice
nu sunt linii exacte şi infranşisabile, ci interferenţe la marginile lor şi implicaţii
conotative, deşi acestea (cele morale) sunt conţinutul celorlalte, le penetrează şi le irigă
pe toate cu aura general-umană. De aceea numărul lor mare în raport cu celelalte
tipuri, aşa cum rezultă, credem, din inventarul de mai jos, configurează sfera omului
generic şi a omenescului, în interiorul cărora distingem umanul şi inumanul. Homo
sum, humani nihil a me alienum puto – Terenţiu.”7
Închei cu o ultimă trimitere, cea care justifică şi titlul recenziei noastre – Către
„celălalt”, căci motorul acestei întreprinderi a fost, pe lângă nevoia de a împărtăşi din
enciclopedismul evident al cunoştinţelor sale, dragostea pentru studenţii săi: «„Acesta”
însă nu-şi dă seama că şi el este „celălalt” pentru „celălalt-ul” său.”» - capitolul Teoria
culturii. Prin urmare, profesorul Ceauşu face apel la conştientizarea caracterului
dialogal al fiinţei umane ca element care ne pozitivează existenţa ca fiinţe individuale
cu apartenenţă culturală precisă şi, cu siguranţă, cu scop: „Dialogul se realizează in
actu după anumite reguli printre care cunoaşterea şi respectarea reciprocă a opiniilor,
limitarea la argumente şi evitarea invectivelor, asigurarea alternării intervenţiilor,

Idem, p. 56
despre autonomismul valorilor: Comte-Sponville, André, Une éducation filosophique, PUF, Paris,
1989, p. 126-127
7 Ceauşu, Gheorghe, 9 discipline plus 3 domenii, Unatc Press, Buc., 2011, p. 104
5
6
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finalizându-se numai cu lămurirea părţilor în discuţie, fără învins şi învingător. O
formă de dialog denaturat este polemica, cearta, războiul verbal în care se implică o
undă de agresivitate cu aport visceral. Lectura unei cărţi, zice Goethe într-un loc, este
un dialog cu spiritele mari.
Pe de altă parte, este de la sine înţeleasă funcţia propriu-zisă a lărgirii şi
adâncirii cunoaşterii pe care au avut-o controversele în istoria diferitelor domenii şi
forme ale culturii. Azi, dialogul intercultural este un imperativ al timpului şi o cale nu
numai de cunoaştere a „celuilalt”, de schimb de idei şi valori, dar şi de fertilizare a
culturilor în propriile lor făgaşe. Un dialog necesar se instituie şi prin iniţierea unor
interogaţii adresate valorilor trecutului din nevoia reactualizării pe linia filiaţiei a ceea
ce au ele veritabil prin procedeul numit intertextualitate. Regândirea lor însă şi
reaşezarea lor într-un nou sistem de valori nu implică demolarea, după cum cred şi o
practică unii. E drept că, din păcate, zăgazurile dialogului civilizat au fost străpunse şi
îşi face loc, din ce în ce mai larg, vacarmul asurzitor sub pretextul justificativ al
punctelor de vedere.”8
lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU

8

Idem, p. 542
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Anca Doina Ciobotaru
Teatrul dincolo de scenă

Un studiu în domeniul utilizării artei teatrale
în contexte extrascenice poate avea rolul de a
determina corelări între varietăţile stilistice ale
tehnicilor dramatice şi efectele avute asupra celor
implicaţi – receptori sau actori. Relaţiile au ca punct
de plecare principiul eficientizării demersului de
cercetare, astfel încât obiectivelor propuse fiecărui proiect de această natură să le
corespundă anumite efecte, vizibile prin dezvoltarea de către subiecţi a unor abilităţi sau
disponibilităţi.
Tehnicile scenice utilizate nu vor fi alese în funcţie de criterii exclusiv estetice, ci în
funcţie de „dramatismul” lor, concretizat prin situaţii, conflicte şi personaje. Evident, o
anume orientare estetică nu este exclusă, impactul asupra publicului constituind un
subiect de reflecţie, pentru cei preocupaţi de subiect, încă din Antichitate. Astfel, Aristotel a
pus în valoare nu doar rolul primordial al acţiunii dramatice în structura operei, ci şi
importanţa relaţiei spectacol – spectator prin conceptul de chatarsis. „Situaţia dramatică
apare acolo unde o energie sufletească, însufleţită de un scop bine determinat, este
contrariată în desfăşurarea ei de o altă energie, cu ţeluri distincte sau antagoniste.
Caracterul energetic al acţiunii dramatice, cu alte cuvinte determinarea ei de către actele de
voinţă ale personajului protagonist, este într-adevăr frapant. Punctul de plecare este
întotdeauna o situaţie problematică, pe care eroul nu o suportă însă pasiv, nici nu o
interiorizează într-un mod pur liric, ci tinde să învingă şi să suprime contrarietatea
printr-un act declanşator de soluţie (care poate fi, desigur, la limita dramaticului, cea
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tragică).”9Aceste schimburi nu sunt specifice doar comunicării intrascenice, ci şi celei
extrascenice în transferurile energetice fiind implicat şi spectatorul. Prezenţa spectatorului
trebuie percepută ca o parte constitutivă a spectacolului şi nu ca o simplă conştiinţă pasivă,
prin ea concretizându-se funcţia de comunicare a teatrului.
Determinantă, în realizarea actului de comunicare teatrală, este alegerea
elementelor de limbaj teatral utilizate. Grupurile ţintă vizate de astfel de proiecte trebuie să
aibă acces la sensurile vehiculate, la decriptarea semnelor care alcătuiesc limbajul. Astfel,
textul dramatic va fi ales nu doar din perspectiva raporturilor de ordin estetic instituite
între el şi celelalte elemente, ci, mai ales, din cea a emoţiilor pe care le declanşează.
Prioritară nu va fi structura poetică, ci „mythos-ul distinct de acţiune în sensul îngust al
cuvântului, dar şi de conţinutul formulabil în sens filozofic…”10 Structura dramatică
optimă pentru contextele comunicaţionale vizate este cea cu final deschis, alegerea
deznodământului revenindu-i receptorului; sentinţele pot dezamăgi sau crea iluzii –
ambele variante putând limita efectele scontate.
Atunci când părăseşte cutia scenei, actorul poate opta pentru mai multe alternative
pe care le-am putea rezuma astfel:
- teatrul educativ
- teatrul terapeutic
- teatrul social (sau, l-am numi noi, “atitudinal”)
Indiferent de variantă, spectacolul nu va
mai fi conceput ca o formulă absolută, ci ca un
instrument a cărui valoare este dată de eficienţa cu
care serveşte obiectivele stabilite. Adesea, spaţiile
specifice acestor formule sunt ambientale, iar actul
dramatic este supus unui proces de deteatralizare .
Lipsit de rafinament estetic sau exactitate plastică,
atenţia este concentrată asupra valorii de semne şi a
funcţionalităţii fiecărui element din mediul utilizat.
Totul trebuie conceput fără a se uita că şi lipsa unor
obiecte poate sugera ceva. Fiecare spaţiu de joc are
propriile resurse de expresivitate pe care creatorul
de spectacol trebuie să le exploateze la maximum.
Acest aspect impune nu doar adaptarea viziunii
scenografice şi regizorale la noile condiţii, ci, mai

N. Tertulian, Structura textului dramatic, în vol. Studii şi cercetări de istoria artei, Tomul 26, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1979, p. 32
10 idem, p. 39
9
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ales, o disponibilitate specială a actorului de a-şi adapta jocul la specificul oricărui spaţiu
teatral şi de a comunica cât mai mult cu publicul.
Istoria formulelor teatrale alternative se pierde în timp, în spectacolele de la curţile
regale, din pieţele publice sau, poate, din faţa „peşterii” şi marchează începuturile acestei
arte. Argumente pentru o astfel de afirmaţie ne sunt oferite de puterea de vizualizare a
artei teatrale în general şi a artei animaţiei în mod special, de caracterul sincretic al acestei
arte, de modul în care era inclusă în viaţa comunităţilor. Formulele de teatru de păpuşi
tradiţional constituie şi astăzi o dovadă a modului în care prin teatru se pot dezbate
probleme socio-politice, se pot promova norme morale sau formula idei filosofice.
Ramayana, Mahabharata, Jocul Păpuşilor, Faust sau poveştile despre viaţa curtezanelor de la
curtea mandarinilor - toate poartă cu ele învăţături şi norme, atitudini şi provocări.
Actorul, pentru a putea trăi din arta sa, călătorea şi îşi spunea poveştile oricui era dispus să
plătească, mai mult sau mai puţin, pentru aceasta. Uneori poveştile sale îl învăţau pe
spectator despre bine şi rău, despre valoare şi non-valoare, adevăr şi minciună, alteori îi
puneau în faţă oglinda vieţii de zi cu zi sau pe a celei „fără de timp”. De multe ori însă, şi
mai ales în piaţa cetăţii, publicul era invitat să adopte o atitudine (de regulă cea pe care o
împărtăşea creatorul de spectacol) în raport cu subiectul abordat.
Aşadar, teatrul de dincolo de scenă înseamnă mai mult decât poetici mai mult sau mai
puţin sofisticate; el presupune participare, implicare, scop. Cei care aleg această cale sunt în
fapt nişte căutători, nişte neliniştiţi. Tehnica de joc nu va constitui prioritate, ci cale spre
mintea şi emoţiile celor cărora se adresează; imaginaţia, intuiţia şi raţiunea se împletesc
formând o triadă magică care dau noi direcţii emoţiilor. Devine o formă a spiritului care
operează deopotrivă în artă, filosofie, psihologie şi pedagogie şi încearcă să dea o altă cale
omului aflat în drum spre el însuşi, spre semeni, spre sentimente şi adevăruri.
conf. univ. dr. Anca CIOBOTARU
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“Cu atât mai adânci, mai ale mele sunt aceste convingeri astăzi,
când au început să se cristalizeze în formulări lucide.”1 Liviu Ciulei
Preocupat de toate aspectele a ceea ce numea “ecuaţia spectacolului” - de la
text, la regizor, la actor, scenograf, etc. şi până la repertoriul teatrelor, la critica de
teatru, la mişcarea culturală generală şi la public - Liviu Ciulei a căutat întotdeauna
să-şi clarifice în scris crezul artistic al momentului, rezultatul studiilor, gândirilor,
experimentelor sale.
Selecţia de articole pe care am realizat-o în acest capitol propune studenţilor
noştri contactul cu gândirea teatrală a marelui regizor, le oferă spre studiu evoluţia
concepţiei sale regizorale şi manageriale, observaţia principiilor artistice pe care le-a
descoperit prin experimentare directă şi care se descriu cu atât mai interesant cu cât se
definesc paradoxal (de exemplu, deşi într-o parte Ciulei afirmă că doreşte să se ferească
de “spectacol”, de dramatismul “în sine”, în altă parte remarcă tocmai faptul că şi
“realitatea şi viaţa pe scenă” nu sunt decât alte forme de convenţie teatrală; sau, în
ultimul dintre articolele acestui capitol, tratează deopotrivă “nevoia de meserie” şi
“pericolele căderii în meserie”).
Desigur, pe lângă crezul artistic al regizorului, actorului, scenografului Liviu
Ciulei, aceste articole oglindesc şi epoca în care au fost scrise şi, de aceea, tinerii noştri
studenţi nu trebuie să se grăbească să eticheteze drept “perimat” sau “comunist” ceea
ce, la vremea respectivă, era realitatea vieţii de zi cu zi. Nu am intervenit în articole
tocmai din respect pentru calitatea lor documentară. De altfel, Liviu Ciulei a condus
Teatrul Bulandra în intervalul 7 octombrie 1963 – 23 octombrie 1972, când a fost
destituit în urma “abaterilor grave de la valorificarea marxistă a moştenirii culturale”,
manifestate, cu precădere, în spectacolul regizat de Lucian Pintilie cu “Revizorul” de
Gogol.
În partea a doua a capitolului – câteva articole ale colegilor noştri care l-au
cunoscut personal pe Liviu Ciulei (doi profesori, un doctorand şi un masterand),
consemnate în zilele imediat următoare stingerii sale.
redactor coordonator Mihaela Beţiu

1

Din articolul Pasionatul drum spre realism, 1965
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TEATRALIZAREA PICTURII DE TEATRU

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, Nr.2 (anul I) iunie 1956
Cerinţa privind „teatralizarea” spectacolului de teatru - în întregime sau a uneia
din artele componente lui - a fost provocată, de cele mai multe ori, de-a lungul vremii,
de o abatere de la forma de expresie proprie artei teatrale.
Împotriva unor abateri s-au ridicat proteste, dar remediile nu au fost totdeauna
mai puţin discutabile, fie pentru că erau excesive, fie schematice.
De aceea, susţinerea titlului acestui articol se cere motivată cu claritate.
De ce să se pledeze pentru o pictură de teatru „teatralizată”? De ce să se ceară
acest lucru acum, în faza actuală de dezvoltare a scenografiei noastre? Ce înţelegem
prin teatralizarea picturii de teatru?
În cadrul istoriei artelor, scenografia urmează îndeaproape tendinţele generale
ale celorlalte arte şi mai ales cea particulară picturii. Multitudinea exemplelor mă
scuteşte să citez. Logică apare deci şi străduinţa scenografiei noastre de a-şi găsi în ea,
modul de exprimare realist-socialistă.
Aceste străduinţe au prilejuit multe succese şi un real progres în domeniul
scenografiei, progres mult mai pronunţat decât în celelalte discipline artistice, care
converg spre rezultanta spectacol. De pildă, regia de teatru şi disciplina imediat
dependentă de aceasta, jocul actorilor, nu au progresat în aceeaşi măsură. Fără îndoială
că această creştere inegală este în dauna întregului, a spectacolului, cu atât mai mult cu
cât creşterea este cantitativă, nu calitativă (în conţinutul de idei).
Aceste componente ale sintezei spectacolului trebuie să se proporţioneze cu
modestie şi respect unul faţă de celălalt, trebuie să ţină seama de întreg: acesta
realizează scenic acţiunea în desfăşurarea ei dramatică şi mijloceşte pătrunderea ideii
principale până în cunoştinţa spectatorului.
De multe ori, decoruri prea proeminente sufocau pe actor.
Străinii care ne-au vizitat ţara şi au fost oaspeţii teatrelor noastre, ne-au adus nu
o dată darul criticii lor, în acest sens.
Dimpotrivă, critica noastră de specialitate nu a dirijat scenografia. În cronicile
dramatice, abia apare un calificativ sumar şi cu totul formal în legătură cu decorurile,
fără a le pune însă în vreun fel în discuţie.
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La începutul strădaniilor noastre spre căile realiste, criticii au făcut aceeaşi
greşeală, ca şi mulţi directori de scenă şi scenografi. Ei au considerat pur şi simplu
formalist orice decor ce nu era în trei pereţi bine închişi şi cu plafon. Explicaţii în plus
nu erau date. De pildă, decorul realizat de mine la Teatrul Municipal pentru piesa lui
Lascăr Sebastian, Cu pâine şi sare. Acest decor reprezenta un han din Giurgiu, în timpul
răscoalei lui Tudor Vladimirescu, sugera realitatea prin elemente de construcţie reduse
scenic, evitând o construcţie completă, pe formule strict arhitecturale. Acoperişul, la
mine, era indicat doar parţial, iar zidurile, secţioniste, fără a fi legate de arlechin.
Decorul a fost decretat formalist. Asemenea decret critic, lipsit de argumentare, m-a
speriat. Dar şi alţi scenografi au cunoscut experienţe similare. De aceea, în mod firesc
ne-am lansat atunci într-o formulă creatoare mai comodă şi la adăpost de interpretări
sentenţioase. Ne-am limitat la reprezentarea aspectelor concrete şi imediate ale
realităţii, aşadar la reprezentări obiectiviste. Procedeul a îndepărtat astfel scenografia
de la întrebuinţarea limbajului plastic propriu ei, adecvat scenei, şi tratării teatrale a
decorului. Ceea ce este valabil în latura convenţional sugestivă a artei noastre fusese
osândit şi înlăturat de unii, pentru a fi înlocuit cu practica unei extrageri fotografice a
realităţii, deşi se vorbea insistent pe plan teoretic despre necesitatea pătrunderii în
esenţă şi în semnificaţii.
Decor din piesa „Cu pâine şi sare” de L. Sebastian

Pe lângă lipsa criticii sau
a competinţei acesteia când,
aparent, exista, în cadrul
cronicilor dramatice (lucru pe
care l-am dori remediat), se
resimţea
chiar
în
cercul
artiştilor scenografi lipsa unor
frământări publice. Nu s-a
încheiat măcar un bilanţ critic,
pe stagiune, a activităţilor
scenografice.
Problemele scenografiei erau de asemenea văduvite de discuţii lămuritoare şi
din partea regizorilor.
Neîndoios, această situaţie a înlesnit scenografilor noştri, care adesea s-au
bucurat de realizări remarcabile, drumul spre a săvârşi o seamă de greşeli inerente
unor înţelegeri greşite a metodei realiste, cu alte cuvinte de a aluneca pe panta
naturalismului.
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În adevăr, naturalismul a apărut la noi ca o falsă, nepoetică şi stângistă
interpretare a realismului.
E drept, la prima lui apariţie (prin 1887, la „Théâtre Libre”, condus de Antoine),
naturalismul avusese un rol pozitiv. El se ivise ca un protest ridicat formelor
meşteşugăreşti şi a unui academism îmbătrânit. Dar, cu acest obiectiv iniţial
îndreptăţit, el înlocuise o eroare cu alta. Căci precizia, cu pretenţii de restaurare
arheologică, pe care o înfăţişează un decor naturalist, contrazice calitatea esenţială a
operei dramatice, anume forţa ei evocatoare; iar prin „exactitate”, decorul acesta nu
marchează în arta dramatică, propriu-zis, un progres.
Criticul de specialitate Léon Moussinac ne spune că următoarele condiţii au
determinat apariţia naturalismului în decor: … scenografii se mulţumeau cu câteva
noţiuni de istorie, cu cunoaşterea perspectivei teatrale, ignorând că un Manet, un
Carriere, un Monet încearcă să descopere misterioasele frumuseţi ale luminii şi că
exaltă natura cu elanul minunatei lor tinereţi. Pictorii specialişti continuau falsa
tradiţie, pictau virtuos lucrurile, supraîncărcându-le cu ornamente sărace şi
pretenţioase, cu detalii inutile, în care măreţul vis al lui Wagner, de exemplu, era
înăbuşit.
Antoine luptase împotriva „teatralismului” prăfuit, căutând să surprindă
adevărul în decor. El voise să împingă teatrul spre „un adevăr mai uman”, dar nu a
izbutit să facă nimic sau aproape nimic pentru poezia teatrului.
Antoine şi-a dus lupta cu un fel de har mărginit, a cărui încăpăţânare a fost
salvatoare, deoarece atunci când acest mare director de scenă sfârşise prin a-şi impune
maniera, toată lumea era plictisită de ea, pentru că se putuse măsura încă o dată, în
această artă, ca şi în celelalte, antagonismul existent adeseori între exactitate (identitate)
şi adevăr.
Împotriva sarcinii nefireşti şi imposibile pe care şi-a impus-o naturalismul,
aceea de a realiza o dublură identică vieţii, s-au ridicat cu pasiune, cu vehemenţă, dar
nu cu mai puţină eroare, tot felul de protestatari.
Simbolismul, de pildă, predica „decorul ficţiune pură, ornamentală”, în intenţia
de a completa iluzia prin analogii de culoare şi de linii cu drama.
Gordon Craig predica introducerea stilizării, o formă şi un ritm specific
teatrului, tinzând spre obţinerea teatrului artă pură.
Appia, Fuchs, Reinhardt, mai târziu Piscator şi Bragaglia, toţi s-au ridicat
împotriva naturalismului, pledând, ca şi cei citaţi mai înainte, în favoarea unor şcoli
sau maniere proprii.
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Meyerhold, Tairov, cu toate că preconizau de asemenea un „teatru teatral” şi
„mizanscene convenţionale”, o făceau însă într-un fel excentric, abstract şi excesiv; iar
proletcultismul - la care aveau să se adauge şcolile cubiste, constructiviste şi
expresioniste - emancipa, împingea decorul în primul plan al spectacolului,
subordonându-i actorii, regizorul şi autorul.
Toate aceste curente, care au dus, netăgăduit, la deformări, îşi justificau însă
apariţia în lupta împotriva unui adevăr nepoetic pe scenă, împotriva naturalismului.
Ostilitatea lor faţă de acest adevăr nepoetic conţinea elemente valabile, care au putut
alimenta, prin selecţie, realismul preconizat de Stanislavski şi Nemirovici-Dancenko.
De pildă, simbolismul impune picturii de teatru, printre altele, următoarele
condiţii pozitive: simplificarea decorului, alegerea elementului plastic indispensabil
fiecărei scene prin crearea atmosferei, armonie în decor şi costume şi renunţarea la
trompe l’oeil. Appia consideră pe actor drept factorul primordial în realizarea acţiunii
scenice şi subordonează actorului mizanscena şi decorul, care devine astfel neapărat
tridimensional. Reinhardt pune decorul în serviciul valorilor sugestive ale dramei.
Acestea sunt principii pe care le promovează într-un anumit fel şi realismul, ca o
completare a obiectivelor lui esenţiale.
La Teatrul de Artă (M.H.A.T.) Stanislavski reuşeşte să impună metoda
realismului. Secondat de pictorul Golovin (autorul spectacolului Othello), apoi de V.
Dmitriev şi alţii, el imprimă şi scenografiei acelaşi spirit. Dmitriev, care înainte lucrase
sub influenţa constructivismului, mărturisea: „În faţa mea s-au ridicat probleme noi şi
în locul unor sterile metode de formulare a spectacolului, am găsit aici o dorinţă
neobosită şi permanentă de a căuta forme noi”.
Teatrul de Artă (M.H.A.T.) respinge „falsa teatralizare”, schematizatoare şi
lipsită de profunzime artistică, aşa cum respinge şi devierile plate ale naturalismului.
În acest fel trebuie înţeleasă şi pledoaria articolului nostru.
Francis Jourdain spune, comentându-l pe Toulouse-Lautrec: „A fost un realist.
Nu un prizonier al realităţii.”
Din păcate, naturalismul apărut în decorul de teatru la noi a fost şi, în parte este
încă, rezultatul unui asemenea „prizonierat” faţă de realitate.
Vina acestui lucru nu stă în lipsa de talent sau în lipsa de cunoştinţe
profesionale a pictorilor noştri de teatru. Dimpotrivă, o revărsare abundentă de talent
şi studiu a fost investită în spectacolele noastre. De multe ori, „efortul” depus era chiar
exagerat, şi am să fiu mai clar.
În dorinţa obţinerii unei opere „cât mai realiste”, mulţi scenografi şi-au dăruit
luni de zile pentru studierea unei piese, pentru realizarea ei în amănunte multiple şi
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exacte. Stilul epocii era urmărit cu asiduitate şi redat cu meticulozitate. Realitatea
epocii însă, în sensurile ei, scăpa scenografilor.
Rareori s-a ţinut seamă de faptul că imaginea artistică nu trebuie să cuprindă în
aspectul ei concret aceste sensuri şi că ele pot apărea mai eficient dacă se ţine seamă că
realitatea le conţine ca o valoare potenţială.
În dorinţa de a transpune întocmai realitatea, chiar când se alegea o realitate
poetică, adesea se rivaliza cu natura, încercând de exemplu a-i reda frumuseţea.
Ca să nu recurg la alte exemple, socotesc edificator prologul realizat de mine
pentru piesa Cei ce caută fericirea de Orlin Vasiliev, în care am înghesuit pe scenă tot ce
îmi putea oferi natura unui peisaj romantic – de la ruina unei cetăţi bizantine cu
cărămizi năpădite de buruieni şi muşchi, cu capitele retezate, cu lumina care se
filtrează printre spărturi, până la peisajul muntos, ce se profilează uriaş în zare, cu un
cer obstruat vederii spectatorilor de o coroană grea de frunze şi de trunchiuri groase şi
noduroase de copaci... Stilul acestui decor nu e cu nimic mai presus de ceea ce ne putea
oferi pictura plină de fidelităţi întâlnită în teatrul sfârşitului de veac.
Decor din „Cei ce caută fericirea”
de O. Vasiliev

Dmitriev ne spune că
întrebuinţează
frumuseţea
peisajului cehovian, nu ca pe
un lucru în sine, „ci pentru că
ea joacă rolul unui criteriu
moral-estetic.
Frumuseţea
care protestează împotriva
murdăriei
şi
brutalităţii
vieţii, frumuseţea care apare
ca o chemare spre adevăr,
iată în ce constă inegalabila
calitate a pieselor cehoviene, întotdeauna dinamice şi pătrunse de năzuinţa poetică
spre fericire”.
O altă consecinţă a naturalismului a fost aceea că, în dorinţa de a realiza
adevărul vieţii pe scenă, s-a neglijat limbajul propriu artei scenografice şi s-a recurs la
alte arte. Acest fenomen a apărut chiar şi acolo unde s-au realizat opere scenografice
valabile, adică unde ideea fundamentală este redată, unde decorul are vibraţie poetică
efectivă; chiar şi în acest caz, scenografii au păcătuit prin ocolirea mijloacelor proprii de
expresie a artei lor şi s-au adresat mult mai mult arhitecturii sau decoraţiei de interior.
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Desigur că în fiecare din aceste discipline artistice - şi în arhitectură, şi în decoraţia de
interior - se pot crea capodopere. Dar scopul decorului nu este acela de a fi o
perfecţiune plastică, armonică, arhitecturală sau decorativă. El nu are un scop
funcţional imediat. Într-o sufragerie, pe scenă, nu trebuie numai să se mănânce; în ea se
întâmplă o acţiune dramatică, indiferent dacă se mănâncă sau nu.
Tendinţa de arhitecturizare a decorului au avut-o deopotrivă scenografii pictori
şi arhitecţi şi această tendinţă e una din principalele greşeli ale picturii de teatru la noi.
Rezolvarea plastică, stilul, cade pe primul plan; sensul poetico-dramatic, în
consecinţă, pe al doilea. Dar decorul nu poate avea numai un scop decorativ. Scopul lui
nu este acela al unei picturi realizate pentru a plăcea, independent de dramă şi de
tratarea ei regizorală; nu este nici un tablou cu echilibru compoziţional, cu armonie de
culoare, cu calităţi de clar-obscur, cu vibraţie cromatică, ci un fundal dramatic. El
trebuie să îndeplinească o funcţie dramatică, să participe la acţiune, adică la sugerarea
scenică a unei acţiuni din viaţă a unor oameni: personajele piesei.
Dacă pe scenă se creează o odaie cu tot ce se găseşte în ea, se armonizează
volumele unele faţă de altele, culorile, se compune totul faţă de cadrul scenei, se
sugerează biografia personajelor prin diverse amprente lăsate de ele pe decor şi
obiectele acestui decor; totuşi prin lipsă de selecţie a elementelor esenţiale, se pierde în
multitudinea amănuntelor, posibilitatea unei generalizări imediate.
Dacă aducem pe scenă unele elemente de mare pitoresc şi atmosferă – care întro fotografie sau într-o descriere literară ar ajuta la cunoaşterea vieţii personajelor – şi
nu le ridicăm la scară scenică, fie prin tratare, fie prin scoaterea în evidenţă sau prin joc,
ele rămân recuzită moartă.
Teatrul, faţă de alte arte, este foarte generos în puterea lui de sugerare. Un
amănunt, dacă este pus în valoare, ajută pe spectatori să confabuleze, şi trimiterea în
această lume imaginativă a spectatorului poate fi făcută cu precizie. Poate, doar muzica
lasă şi mai multă libertate imaginaţiei, receptivului. Am citit – şi nu mai ştiu unde – că
focul este primul spectacol. În jurul focului, oamenii stau şi tac şi, la adăpostul tăcerii,
lumea interioară capătă primordialitate: amintiri, gânduri, fantezie, toate capătă relief.
Declanşarea acestei vibraţii interioare se realizează în artă prin forţa de sugerare.
Ţin minte un spectacol al lui Marcel Marceau, în care el mima că intră într-un
salon unde era o petrecere. Nu era decât el pe scena goală, dar spectatorii vedeau 30 de
invitaţi şi vedeau ce fac şi cum sunt graşi sau mici, frumoşi sau beţi, veseli sau acri.
Ritmul lor în evoluţia lui, mişcările lor, grupările toate, până şi gălăgia lor, ne erau
transmise prin minunata artă mută a pantomimei.
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Acest fel de a vorbi, de a sugera, trebuie să-l pretindem şi decorului şi prin
mijloace tot atât de economice, de artistice, de „teatrale”.
În arta teatrului dorinţa de a arăta totul creează tocmai o limită în posibilitatea
spectatorului de a imagina. Măiestria artistului de teatru constă, în mare măsură, în a
sugera cu un element, ferind întregul, lăsându-l la puterea de completare a
spectatorilor.
În decorul ultimului act din Apus de soare, pictorul Marosin reuşeşte să ne dea
impresia că în spatele unei mici uşi ogivale se întinde întreaga Moldovă, clocotind de
răzmeriţă. Dacă am fi văzut-o, răzmeriţa era jucată desigur de vreo 50 de figuranţi şi
am fi suferit ridiculul „teatrului”, în sensul exact opus celui pentru care pledez.
Teatralizare nu de dragul teatralizării, nu pentru a stârni artificial interesul sau
pentru a face neapărat altfel decât în realitatea imediată, ci pentru o realitate transmisă
cu imagini specifice artei scenei.
Nu arhitectură înghesuită şi minimalizată pe o scenuţă, nu clădiri reproduse cu
efort inutil, din carton, ci imagini scenice, poetico-dramatice, concretizate în decoruri.
„Este acesta realism?” se întreba Nemirovici-Dancenko despre forma exterioară
a spectacolului Anna Karenina. „Da. Aici însă, important e să existe trei pereţi, o
fereastră în dreapta, o uşă în fund şi o alta în stânga. Important e ca forma prezentării
exterioare a spectacolului să înfăţişeze epoca istorică, să fie un fond veridic al acţiunii şi
să ajute actorilor să exprime ideea spectacolului. Dacă ideologia piesei este ferm
trasată, dacă totul este pătruns de simplitate, e viu şi ajunge până la spectator, atunci
nu mă supără dacă pe scena mea, în locul unui mobilier amănunţit, va atârna o
catifea.”
În spectacolul Cadavrul viu, de la Teatrul Tineretului, pictorii Bragaglia şi Mitrici
au intenţionat un decor sugestiv, dintr-un fel de culise care se pot schimba între ele.
Intenţia lor trebuie felicitată şi tabloul în care corul ţigănesc cântă este deosebit de
reuşit. Şalul devenit element scenic, căpătând scară scenică, ne dă toată atmosfera
policromă, ţipătoare, dar şi de surdină a acestei scene. În rest, însă, acest gen de a trata
decorul se vede că îşi cere drepturile lui cu tot atâta exigenţă ca un decor foarte concret.
Fiind puţină mobilă - numai cea esenţială - ea trebuie să fie reprezentativă şi nu e
scutită de datoria de a fi de bun gust.
În genere, în teatru, în artă, şi urâtul trebuie reprezentat cu aceeaşi cantitate de
gust. Arătând urâtul sau prostul gust, aşa cum este în realitate, cădem din nou în
naturalism.
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Recomandarea „teatralizării decorului” nu trebuie privită dogmatic. Faptul că
protestez împotriva decorului închis, cu plafon, a decorului arhitectural, nu trebuie să-l
excludă. El îşi are rostul său în teatru, acolo unde este necesar.
De asemenea, elementul arhitectural este folositor pe scenă pentru sugerarea
stilului şi a epocii, dar şi trebuie ridicat la scară scenică şi întrebuinţat teatral, nu
constructivist.
Măreţ apare, în toată frumuseţea lui, elementul arhitectural românesc, în
decorurile scenografului Toni Gheorghiu, create pentru opera Ioan Vodă cel Cumplit. El
este amplificat, capătă valoare scenică, aşa cum scenice devin şi picturile murale şi
elementele de tapiserie şi broderie veche, populară, domnească sau bisericească.
Amplificat teatral este şi detaliul ornamental al costumului, şi însăşi croiala lui. Totul
capătă proporţii de monumental, fiind rezolvat cu deosebit bun gust, alimentat din
izvorul minunatei arte naţionale, pătrunse în esenţa ei.
Totul putea să fie tratat în stilul pompier, în care decorul de operă cade atât de
uşor şi de a cărui tradiţie nu ne-am scuturat încă pe de-a întregul, dar păstrarea
echilibrului arhitecturii româneşti şi redarea scenică a acestui echilibru au prilejuit un
minunat decor, poate unul dintre primele care transpun teatral minunăţiile artistice ale
poporului nostru.

Machetă de decor de Toni Gheorghiu la opera „Ion Vodă cel Cumplit”
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CĂUTĂRI ARHITECTONICE ÎN TEATRU

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 5 (anul I), octombrie 1956
În unul din ultimele sale numere, revista „Le Theatre dans le Monde”, editată
de Institutul Internaţional de Teatru, cu concursul UNESCO, abordează o problemă
care se pare că frământă astăzi în egală măsură pe animatorii vieţii teatrale şi pe
arhitecţii din multe ţări. Este vorba de găsirea unor forme noi de arhitectură interioară
a teatrelor; mai precis, de stabilirea concepţiei generale care să stea la baza căutărilor şi
realizărilor practice în acest domeniu. Într-adevăr, la oamenii de teatru - şi, sub
impulsul lor, la arhitecţi - se constată în anii din urmă o preocupare vădită de a
estompa sau chiar de a suprima cu desăvârşire orice barieră între scenă şi sală. Cadrul
rigid al scenei „a l’italienne”, care desparte sala de spectacol în două compartimente
distincte, cu trăiri proprii ce nu se întrepătrund totdeauna, pare să aibă asupra unora
darul de a le paraliza elanul artistic. Trebuie spus de la bun început că, în linii generale,
nu este vorba aici de o „doctrină” în materie de arhitectură teatrală, ci de dorinţa de a
se crea, după cerinţele operelor dramatice înseşi, cadrul-instrument – adică sala – cât
mai perfect adaptat acestor cerinţe şi care să permită punerea în lumină a sensurilor
adânci ale pieselor, în faţa unui public cât mai numeros. Deci: textul şi spectatorul – iată
cei doi pivoţi în jurul cărora gravitează problema. De aici şi actualitatea ei în epoca de
răscruce a culturii pe care o trăim. Că aşa este, reiese limpede dintr-o observaţie a
cunoscutului regizor Tyrone Guthrie. Constatând că, deocamdată, nu există o orientare
precisă în ce priveşte construcţia de teatre şi că arhitecţii dibuiesc încă, el spune că,
până la o limpezire a punctelor de vedere, momentul nu i se pare propice pentru a
construi teatre noi, căci a merge astăzi după vechile principii arhitectonice, este ca şi
cum în a doua jumătate a secolului al XVII-lea cineva s-ar fi apucat, la Londra, să
construiască un teatru elisabetan destinat să găzduiască piese al căror stil şi începuse să
fie depăşit. În materie de artă teatrală, programul arhitectonic, după care s-au construit
teatrele a reflectat totdeauna, în organizarea lui, concepţia de viaţă a lumii căreia acea
artă i se adresa. Constatarea se impune începând cu cele mai vechi „locuri dramatice”,
cele de la Cnossos şi de la Phoestos, din epoca civilizaţiei cretane, construite cu cca.
2.500 de ani înaintea erei noastre; continuând cu teatrele Greciei antice, perfect
adaptate caracterului popular al artei dramatice din epoca democraţiei elene, deoarece
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unele din ele, de pildă cele din Epidaur, Ephes şi Scyon, avea o capacitate de 150.000 de
locuri fiecare; în sfârşit, cu teatrele romane, care păstrează multă vreme acelaşi caracter
popular.
Nu intră în obiectivele acestei succinte consemnări o enumerare – cu atât mai
puţin o analiză – a tuturor fazelor arhitectonice ale teatrului. De aceea, vom trece de-a
dreptul la primul teatru de tip modern, construit la începutul secolului al XVI-lea de
Bramante la Vatican; la Teatrul Olimpic, construit de Andrea Palladio la Vicenza (1580)
şi la Teatrul din Parma (1618), operă a arhitectului Aleotti, clădiri cu care începe
domnia aşa-ziselor teatre „a l’italienne”. Aci, scena e delimitată de un cadru,
creându-se efectul „cutiei optice”. Vechile gradene sunt înlocuite cu loji, parterul e
drept (mai târziu, înclinat). Prin capacitatea lor, care nu depăşeşte decât rareori 2.000
de locuri, ele pierd din caracterul popular, devenind de mai multe ori construcţii
rezervate aşa-zisei elite.
Sălile de acest tip şi-au prelungit existenţa până în secolul nostru, evoluând
succesiv în forma teatrului regal şi apoi în a celui burghez. Organizarea lor
arhitectonică corespunde concepţiei de viaţă a lumii de atunci: o ordonanţă de
ceremonie în jurul unui centru fix (monarhul) şi gruparea maselor după imaginea
societăţii împărţită în clase. Perrotet von Laban le comentează astfel: „Ce se întâmpla
pe scenă trebuia să dea naştere iluziei, dar să rămână ca atare. Limitele între lumea
ireală a artei şi cea reală a societăţii burgheze nu trebuiau niciodată şterse sau puse în
discuţie.”

Scene de teatru de-a lungul vremurilor: teatru grec, roman şi elisabetan
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Proiect-schiţă de Ion Sava pentru un „teatru rotund”

Sigur că de la teatrul lui Bramante la cele mai noi săli, au intervenit pe
„structura stabilă” a teatrelor „a l’italienne”, tot felul de îmbunătăţiri şi amplificări, în
special cu caracter mecanic. Echipamentul sălilor şi al scenei a ţinut pas cu progresul
tehnicii şi, astfel, teatrele de la Dessau, Saarbrücken, „Neues Schauspielhaus” din
Dresda, sala „Pigalle” de la Paris şi altele sunt dotate cu tot felul de scene culisante,
lifturi, turnante, scene combinate etc. Pe această linie, trebuie menţionată clădirea
Teatrului Armatei Roşii din Moscova, înzestrată cu o imensă scenă, prevăzută cu
culisante dispuse pe ambele laturi, cu arierscene, cu o turnantă mare şi cu una mică,
înglobată excentric în prima, precum şi o serie de trape-lift hidraulice, a căror poziţie
faţă de sală se poate modifica cu ajutorul turnantei.
Pentru omul de teatru este însă important cu totul altceva. Arhitectul Pierre
Sonrel, autorul unui renumit tratat de scenografie, scrie în acest sens, într-un studiu
închinat sălilor de spectacol (revista „L’Architecture d’aujourd’hui” nr. 23, mai 1949):
„Oamenii de teatru au uitat că rolul magic al arhitecturii nu determină numai osatura
sălii, ci constituie un element al spectacolului… Ei se silesc să rezolve prin căutări
decorative sau prin abilităţi de maşinărie ceea ce depinde în mod unic de dispoziţia
esenţială a sălii, pe care nici decorul, nici maşinismul (tehnica) n-o pot da.”

101

Concept vol 3/nr 2/2011

Remember Liviu Ciulei

Pesimismul lui Sonrel nu este în totul
justificat. Încercările de a ieşi din impas pe o cale mai
valabilă decât cea a „mecanismului” s-au înmulţit.
Artiştii epocii noastre caută incontestabil forme care
să le îngăduie să exprime concepţia nouă de viaţă.
Fugind de un tradiţionalism simplist şi conformist,
care ia ca punct de plecare arta burgheză a secolului
al XIX-lea şi încercând să se inspire din momentele
de culme ale culturii, ei caută să elaboreze o nouă
concepţie în construcţia de teatru, şi anume concepţia
teatrului adaptabil.
Teatrul Armatei Roşii din Moscova (planul parterului)

Principiile acestei noi concepţii s-ar putea formula astfel:
1. Desfiinţarea barierei dintre spectatori şi actori, creată de cadrul scenic, şi restabilirea
contactului intim între aceşti doi factori indispensabili ai spectacolului.
2. Sala să fie un loc neutru şi disponibil reprezentaţiei, care îi va da suflet, o va decora
(nu numai prin decor), îi va decide „tonul”, „expresia”.
Teatrul adaptabil este, aşadar, o sală devenită instrumentul care face posibilă
crearea oricărui spectacol, indiferent de stilul lui. Scena este fie centrată, elisabetană
sau grecească, fie în formă de arenă, fie „a l’italienne”. În raport cu dispoziţia scenei, îşi
schimbă amplasamentul scaunele. Lumina şi instalaţiile tehnice trebuie concepute în
aşa fel ca să poată corespunde în toate cazurile.
Istoria teatrului adaptabil începe de fapt cu proiectele lui Walter Gropius (1930)
pentru aşa numitul „Totaltheater”, care prevedea ca scena şi o parte din sală să fie
montate pe o turnantă, scena putând fi adusă fie în faţa spectatorilor, fie în mijlocul lor,
ca într-o arenă.
Exemple de teatre adaptabile construite sunt deocamdată puţine: câteva teatre
universitare din Statele Unite, ca teatrul universităţii din Los Angeles (California), a
cărui sală poate fi amenajată după nouă scheme; teatrul de la „Antioh College” din
Ohio şi remarcabilul „Ring Theatre” al universităţii din Miami situat la Coral Gables
(arhitecţi: Robert M. Little şi Marion I. Manley). Acesta are în mod variabil 400 – 900 de
locuri. Poate fi întrebuinţat cu scenă centrală sau cu publicul aşezat pe o singură latură
a ei, obţinându-se astfel o scenă deschisă cu o turnantă de 10 m diametru. În toate
cazurile, scaunul cel mai îndepărtat e la opt rânduri de locul de joc.
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Avanscena teatrului din Malmö

În Anglia, la Bristol, o mică sală, „Dramatic Studio”, oferă actorilor posibilităţi
diverse şi multiple de a juca în toate stilurile.
Ca un strălucit exemplu de formulă intermediară, în care adaptabilitatea sălii se
limitează la modificarea de la caz la caz a numărului de locuri, trebuie amintit teatrul
din Malmö (Suedia). Aci, un vast proscenium semicircular pătrunde în public. El este
aşezat pe elevatoare, putând deveni fosă de orchestră, parter-orchestră, ca în
teatrul grecesc sau parter cu scaune, care, fiind ascunse chiar în spaţiul lui, sunt
escamotabile. Pereţii mobili glisează prin pante anume lăsate în tavan şi fac ca sala, de
1.700 locuri pe scaune şi 500 în picioare, să poată fi redusă, după caracterul
spectacolului, la 400, 800 sau 1.200 de locuri.
Experienţe similare întâlnim şi în teatrul sovietic. În primul rând, sunt
cunoscute străduinţele unor oameni de teatru sovietici de a reda acestei arte şi de a-i
dezvolta caracterul de masă pe care îl avea în antichitate, prin mărirea capacităţii sălii
şi prelungirea scenei până aproape în mijlocul spectatorilor. Meyerhold realizase la
Moscova o sală cu scena şi locurile pentru public dispuse în aceeaşi navă de formă
eliptică. Dar inovaţiile lui în materie de arhitectură teatrală, nefiind legate de o
puternică viziune realistă cu privire la interpretarea regizorală şi actoricească a
pieselor, au deviat în abstractism şi experienţele nu au mai fost continuate. Intră apoi în
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studiu felurite proiecte interesante, ca de pildă cel pentru un teatru de masă la Harkov
(arhitecţi: Zdenko-Strijici şi Ebbeke, 1930) dispunând de două scene, una avansând
spre public, cealaltă construită în spatele ei. Un alt proiect este conceput în acelaşi stil
de arhitectul Barkin şi de marele regizor Vahtangov.
Regizorul român Ion Sava, căutând şi el să se sustragă rigidităţii cutiei scenice, a
conceput, în colaborare cu arhitectul Bedros, un proiect pentru o sală circulară cu scenă
deschisă în jurul publicului şi cu scaunele aşezate pe un mare disc turnant, urmărind
acţiunea fie fix, într-o parte sau alta, fie într-o mişcare lentă panoramică, simultană cu
desfăşurarea acţiunii.
În general, toate aceste căutări de formule noi nu au dus la rezultate
concretizate în realizări care să dea naştere la o şcoală. Ele şi multe altele au ajutat, însă,
la conturarea unor noi concepte arhitectonice, care, departe de a constitui o rebeliune
capricioasă împotriva rigidităţii formei, reprezintă dezvoltarea firească a unei concepţii
noi despre arta teatrului.
Când vorbim despre ceea ce s-a realizat practic pe această linie a teatrului
adaptabil, nu e îngăduit să omitem că în multe cazuri – şi observaţia se aplică mai ales
unora din teatrele universitare din SUA – concepţia arhitectonică a sălii a fost dictată
fie de faptul că iniţial localul avea altă destinaţie (atelier, sală de studii etc.), fie că
intenţionat se avea în vedere şi o altă utilizare a lui (ca sală de conferinţe, de club); cu
alte cuvinte, „adaptabilitatea” este impusă adesea de considerente care au prea puţin
comun cu ţelurile exclusiv artistice, devenind o simplă formulă de amenajare
lesnicioasă. De asemenea, s-au produs şi inevitabilele excese: la teatrul „Turnabout”
(literal: „Întoarce-te”) din Los Angeles, reprezentaţiile decurg în modul următor: se
joacă pe o scenă, situată la un capăt al sălii; apoi, la următorul tablou, spectatorii fac să
pivoteze scaunele şi urmăresc acţiunea în partea opusă a sălii. Desigur, o formulă care
nu e din cele mai fericite.
Revista „Le Theatre dans le Monde” a întreprins o anchetă printre regizori şi
oamenii de teatru, cu privire la teatrul adaptabil. Punctele de vedere au fost împărţite.
Adepţii teatrului adaptabil susţin că orice piesă poate fi mai bine reprezentată
pe o scenă deschisă decât pe scena „cutie”. De altfel, formula teatrului adaptabil
permite şi schema „a l’italienne”. Pe de altă parte, oponenţii susţin că e vorba de o
„modă” trecătoare, care recurge la formele primitive ale teatrului şi că piesele scrise
pentru astfel de scene, cum ar fi tragediile antice sau dramele lui Shakespeare, pot fi
montate cu mai multă eficacitate pe scena închisă.
Unul din adepţii principiul teatrului adaptabil, cunoscutul regizor şi actor Jean
Vilar, directorul Teatrului Naţional Popular din Paris spune: „… aşa după cum
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imaginaţia este abstractă şi nelimitată şi scena trebuie să fie nelimitată, nu închisă, şi,
dacă e posibil, goală. Atunci, imaginaţia se va putea bucura – cea a poetului, cea a
actorului şi cea a spectatorului.”
André Barsacq, pe care publicul nostru l-ar putea recunoaşte din recentul
turneu al teatrului „L’Atelier”, preferă scena deschisă, care dă actorului un relief şi o
prezenţă imposibil de obţinut pe cea închisă, cu condiţia să existe o arierscenă, pentru
plantarea unui decor.
Regizorul american Elia Kazan, cunoscut atât în teatru cât şi în cinematograf, se
ridică împotriva construcţiei rigide, spunând: „Pentru a juca cele mai bune texte nouapărute, ar trebui să dărâmăm teatrele”. Iar decoratorul englez Roger Furse,
colaboratorul lui Laurence Olivier, cunoscut publicului nostru prin decorurile şi
costumele filmului Hamlet, îşi doreşte un teatru „uşor transformabil”.
Acelaşi punct de vedere îl împărtăşesc şi Kees van Jersel, director al lui
„Toneelgroup Theatre” (Arnhem) şi Mosche Halevy, directorul teatrului „Ohel” din
Tel-Aviv.
Împotriva noii concepţii se ridică, desigur, valori tot atât de verificate.
Decoratorul D. Oenslager susţine că e neplăcut ca, dincolo de suprafaţa de joc, să vezi
tot spectatori (scena centrală), că ar fi o sursă de distragere a atenţiei şi de confuzii. W.
Unruh afirmă şi el că limitarea optică a scenei „a l’italienne” ajută concentrării, iar
André Villiers, directorul „Centrului de studii filozofice şi tehnice al teatrului” din
Paris spune că scena „a l’italienne” va fi mereu valabilă, „prin puritatea tradiţiei ei şi
prin intenţii”.
E greu să formulăm o concluzie cu privire la un principiu neverificat încă prin
practică proprie. Sigur e că felul în care acest principiu este aplicat are tot atât de multă
importanţă ca şi modul în care au fost transpuse în practică celelalte principii mai
vechi. Doar am avut prilejul să înregistrăm atâtea exemple proaste şi de teatru „a
l’italienne”. Totuşi, credem că valoarea încercărilor pe linia teatrului adaptabil constă
în fuga de grandilocvenţă exterioară, de fast decorativ, de stil pompier, de paradă şi,
dimpotrivă, în apropierea de autentic, de esenţial, în axarea pe idee, în urmărirea
conţinutului. Soluţie tranzitorie sau durabilă – cert e că teatrul adaptabil şi-a câştigat
deocamdată meritul de a stimula creativitatea pe planuri diverse, însă toate legate de
progresul artei teatrale, în ceea ce are ea valabil. Rămâne să vedem dacă, prin concepţia
ce-i stă la bază, este numai o noutate trecătoare sau dacă reprezintă realmente o
formulă de viitor.
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SCENA

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 1 (anul II) ianuarie 1957, capitolul „Mic dicţionar teatral”
În dramaturgie:
a) locul geografic, imaginat de autor, unde se desfăşoară acţiunea piesei. (În Furtuna lui
Shakespeare: scena, marea, cu o corabie; după aceea, o insulă nelocuită. În Avarul lui
Molière: scena e la Paris, în casa lui Harpagon);
b) o diviziune a acţiunii dramatice, determinată fie de schimbarea numărului de
personaje care apar în faţa publicului, fie de modificarea locului sau timpului de
acţiune.
În tehnica teatrală: suprafaţa de joc, locul din teatru, unde – în timpul reprezentaţiei
teatrale – joacă actorii.
În sensul acesta, „a intra în scenă” înseamnă a apărea în câmpul de vedere al
spectatorilor. Nu întotdeauna această „suprafaţă de joc” a fost rezervată exclusiv
actorilor. Prin 1467, sub domnia lui Ludovic al XI-lea, „Les Confrères de la Passion” au
dat câteva spectacole – primele manifestări de teatru laic amintite la Paris – pe o mare
masă de marmoră din palat. Chiar în clădiri special destinate reprezentaţiilor teatrale,
scena a devenit un loc rezervat numai pentru actori abia din 1759, când contele de
Lauragais a scos băncile şi scaunele spectatorilor care mărgineau stânga şi dreapta
scenei, fapt care l-a costat 12.000 livre, plătite ca despăgubire societarilor Comediei
Franceze. În tot teatrul italienesc şi franţuzesc, ca şi în cel elisabetan, parterul avea
locuri în picioare. Abia în 1794 a fost amenajat cu bănci, evitându-se astfel gălăgia şi
mişcarea necontenită a spectatorilor.
Scena e delimitată în felul următor:
- în faţă, printr-o denivelare (între 0,90 şi 1,10 m) care formează o buză cu lumini,
numită rampă. Distanţa dintre linia cortinei şi rampă se numeşte avanscenă. Unele scene
sunt despărţite de sală printr-o fossă de orchestră, care – astupată mecanic prin lifturi sau
acoperită cu capace – poate deveni proscenium. Scena e despărţită de sală de una sau
mai multe cortine, mărginite de două panouri mobile, îmbrăcate în acelaşi material,
numite arlechine, care se unesc, sus, prin mantoul de arlechin (vizibil când dispare
cortina). Denumirea există din epoca commediei dell’arte: pe acolo, îşi făcea intrarea în
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scenă personajul Arlechin. În faţa mantoului de arlechin, mascându-l, se află o draperie
orizontală, numită lambrochin;
- în spate, de aşa numitul fund al scenei – un zid neutru care, uneori, e întrebuinţat ca
„orizont” (suprafaţă netedă, vopsită în albastru, luminată anume pentru a da impresia
unui cer), iar alteori prezintă o deschizătură mare care uneşte scena cu arierscena
[spaţiul folosit ca degajamente de decor, ca depozit pentru „circularul de orizont”
(teatrul din Charlottenburg), sau ca o prelungire a perspectivei decorurilor; de
asemenea, de aici, din spate, se pot face cele mai bune proiecţii pentru „decorurile
proiectate”, deoarece razele nu întâlnesc obstacole];
- lateral, spre stânga şi dreapta, de spaţii de degajament ale actorilor şi decorurilor,
numite culise. Pe pereţii laterali, sunt dispuse contragreutăţi care ajută la depozitarea
decorurilor în podul scenei. De multe ori, există deschizături spre scenele laterale
(Seltenbühnen) sau buzunarele scenei, cum se mai numesc. Pereţii laterali şi fundul
scenei sunt tăiaţi orizontal, la o anumită înălţime, de două sau mai multe pasarele,
necesare manevrării decorului;
- în sus, de ceea ce numim podul scenei – spaţiu de trei ori mai mare ca scena (la Opera
din Paris, construită de Garnier, podul scenei ajunge la 47 de m înălţime) folosit ca
depozit de decoruri.
Există o adevărată topografie a scenei: partea stângă (privind din sală) se
numeşte grădină, iar partea dreaptă curte (denumiri datând din timpul revoluţiei
franceze, când - înlocuindu-se vechiul repertoriu, în care apăreau regi, regine, prinţi
etc., cu piese de actualitate - orice aluzie la regalitate a fost suprimată); ele corespund
aşezării Teatrului regal, care avea în stânga grădina Tuileries, iar în dreapta „la Cour
du Carroussel” şi s-au substituit denumirilor clasice, după lojile respective, „cotê du
roi” şi „cotê de la reine”.
Deoarece până la începutul secolului al XX-lea, scena era construită în pantă (4
cm la un metru), urcând de la rampă spre fund, mişcarea spre partea dindărăt a scenei
„urcă”, iar înaintarea spre public „coboară”. Panta era tăiată, din metru în metru, de
drumuri pe care alunecau „catargele” şi „chasis”-urile, de care se fixau culisele şi care se
schimbau cu ajutorul unui cărucior de sub scenă. Azi, decorul construit tridimensional,
ca şi cel liber, nu mai îngăduie această pantă, care îşi originea în primele decoruri ale
teatrelor italiene construite de Rafael, Bramante, Palladio, etc. Între drumuri, scena era
prevăzută cu trape (1 x 2 sau 1 x 1 metri), capace care permit aducerea eroului de sub
scenă în orice parte a suprafeţei de joc. Pentru a suporta, într-o succesiune rapidă,
decoruri grele, construite, scena este azi mecanizată, fie orizontal (turnante, culisante),
fie vertical (lifturi, trape, etc.), fie combinând ambele sensuri.
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Acestea sunt elementele scenei aşa-zise clasice. În realitate, scenele teatrelor variază în
privinţa construcţiei, adăugând, eliminând sau interpretând unele din aceste elemente,
în funcţie de scopul artistic urmărit.

1 – Sala; 2 – Spaţiul scenei; 3 – Serviciile teatrului (cabine, depozite, etc.); 4 – Podul
scenei; 5 – Dedesubtul scenei; 6 – Avanscena; 7 – Trapa; 8 şi 9 –Drumuri; 10 – Primul
dedesubt; 11 – Al doilea dedesubt; 12 – Al treilea dedesubt; 13 – Fossa orchestrei; 14 –
Cadrul scenei; 15 – Lambrochin; 16 – Cortina metalică (contra incendiului); 17 –
Cortina; 18 – Mantou de arlechin (orizontal), arlechinii (vertical); 19 – Orga de lumini
(tabloul de comandă al luminilor scenei); 20 – Locul contragreutăţilor; 21 – Fundul
scenei; 22 – Primul pod; 23 – Al doilea pod; 24 – Prima pasarelă; 25 – A doua pasarelă.
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MACHIAJUL

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 2 (anul II) februarie 1957, capitolul „Mic dicţionar teatral”
Noţiune din argoul teatral, care indică rezultatul acţiunii prin care un specialist,
sau actorul însuşi, realizează, pe chipul sau corpul interpretului, faţa sau aspectul
general al personajului interpretat, colorându-l cu farduri, pentru a nu părea livid în
lumina puternică de scenă, şi amplificându-i trăsăturile, pentru a putea fi vizibile din
orice punct al sălii.
Baza de plecare în machiaj o formează însuşi chipul actorului. Acest chip este
colorat şi modelat cu ajutorul a două grupe de elemente: fardul şi postişele.
Fardurile cuprind: 1) fondul de ten, adică culoarea de bază, acoperind o gamă
cromatică complexă de la alb la negru; 2) culori de retuş, menite să creeze umbre sau
lumini; 3) culori pentru accente, care au rostul de a corecta detaliile feţei; 4) dermatografe,
cu ajutorul cărora se trag pe faţă linii care contribuie la definirea caracterologică; 5)
pudre, care acoperă, întâi fondul de ten, apoi întreaga mască, pentru a-i lua luciul
cremei; 6) fondul de ten lichid (numit şi transparent) pentru restul corpului, cuprinzând
culori de la aur la negru.
Postişele sau aplicele sunt elemente care se lipesc pe faţă pentru a corecta
anumite defecte ale interpretului sau pentru a realiza tipul personajului. Ele sunt de
două feluri: cu păr (sprâncene, mustăţi, barbă, perucă, negi etc.) şi fără păr (nas, gură,
urechi, pomeţi etc.), confecţionate dintr-un fel de plastilină numită chit de nas, din
cauciuc sau din papier-mâché. Aceste aplice se fixează de faţă cu eter mastic sau cu spirt de
santarac.
În teatrul antic se proceda la o amplificare mult mai pronunţată a trăsăturilor
personajelor, utilizându-se masca, procedeu folosit şi azi, în mod curent, în teatrul
extrem-oriental.
Machiajul are câteva funcţii bine stabilite: integrează personajul unei anumite
categorii (rasă, clasă, regiune a globului, sex, vârstă etc.) sau marchează o evoluţie în
timp (îmbătrânirea, de pildă), ori o durată interioară (urmele unor succesive stări
sufleteşti). În sensul acesta, se poate vorbi de câteva tipuri de machiaj.
Există un machiaj realist, care tinde să evidenţieze trăsăturile fireşti, veridice, ale
personajului; există un machiaj grotesc, în care este evidentă tendinţa de caricaturizare
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prin sublinierea exagerată a trăsăturilor caracterului. Din contră, machiajul simbolic
vizează eliminarea caracteristicilor individuale şi accidentale, prin accentuarea unui
singur element, prin folosirea culorilor sugestive, care indică tipul, ideea. Trăsăturile
chipului uman pot fi însă îndepărtate de modelul real, substituindu-i-se acestuia un alt
principiu decât cel al vieţii, aşa cum procedează în machiajul stilizat, unde faţa
interpretului poate fi asemănătoare unei statui sau unei figuri geometrice. În fine, se
poate vorbi de un machiaj fantezist, care transformă interpretul într-o fiinţă, reală
(animal sau plantă) sau imaginară (centaur, satir, zână, zmeu, etc.) aparţinând altor
regnuri.
Machiajul este, desigur, unul din adjuvantele importante ale actorului, dar el
rămâne o simplă formă goală dacă trăirea interpretului nu-l umple pe dinăuntru.

Liviu Ciulei, văzut de Drag
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NU SE POATE DA UN VERDICT

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 4 (anul III) aprilie 1958
Părerea mea în problema actor de teatru – actor de film este că nu se poate da un
verdict care să fie general valabil, că nu se poate spune că orice actor de teatru e bun
pentru film, sau că nici un actor de teatru nu e bun pentru film, sau, în sfârşit, că „omul
de pe stradă” e bun sau nu, mai bun sau nu, decât actorul de teatru. De ce gândesc
astfel? Pentru că socotesc că fiecare caz îşi cere soluţionarea proprie, adecvată. Dată
fiind vârsta lui fragedă, cred că filmul nu şi-a găsit încă forma de expresie rigidă,
canonică, definitivă, precisă, din care să nu se poată ieşi. Abia acum îşi determină
limitele; suntem spectatorii acestui fenomen. Formele de expresie ale filmului pot fi
multiple. Pe de altă parte, în aceeaşi formă de expresie putem trata multe subiecte. De
pildă, tratăm în mod romantic un subiect diurn şi atunci poate că e nevoie de actori de
teatru, obişnuiţi cu exacerbarea sentimentelor la dimensiuni romantice. Viceversa:
subiectul romantic tratat în stil diurn poate fi rezolvat cu oameni de pe stradă. Omul de
pe stradă e un foarte bun actor, când pe stradă el umblă deghizat în civil, mascând
actorul. Cred că actorul de teatru îşi poate întrebuinţa din plin meşteşugul în film, fără
ca prin aceasta să fie exclusă folosirea omului de pe stradă. Există maniere de tratare
cinematografică, în cadrul cărora sarcina rezolvării dramatice cade în seama actorului,
şi altele când centrul de greutate se deplasează prin rezolvarea regizorală, substituind
emoţiei vii, create prin fiecare fibră actoricească, o altă emoţie, poate mai mecanică în
aparenţă, dar mai proprie, cred, artei cinematografice. E vorba de emoţia creată prin
mijloace regizorale (cinematografice); e vorba de momentul dramatic creat prin
mişcare de aparat, prin cadraj, prin mişcare în cadru, prin montaj, prin mixarea
efectului optic cu cel sonor – adică prin mijloace specifice acestei arte a imaginii în
mişcare. Pot spune că de cele mai multe ori, aceasta a fost metoda cu care am scontat
obţinerea emoţiei în spectator, cu filmul Erupţia, încercându-mi astfel o concepţie pe
care nu o consider general valabilă, dar am socotit-o a fi haina cea mai apropiată şi
reuşită a conţinutului dat. Poate că soluţia optimă stă în îmbinarea celor două metode.
Dar să revenim la actor. Cred că s-ar putea încerca o clasificare (nu ştiu dacă e
exhaustivă):
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1) Omul de pe stradă-actor împrumută el personajului propria sa personalitate,
oricare ar fi personajul. Bineînţeles, sunt şi printre actori unii – cazuri excepţionale –
care fac acelaşi lucru: Jean Gabin, de pildă. Toate personajele lui sunt masive, virile,
îndurătoare, lente, etc.
2) Actorul de teatru sau profesionistul de film se extinde, ajunge prin
interpretare la personalitatea personajului, dacă limitele extensibilităţii egoului său (eu
obişnuiesc să numesc acesta „limitele elasticităţii interioare”) îi permit să facă acest
lucru. Atunci, însă, când decalajul se face simţit – rezultatul e dezastruos.
3) O a treia categorie – cred, cea mai importantă, pentru că mi se pare că ea
diferenţiază specia actorului de film, atât de aceea a actorului de teatru, cât şi de „omul
de pe stradă” – este aceea a actorului „de farmec”. Sigur că nici pe scenă farmecul nu e
de lepădat (vezi, de pildă, actori „de farmec” ca Elvira Popescu sau George Vraca).
Dar, în general, hotărâtoare în materie de teatru e forţa interpretativă. Există cazuri,
rare, care întrunesc ambele înzestrări; vezi: Greta Garbo, N. Cerkasov, L. Olivier.
Totuşi, sumumul în cinematografie îl obţine actorul „de farmec”, un farmec cu totul
special, sesizabil prin intermediul filmului, ca, de pildă, Rudolf Valentino, Gary
Cooper. Această specie a actorului „de farmec” presupune îmbinarea unor proprietăţi
fizice deosebite şi a unei personalităţi de un gen anumit, aptă să deştepte simpatie, aş
îndrăzni să spun, proprietăţi puţin controlabile ştiinţific şi care nu se înscriu în vreo
metodă riguroasă. Efectul apariţiei unei asemenea personalităţi poate fi asemuit cu
efectul provocat de o voce celebră: Şaliapin, Caruso. În teatru, însă, cazuri similare n-au
dat rezultate.
Aş mai îndrăzni o diferenţiere: ca să facă o artă conformă cu epoca lui, actorul
de teatru trebuie să fie un om exersat în a gândi contemporan, în a da sensurilor
interpretarea lor actuală. Ca concepţie şi ca stil. Dar comportarea lui – nu pe scenă, a
lui, a omului – poate fi oricare. Forţa lui de depersonalizare şi repersonalizare îl
scuteşte de un obligo indispensabil în cazul actorului de film, acela de a fi un om
contemporan. Nu cred că un om care păstrează maniere întârziate din altă epocă, de
pildă, se poate exprima adecvat într-o artă care, incontestabil, nu se poate naşte decât
în acest azi, pe care îl şi reprezintă.
În încheiere, am să mă repet: cred că verdictul actor de teatru – actor de film –
om de pe stradă nu se poate da în absolut; dacă încercăm o diferenţiere categorică,
excepţia ne va contrazice, ca întotdeauna în artă.
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O SARCINĂ GREA

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 4 (anul IV) aprilie 1959
Interpretând rolul de grea răspundere al personajului Lenin în piesa Omul cu
arma, am căzut de acord cu Ion Olteanu, regizorul spectacolului, la reliefarea mai
multor trăsături pe care le-am considerat principale. Complexitatea acestei mari figuri
istorice a secolului nostru este poate o sarcină prea greu de atins pe parcursul a trei
scene scurte, care ilustrează doar câteva clipe din viaţa lui Lenin. Acţiunile, în care
autorul piesei ni-1 înfăţişează, sunt limitate la cadrul dramatic pe care i 1-a permis
construcţia piesei. Sarcina ce-mi revenea era, ca în cadrul acestor fragmente de acţiune,
să sugerez spectatorilor, cu mijloace actoriceşti, personalitatea geniului politic care a
fost Lenin. Sigur că este un lucru foarte greu acesta. De aceea, am urmărit în afară de
redarea textului, cu sensurile lui cât mai intim trăite – aşa cum am încercat pe toate
căile să le gândesc în mintea personajului – să redau acele trăsături principale de care
pomeneam şi pe care le-am considerat a fi următoarele:
a) capacitatea acestui mare om de a cuprinde o pluralitate de probleme în
acelaşi timp. În aceeaşi fracţiune de secundă, mintea lui să sesizeze detaliul şi întregul,
să-1 plaseze în complexul concepţiei lui despre societate şi lume, să ţină seama de
condiţiile realităţii pentru omenire;
b) atenţia deosebită pe care o acordă frământărilor în fiecare om, dar mai ales în
oamenii simpli legaţi direct de viaţă, fără a folosi abstracţiuni intelectuale, am
considerat-o a fi a doua trăsătură caracteristică, principală. Învăluirea acestei atenţii cu
căldura afectivă în ascultarea „omului cu arma”, a fost iarăşi o preocupare de seamă.
În primul tablou al actului III, când Lenin e singur în biroul lui de la Smolnîi.
am încercat să accentuez şi mai mult, decât în restul piesei, intimitatea personajului,
căutând sa adaug profilului istoric, datele de viaţă ale personajului.
Toate aceste gânduri trebuie îmbrăcate, pentru scenă, cu elementele care să
satisfacă atâtea şi atâtea păreri pe care fiecare om şi le-a preconceput despre figura şi
personalitatea lui Lenin. Cât trebuie să corespundă imaginea personală a lui Lenin cu
imaginea pe care fiecare om o poartă în el, dozarea acestui raport este, desigur, o treabă
foarte grea. Realizarea unui asemenea rol nu poate fi considerată drept finită niciodată,
pentru că adâncimile unui astfel de personaj sunt atât de nelimitate. Acestea au fost
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unele din dezideratele mele pe care am vrut să le împărtăşesc publicului din întregul
compoziţiei. Nu pot fi judecătorul meu în realizarea lor.

Liviu Ciulei în „Omul cu arma” de N. Pogodin – Teatrul Municipal
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TEATRU ŞI CONTEMPORANEITATE

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 7 (anul V) iulie 1960
„Fiecare moment artistic îşi cere expresia lui adecvată, nouă,
legile lui organic legate de conţinut.”
Liviu Ciulei
Problema realizării unui spectacol care să-şi merite numele de al vremii noastre
poate să-şi găsească mai multe modalităţi de rezolvare, fiecare din ele având la rândul
ei o gamă de nuanţe. Regizorul poate să păstreze un fel de modestie în afirmarea
actului de redare în spirit nou a unei piese, păstrându-şi dreptul de a avea un punct de
vedere ferm asupra concluziilor ideologice ale spectacolului şi propulsând aceste
concluzii cu ajutorul vehiculului oral al noţiunilor şi textului, interpretându-1, dar nu
schimbându-l. Mai este posibil ca regizorul să concretizeze în imagini vizuale spiritul
contemporan al tratării unui text, conlucrând cu scenograful în plastica spectacolului,
precum şi de comun acord cu actorii în ce priveşte gestica şi stilul de interpretare. Nu
cred că trăsătura contemporană a unui spectacol e dată de o simplă amprentă de
modernism. Pentru că a fi modern, într-un spectacol, nu trebuie să fie un scop în sine.
A nu face ca alţii din jurul tău – nu aceasta trebuie să fie problema de căpetenie. Ceea
ce trebuie să urmăreşti este să realizezi esenţa fenomenului istoric-social al epocii în
care trăieşti şi să descoperi mijloacele prin care să transmiţi această esenţă într-un
limbaj artistic, care să conţină caracterul, gestul actual, singurul în măsură să reflecte
tendinţele epocii noastre, ritmul ei interior, reliefurile ei care, toate, provin din ideile ce
o guvernează. Şi, prin aceasta, spectatorul vibrează şi desluşeşte cu certitudine şi
spontaneitate aspiraţiile ei.
Desigur, poate fi interesant pentru cineva să aducă pe scenă un text clasic,
urmărind reeditarea unui stil, sau mai precis reinventarea lui. În această privinţă însă,
ştim totuşi prea puţin despre atmosfera, stilul şi caracteristica epocilor trecute. Şi, cu
toată documentarea de care dispunem, obţinem, până la urmă, nu o operă de artă, ci,
cu preţul unor strădanii destul de mari, doar o reconstituire arheologică dacă – pe
dedesubtul reeditării aspectului exterior al fenomenului – nu reuşim să facem să se
desluşească miezul, esenţa şi punctul nostru de vedere contemporan asupra relaţiilor
din trecut şi asupra problemelor născute din ele.
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Dar şi o reeditare, o reconstituire fidelă, chiar dacă este susţinută de pe o poziţie
critică, poate să aibă un rezultat negativ. Poate că este cazul să vin cu unele explicitări
spre a mă face pe deplin înţeles. Dacă am lua de pildă un spectacol de la sfârşitul
veacului, Dama cu camelii sau Anna Karenina, şi am reconstitui cu fidelitate
comportamentul oamenilor de atunci, poate am reuşi un lucru de precizie în ce
priveşte stilul, dar tot atât de bine ar fi cu putinţă ca toate aceste aspecte – oricât de
paradoxal ar părea – să ne apară ca demodate, tocmai prin faptul că sunt prea
apropiate de noi şi n-au îmbrăcat haina istorică. Ele ne apar astfel ridicole şi anacronice.
Ne putem da bine seama de acest lucru vizionând un film dramatic de la începuturile
cinematografiei. Atitudinile actorilor care erau similare atitudinilor din viaţă – dacă
putem face abstracţie de uşoara deformare teatrală – nu ne pot duce să compasionăm
alături de eroi şi povestea lor tragică, ci vom râde de acestea ca de un lucru grotesc.
Privind atent marile realizări ale artei din toate timpurile, vedem că artistul n-a
putut să se sustragă niciodată epocii în care a trăit şi, fie că l-a chemat Breughel,
Boticelli, Da Vinci, Caravaggio sau Poussin, întotdeauna trecutul apare îmbrăcat, în
operele lor, într-o haină nouă cuprinzând elementele de viaţă ale epocii în care artistul
a trăit, elemente de care cel ce recepţiona această opera de artă avea nevoie, ca să-şi
apropie experienţa trecutului, comparând-o cu existenţa lui.
Cineva susţinea că Shakespeare trebuie jucat numai în costume elisabetane.
pentru că el aduce pe scenă oamenii epocii lui. Şi dacă ne gândim bine, dramele istorice
antice ale lui Shakespeare nu le-am văzut niciodată, de la el şi până astăzi, realizate în
costumele epocii la care se referă acţiunea. Mă întreb dacă ar sluji azi la ceva să vedem
de pildă o Cleopatra îmbrăcată în costumele purtate de elisabetani.
Cinematograful a încercat, în unele reconstituiri (aşa-zisele superproducţii)
foarte fidele ale epocii, să realizeze acest lucru. Îmi amintesc, printre altele, de Cezar şi
Cleopatra a lui Bernard Shaw. Dar tot ce pot să spun în această privinţă este că Shaw,
după ce a vizionat spectacolul, a declarat că i s-a părut că răsfoieşte o ediţie prost
ilustrată a Bibliei. Ce deosebire între aceste superproducţii şi filme ca Ivan cel Groaznic,
unde realizatorii intervin cu personalitatea lor creatoare, în redarea unei epoci prin
prisma unei stilizări artistice, viguroase şi contemporane.
Vorbeam mai sus că ar putea să existe o atitudine discretă a regizorului în ce
priveşte tratarea piesei, dar chiar atunci când ne ferim să accentuăm viziunea
contemporană şi vrem să fim – cum s-ar zice – discreţi, nu izbutim să nu implicăm
realizării o optică diferită de cea istorică. Dacă răsfoim realizările de până acum cu un
singur rol – Hamlet, de pildă – îl putem vedea o dată îmbrăcat în costumul stilizat al
anului 1750, în interpretarea lui Garrik; sau cu barbă, ca un domn de pe la jumătatea
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secolului trecut, care şi-a lepădat numai redingota, în interpretarea lui Mounet-Sully;
cu plete romantice, aşa cum au înţeles să-l aducă pe scena Moissi şi Demetriad; sau
tuns roman, cu un costum mult îngăduitor faţă de epocă, din prerenaşterea germană,
aşa cum ni 1-a redat în film Lawrence Olivier. Actorul englez ar fi fost ridicol pentru
spectatorii lui Mounet-Sully şi viceversa.
Este clar, cred, că spiritul contemporan în tratarea textului este o condiţie
esenţială şi ea se impune de la sine.
Dar problemele sunt deosebit de ascuţite şi în ce priveşte spectacolul realizat pe
texte contemporane, şi aş vrea să fac o referire mai directă la dramaturgia noastră. Am
vorbit despre spiritul în care trebuie să aducem pe scenă un text clasic, dar ţin să
subliniez că, cu atât mai mult trebuie să fim contemporani când reprezentăm epoca
noastră; or, în această privinţă, suntem încă tributari unui trecut apropiat şi suntem
obligaţi de nişte texte care împrumută încă haina deplasată a teatrului burghez, de
multe ori chiar aspecte din teatrul bulevardier în care se plasează un conţinut nou. De
aci, se nasc o discrepanţă şi o rămânere în urmă, de multe ori flagrante, ale formei faţă
de conţinut. Acelaşi lucru se întâmplă şi în arta scenică, când regizorul nu înţelege să
facă mai mult decât să aducă cuminte textul pe scenă, aşa cum este el, deşi i-ar
incumba responsabilitatea şi ar avea şi posibilitatea practică de a corecta aceste
deficienţe (lucru ce-1 priveşte, în primul rând, pe dramaturg). Am citit piese româneşti
în care am întâlnit un Gorki întârziat sau un realism critic din secolul al XlX-lea.
Există o mare primejdie care se strecoară sub haina formelor aşa-zis tradiţionale
şi care adesea constitute un element formalist mai plin de prejudicii. Cred eu, decât un
formalism pe deplin afişat şi deci foarte uşor de recunoscut şi de înlăturat…
Asupra acestei probleme se poate discuta foarte mult. Şi în dramaturgie, şi în
decor, şi în jocul actorilor, şi în regie acest lucru îşi face loc adesea şi nu ştim, de la
prima vedere, de ce ne depărtează de esenţial, pentru că totul pare să fie la locul lui.
Suntem obişnuiţi cu rezolvări care, având odată autenticitate, au fost preluate ca
formule, dar care astfel aplicate devin formale. Fiecare moment artistic îşi cere expresia
lui adecvată, nouă, legile lui organic legate de conţinut. Şi la aceasta nu se poate ajunge
prin reaplicarea unei rezolvări general acceptate şi totuşi neavenite.

117

Concept vol 3/nr 2/2011

Remember Liviu Ciulei

CRITICĂ ÎN SLUJBA TEXTULUI
SAU
DEMONSTRAŢIE DE CRITICĂ?
Răspuns la articolul: „Regie în slujba textului sau demonstraţie de regie?”
(Revista Teatrul, nr. 8/1961)

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 12 (anul VI) decembrie 1961
Invitat fiind de către redacţia revistei „Teatrul” să răspund criticii semnate de
Mircea Alexandrescu şi să-mi expun punctul de vedere asupra spectacolului Cum vă
place, mărturisesc că la început am refuzat. De ce ?
1. Deoarece consider că o lucrare din domeniul artei, odată finită, este un bun
public şi este încredinţată oamenilor, cu dreptul de a fi judecată de cei cărora le opreşte
atenţia şi răbdarea ca s-o cunoască şi prin ea să înveţe, bucurându-se estetic.
2. Deoarece consider că realizatorul trebuie să se exprime numai prin operă şi
că explicaţiile ulterioare nici nu o ameliorează, nici nu intră în atribuţiile lui.
3. Deoarece consider că această critică dovedeşte o lipsă de disponibilitate a
criticului respectiv de a fi receptiv la valenţele ideologice, lirice şi de stil ale
spectacolului.
Ştiu că spectacolul are multe lipsuri şi nu aş putea să resping o critică ce mi-ar
semnala în spirit constructiv altele. Nu faptul că această critică are o atitudine negativă
faţă de spectacol m-ar face să nu vreau să răspund, ci confuziile, contrazicerile, ideile
preconcepute şi mai ales împotrivirea autorului ei de a se accepta ca spectator receptiv
al spectacolului, fără teamă că i se va zdruncina ceva din poziţia sa de intelectual, dacă
îndrăzneşte să se bucure de ceea ce se bucură şi vecinul său, întotdeauna proaspăt,
publicul.
Am acceptat să răspund tocmai pentru public. Ca să nu fie greşit îndrumat de
această judecată critică a spectacolului. Nu vreau să se înţeleagă din cele de mai sus că
aş considera ca un obligo pentru acel care asistă la acest spectacol să se bucure neapărat
şi să-i placă totul. Dar, în aceeaşi măsură, sunt convins că numai o poziţie strict
subiectivă îl poate determina să respingă totul.
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Se poate spune însă că aprecierea unui spectacol este o chestiune de gust. Dar
poziţia de pe care îl „gustă”, ca şi cea de pe care îi critică imperfecţiunile şi calităţile,
trebuie să fie fundată pe o înţelegere artistică, politică, istorică.
G. Larroumet, în articolul său despre „Marii actori tragici ai secolului al XVIIIlea”, scria în 1901 următoarele: „Citiţi articolele de altădată asupra actriţelor şi actorilor
celebri: Lekain sau Dumesnil, Thalma sau Georges. Aţi crede că citiţi presa de azi.
Superb! – spun unii; îngrozitor – spun alţii”.2 Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Cum vă
place. În cronica teatrală din „România Liberă”, Radu Popescu scrie: „Nu încape vorbă
că această ultimă premieră a stagiunii ne-a dat cel mai frumos spectacol shakespearean
pe care 1-am văzut pe scenele noastre de mulţi ani încoace”.3 Desigur, are şi rezerve.
Eugen Barbu, în „Magazinul” îl declară pe scurt: „După părerea noastră, cel mai reuşit
spectacol din ultimii ani... „4
Artistul poporului, regizorul N. Akimov, scrie în „Sovetskaia Kultura”:
„Spectacolul este rezolvat într-o interpretare contemporană a teatrului elisabetan şi
întreaga punere în scenă (inclusiv foarte interesantele costume ale lui Ion Oroveanu) se
bazează pe profunda studiere a epocii”... „Cred că, prin bogăţia mijloacelor folosite,
prin noutatea sa, ca şi printr-o oarecare discordanţă între anumite situaţii, spectacolul
realizat de Ciulei poate suscita o însufleţită discuţie teatrală nu numai la Bucureşti, ci şi
– să spunem – la Moscova, dacă spectacolul ar fi prezentat la noi”.
Păreri cu totul contrarii se pot desprinde pe tot parcursul criticii căreia îi
răspund. Citez la întâmplare: „...o demonstraţie de scenografie urmată de costumaţie şi
grimă. Încetul cu încetul, în acest cadru încep să dispară actorii şi, odată cu ei, ideile
textului”, „...dragostea tratată vodevilesc (sublinierea ne aparţine) nu era proprie nici
gândirii, nici profunzimii şi nici concepţiei lui”. (E vorba de Shakespeare)
„...costumaţia grotescă şi sublinierea grotescului, în unele momente accentuează
caracterul de comedie uşoară. Ceea ce şi rămâne până la sfârşit din întregul spectacol,
care şi-a pierdut pe drum o parte din text, din sensuri, deşi replicile s-au spus”. „... În
general, latura interpretativă în acest spectacol a creat sentimentul unei improvizaţii... „
etc. etc.
Când Mircea Alexandrescu scrie despre interpretarea lui Victor Rebengiuc că
„un singur personaj a fost erou şi a izbutit în acelaşi timp să fie şi o întruchipare
modernă” ... „cu multă degajare şi cu simţul măsurii, afara momentelor când i s-au

G. Larroumet, Etudes de critique dramatique, Hachette, Paris, vol. I, 1906
România Liberă din 6 iulie 1961
4 Magazinul din 23 septembrie 1961
2
3
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recomandat gesturi largi, teatrale”, noi putem înţelege că sub acest text dăinuie
dezacordul faţă de restul interpretării şi este inclusă preferinţa autorului articolului în
ceea ce priveşte jocul de scenă în genere. Este inclusă ideea preconcepută în virtutea
căreia va accepta un singur fel de exprimare actoricească. Or, azi, în cadrul realismului
socialist, arta interpretativă actoricească nu se poate rezuma, nu se poate limita la o
unică şi simplă manieră. Mă refer la varietatea infinită de modalităţi de exprimare
scenică în diverse spectacole; bineînţeles, în cadrul aceluiaşi spectacol presupunând
unitate de stil actoricesc. (Deziderat greu de împlinit. De multe ori, te mulţumeşti să ai
unitate de dialect.)
Victor Rebengiuc este un actor care, de felul său, joacă, cum se spune, „simplu”.
Eu personal, în munca asupra rolului Orlando, şi cu înţelegerea actorului, am luptat
împotriva acestui „simplu”. Am urmărit să-i lărgesc modalitatea de expresie, să nu-l
las să-şi exprime vibraţia într-un mod reţinut, diurn, aşa-zis „modern”, ci să-i încadrez
felul exteriorizărilor într-un stil general de rostire şi mişcare, propriu sieşi – ca să fiu
mai puţin categoric – să spunem adecvat genului de teatru în care sunt scrise versurile
piesei. Ce monocrome ar fi spectacolele, dacă, sub scuza unei modernităţi, a unei aşazise „întruchipări moderne”, ele s-ar juca la fel, în acelaşi stil, cu aceleaşi gesturi, cu
acelaşi ton. Ridicându-ne împotriva şablonului declamator, să ajungem la o
dogmatizare a „firescului”? Nu există o simplitate în sine. Nu există o aşa-zisă naturaleţe
adaptabilă oricărui spectacol. Ca atâtea alte şabloane, şi acesta ar fi un şablon al firescului. Nici
în materie de firesc nu se poate aplica o reţetă, ca niciodată şi nicăieri în artă. Ce mult a ajutat
la această confuzie, confundarea mijloacelor de exprimare ale teatrului cu cele ale
cinematografiei!
***
Dacă până acum am vorbit despre probleme de gust sau de preferinţă pentru
un gen sau altul de teatru, acum vom căuta să analizăm punctul de vedere al criticului
– greşit după părerea mea – despre aşa-zişii „purtători ai filonului filozofic al piesei”.
Antrenat de aparenţa imediată a personajelor Jacques Melancolicul şi Bufonul
Tocilă, prin faptul că ei filozofează, adică aparent ei poartă rolul de „raisoneuri”,
autorul ajunge la următoarea confuzie: crede că prin ei în special răsună mesajul
umanist al textului, că prin ei are valoare „pamfletul satiric adresat lumii de la curtea
uzurpatorului, adresat despotului ei, clerului şi misticismului propagat de el”. Sigur că
foarte multe săgeţi sunt aruncate împotriva societăţii, sub pavăza hainei pestriţe a
bufonului, şi sigur că prin gura lui Jacques, Shakespeare îşi exprimă dorinţa de a
îmbrăca haina de nebun, ca la adăpostul ei să poată „vindeca trupul mâncat de boală al
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păcătoasei lumi”. (Actul II, scena 7). Dar în nici un caz latura filozofică a operei nu este
apărată numai de aceste personaje, ci de toate la un loc, prin înţelepciunea personajelor
populare, prin gândirea umanistă a ducelui surghiunit. (vezi „Istoria literaturii
engleze. Shakespeare” de M. M. Morozov, Ed. Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.) Toate
personajele piesei ne conving, prin comportamentul lor, prin poziţia lor socială şi prin
gândurile lor, de părerea autorului despre viaţă şi societate. Faţă de nuvela originală a
lui Lodge, „Rosalynde”, Shakespeare a mai adăugat personaje noi şi momente comice.
Cele mai importante personaje adăugate sunt Jacques Melancolicul şi Bufonul. Aceasta
nu înseamnă, însă, că el s-a exprimat numai prin ei doi. El le-a transcris pe celelalte, dar
le-a încadrat organic concepţiei lui şi, odată cu gândurile sale, le-a lăsat amprenta
genialităţii lui. Dacă şi aceste două personaje satirizează de multe ori viaţa de la curte,
totuşi nu numai aceasta este trăsătura lor fundamentală şi multe sunt elementele
pentru care Shakespeare are faţă de ele o poziţie critică. În nici un caz, Jacques
Melancolicul nu este – cum susţine criticul – „expresia gânditorului rinascentist”.
Renaşterea şi principalii ei gânditori umanişti au însemnat un aport pozitiv în istoria
gândirii şi, în nici un caz, un personaj care nu întrevede scopul final al existenţei, un
personaj mizantropic şi plictisit, nu putea s-o reprezinte.
M. M. Morozov ne arată
că Rosalinda râde de pesimismul
şi doliul său.

„Cum vă place”
Teatrul Municipal, 1961
Regia: Liviu Ciulei
Scenografia: L. Ciulei, Ion Oroveanu
Costumele: Ion Oroveanu
Muzica: Theodor Grigoriu
Distribuţia: Clody Bertola, Liviu
Ciulei, Ileana Predescu, Victor
Rebengiuc,
George
Oancea,
Gheorghe Ghiţulescu, Dorin Dron,
Petre Gheorghiu, Simion Hetea
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A. V. Lunacearski ne atrage atenţia asupra monologului: „Întreaga lume e o
scenă”5, şi spune: „Este limpede, prin urmare, cum înţelege lumea, Jacques. Concepţia
sa este o reeditare, o reeditare nu teoretică, ci practică, a cunoscutei maxime orientale:
Mai multă înţelepciune înseamnă mai multă plictiseală.”6
Şi alţi critici au semnalat încă de la începutul secolului trecut caracterul pur
contemplativ al acestui personaj, ca de exemplu W. Hazzlit: „...gândeşte şi nu face
nimic”... „este prinţul leneşilor filozofici”. Şi mai departe: „Nu-i place pasiunea lui
Orlando pentru Rosalinda, ca reprezentând o oarecare depreciere a pasiunii sale
pentru adevărul abstract.”7
Wilhelm Oechelhäuser îl consideră un mizantrop „par excellence” şi spune că
„în nici un caz nu e cu adevărat atât de trist pe cât afirmă, şi nu face decât să cocheteze
cu melancolia şi cu pesimistele sale excentricităţi.”8
Shakespeare, caracterizându-1 pe Jacques, prin replicile partenerilor, scrie:
Şi aşa-şi împlântă spinii lui mereu
În orăşeni, săteni, sau în curteni,
(Actul II, scena 1)
subliniind în felul acesta negativismul lui fără discernământ social. Jacques,
descriindu-şi melancolia, spune că ea „s-a împlinit cu încetul, din tot ce-am scos din
ce-am văzut şi-am auzit”. (Actul IV, scena 1). El neagă prin replică sau atitudine tot ce
este motor pozitiv al vieţii, dragostea, bucuria, munca, posibilitatea de fericire. Când
Jacques pretinde să aplice lumii doctoria lui, ducele bun îi spune:
Om fără de ruşine! Ştiu eu ce-ai face!
...Păcate grele, veştejind păcatul,
Căci tu, chiar tu, eşti gata la desfrâu,
Dezlănţuit în pofte ca o brută.
Ai vrea să molipseşti întreaga lume
Cu relele ascunse şi adânci
Ce le-a scobit în carnea ta desfrâul.
(Actul II, scena 7)
Monologul conţine însăşi definiţia înscrisă pe emblema Teatrului Globe: „Totus mundus agit
histrionem”, căreia Ben Jonson i-a răspuns cu o epigramă, că dacă toţi sunt actori, de unde ne
vor mai veni spectatorii?
6 A. V. Lunacearski, Bacon în societatea eroilor lui Shakespeare - din volumul Despre literatură, Ed.
ESPLA, Cartea Rusă
7 W. Hazzlit, Characters of Shakespeare's Plays, Londra, 1817, republicat de Oxford University
Press, Londra, 1936
8 W. Oechelhäuser, Einführungen in Shakespeare's Bühnen-Dramen, ed. III, 1895
5
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Jacques îi spune lui Orlando cu cinism: „Hai să ne batem joc de dragoste, de
lumea-ntreagă şi de nimicnicia noastră” (Actul III, scena 2). Acelaşi negativism îl are şi
faţă de femei: „Ce femeie mă poate învinui c-am ponegrit-o pe ea anume, când toate
sunt la fel?” (Actul II, scena 7)
Iar Rosalinda, cu adevărat purtătorul celor mai frumoase gânduri ale lui
Shakespeare, respinge râzând invitaţia la prietenie a fostului călător Jacques: „Ai grijă
să vorbeşti din vârful buzelor, să te îmbraci cât mai extravagant, să ponegreşti tot ce e
bun în ţara ta şi să-ţi blestemi ursita...” (Actul IV, scena 1)
Dacă se putea aduce o critică punctului de vedere pe care 1-am urmărit în
interpretarea lui Jacques, nu se poate spune că „am oscilat între straniu şi confuz”, ci,
dimpotrivă, că am apăsat prea mult asupra demascării falsei sale melancolii, a pozei
pesimismului şi mizantropiei lui. Jacques, desigur, este un personaj complex, pictat în
tehnica clarobscurului. E inteligent şi spune şi foarte multe lucruri adevărate. De primă
importanţă mi s-a părut însă
necesitatea de a acuza lipsa de
finalitate a extazurilor lui filozofice.
De multe ori, în critică s-a
încercat, pentru o orientare în
legătură cu el, personajul permiţând
confuzii, a i se aplica etichete. H.
Taine a încercat să facă o paralelă
între Jacques şi Alceste din
Mizantropul lui Molière. Alţi critici
burghezi, considerând stările lui, îl
numesc un „Hamlet avant la lettre”9
sau un „Hamlet pastoral”10. De
aceea, de multe ori şi în
interpretările actorilor s-a încercat
prin Jacques o demonstraţie prehamletiană.
„Cum vă place”, decorul cu intrarea curţii Regelui Frederic,
Celia – Ileana Predescu (în stg.) Rosalinda - Clody Bertola (în dr.)

9

Georg Brandes, Opere complete, vol. VI, Englischc Persönlichkeiten, München, 1904
A. von Gleichen-Russwurm, Shakespeare Frauengestalten, Ed. Nister, Nürnberg

10
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Aceeaşi concepţie că: „Jacques îl anunţă pe Hamlet” ... ,,şi are certe afinităţi cu
el” – şi-o mărturiseşte şi criticul Alexandrescu. În interpretarea noastră am neglijat în
mod voit acest punct de vedere. A. V. Lunacearski, însă, subliniază diferenţa dintre
cele două personaje, spunând de Hamlet, în comparaţie cu Jacques: „El nu este pur şi
simplu un vorbăreţ” şi „că Hamlet este un tip voliţional, au observat-o limpede şi
alţii.”11
În timp ce Hamlet îşi asumă conştient responsabilitatea restabilirii ordinii morale într-o
Danemarcă putredă, acţionând în acest sens şi sacrificând totul pentru această cauză, Jacques se
mulţumeşte să fie primul personaj bolnav de „spleen” din literatura engleză.
Pe bufonul Tocilă, criticul 1-ar dori ca „să rostească sever adevăruri la adresa
unei lumi pe care o slujeşte constrâns, dar căreia îi prevesteşte sfârşitul”. Fără a accepta
întrutotul afirmaţia lui Hazzlit că Tocilă este: „un amestec de vechi filozof cinic şi
bufon modern, care îşi schimbă nebunia în înţelepciune şi înţelepciunea în nebunie,
după placul său”12, cred că rolul de vestitor al sfârşitului unei societăţi îi este exagerat
atribuit, în urma unui studiu superficial, şi constituie o aplicare vulgarizatoare a teoriei
marxiste. Tocilă (în original: „Touchstone” – adică „piatră de încercare” pentru minţile
celorlalţi) este un personaj complex care îşi împarte înţelepciunile lui populare uneori
cu bucurie, alteori ironic şi caustic, uneori cu autoironie şi alteori chiar cu tristeţe. Sub
„nebunia” lui e de cele mai multe ori treaz şi atunci este judecătorul lumii în care
trăieşte, dar sunt momente când se lasă singur prins de jocul lui fantast.
Dintre toţi nebunii lui Shakespeare, el face notă aparte, nefiind numai „corul”
comic al piesei, ci un caracter de sine stătător care apare şi acţionează ca om.
Articolul ne acuză că personajele, reprezentând păstori şi oameni din popor,
sunt înfăţişate dezumanizat, cu caracterizare caricaturală, prin costumare şi grimă.
Uitând că în textele lui Shakespeare, personajele populare ne transmit sănătatea
judecăţii lor prin intermediul buf al unui clown, criticul nu deosebeşte că s-a urmărit
păstrarea integrităţii morale, necaricaturizate, a personajelor şi că aspectul exterior
poartă învelişul metaforei scenice, proprie grotescului (nu întrebuinţez cuvântul în
sensul său peiorativ, ci cu semnificaţia sa teatrală), grotesc care, cred eu, se înscrie pe
deplin în graniţele teatrului popular. Dar criticul nu îşi afirmă numai refuzul lui de a
accepta maniera grotescă. El îşi declară refuzul de a înţelege întreaga manieră
metaforică, limbajul teatral, prin care am înţeles sa redăm publicului povestirea. Şi
aceasta se poate desluşi din rândurile autorului când scrie despre Victor Rebengiuc că

11
12

Vezi nota 5
Vezo nota 6
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i-a plăcut „în afara momentelor când i s-au recomandat gesturi largi, teatrale” şi când
notează ca „jenantă rătăcirea într-un teatralism”, faţă de care ne aminteşte lecţia de
actorie împotriva patetismului scenic din Hamlet.
***
Cum vă place este una din capodoperele literaturii shakespeariene şi o găsim
înscrisă în repertoriul tuturor marilor teatre, iar la festivalurile Shakespeare este reluată
din trei în trei ani. Desigur că valoarea piesei nu a putut fi judecată întotdeauna cu
aceeaşi înţelegere ştiinţifică. Vacanţa pe care Shakespeare şi-a luat-o, între temele
majore şi profunde, scriind în 1599 comedia Cum vă place13, după ce a terminat ciclul
„Henricilor”, nu i-a prilejuit o evadare reală de la preocupările pe care i le determinau
condiţiile înconjurătoare, ci numai una aparentă. Marele critic Lunacearski14 aminteşte
greşita teză a lui Benthelot, că Shakespeare „ar fi pledat cu multă ardoare pentru
frumuseţea naivă a vieţii, în contrast cu trufia şi luxul deşert, iar această frumuseţe
naivă a format conţinutul stărilor de spirit, pastorale, din secolul al XVI-lea şi al XVIIlea şi, în parte, din al XVIII-lea”, şi ne spune că, dacă Cum vă place pare să fie piesa
central consacrată acestei filozofii pastorale, pe noi nu această tendinţă ne interesează.
El spune: „Nici nu suntem de părere că Shakespeare pledează cu un zel deosebit
pentru spiritul pastoral”. El ne demonstrează că tendinţa lui Shakespeare, „o tendinţă
apropiată de a lui Montaigne”, tendinţa de a opune înfumurării de la curte principiile
unei filozofii pastorale, nu trebuie să fie obiectul unei preocupări primordiale în
montarea spectacolului.
În epoca în care critica era influenţată de o viziune naturalistă, criticul german
Heinrich Bulthaupt15 se limitează la aspectul exterior al conflictului şi consideră, că
piesa Cum vă place face parte din piesele care au rămas departe de teatru şi vor rămâne
departe, cu orice efort artistic. El vorbeşte despre lipsa de îngrijire a motivării şi a
schimbărilor de caracter ale personajelor după bunul plac al autorului şi despre
neverosimilitatea acţiunii.
Louis Gillet descoperă aceeaşi neverosimilitate, dar recunoaşte graţia şi maniera
poetică. Poziţia burgheză de pe care judecă, îl face însă să comită eroarea de a
considera gestul artistic din Cum vă place ca un gest gratuit: „Nimic grav, nimic serios,
nici un efort de verosimilitate sau de pictură riguroasă... nici un fel de realitate precisă
Data acceptată de cercetătorii M. P. Alexeev şi A. A. Smirnov. (Operele lui Shakespeare,
Moscova – Leningrad, 1950).
14 A. V. Lunacearski, loc. cit., p. 184
15 H. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Shakespeare, vol. II, Leipzig, 1920
13
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şi exigentă.” Fiind atent numai la manieră, neglijează voit, conţinutul. Remarcă în mod
just că „în acest fel de teatru, lucrurile se combină la bunul plac al fanteziei, că scapă
legilor obişnuite ale logicii, gravitaţiei corpurilor şi greutăţii”. Consideră însă că nu este
un teatru al ideilor şi problemelor sociale, că este foarte puţin cerebral, foarte puţin
satiric şi că nu foloseşte nici ca să instruiască, nici ca să educe, ci numai să emoţioneze,
un teatru pe care-1 poţi numi, şi-l numeşte „théatre du coeur”16.
Am fi făcut greşeala să servim ideologia acestui critic, dacă am fi reliefat cu
primordialitate, aşa cum spune critica, intriga amoroasă şi încă tratată „vodevilesc”.
Shakespeareologul Joseph Gregor, înţelegând maniera poetică folosită ca mijloc
de comunicare filozofică, ne atrage atenţia că „desfăşurarea este de un simplism
copilăresc şi cei doi fraţi ai uzurpatorilor noştri pătrund în pădure şi cad sub vraja ei
sunătoare, schimbându-se – de fapt fără nici o logică, dar necesar – pentru un final de
comedie care rezolvă totul în mod fericit.” 17
Spre deosebire de cele trei puncte de vedere arătate mai sus, criticul
shakespearean M. M. Morozov adânceşte observaţia asupra metaforei poetice, asupra
convenţiei comediei Cum vă place şi ne-o explică. Morozov ne arată ca „deşi, atât de
către critică cât şi pe scenă, piesa a fost considerată într-o manieră tradiţională, o
«pastorală» de sărbătoare, «o veselă plimbare prin pădure», nu aceasta este important,
«aceasta nu este o evadare din viaţă». Faptul că fiecare dintre cei care intră în această
pădure părăseşte (dacă vreţi, în mod vrăjitoresc, teatral, nu strict logic – paranteza ne
aparţine), aruncă tot ce este artificial, neadevărat, ocazional şi devine el însuşi, este
dovedirea unei alte vieţi mai bune, pe alte baze, a unei alte societăţi, pline de
umanitate.”18
Acestea sunt gândurile care ne-au călăuzit. Acestea sunt gândurile pe care
Shakespeare le-a lăsat omenirii drept moştenire, alături de o atât de curată şi graţioasă,
atât de poetică şi fermecătoare poveste de dragoste. Pe Shakespeare puţin l-a interesat
conflictul, pe care l-a împrumutat din nuvela lui Lodge, „Rosalynde”. El i-a servit doar
ca o tramă pe care şi-a arhitecturizat poezia lui filozofică. Puţin l-a interesat
verosimilitatea pădurii din Ardeni (şi este puţin important pentru noi dacă este vorba
de Ardenii legendari din Franţa, unde se găseau izvoarele miraculoase pe care le
cunoşteau eroii din „Roland furieux” – de unde poate şi numele fiilor lui Rowland de
Boys), sau dacă e vorba de pădurea Arden (în textul original: the forest of Arden),

Louis Gillet, Shakespeare, ed. Grasset, 1931
Joseph Gregor, Shakespeare. Der Aufhau cines Zeitalters, FA. Phaidon, Viena, 1935
18 M. M. Morozov, Istoria literaturii engleze, Shakespeare, Editura Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.
16
17
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proprietatea de lângă Stratford a lui Robert Arden, bunicul mamei lui Shakespeare,
născută Mary Arden. Puţin 1-a interesat dacă flora acestei păduri, cu palmieri şi
măslini şi cu fauna în consecinţă, cu lei şi pitoni, seamănă cu realitatea. Există atâtea
momente în piesele lui Shakespeare în care realitatea îşi găseşte o transpunere directă.
Aici, însă, realitatea ne este prezentată sub forma unei metafore. Conflictul este o
convenţie, aşa cum natura este prezentată convenţional. Totul vorbeşte despre realitate,
despre viaţă, însă realitatea, viaţa, ne apare mijlocită prin convenţie.
Aşa cum într-un balet, convenţia mersului „en pointe” nu ne face să nu putem
desluşi aluzia de realitate, aşa cum reducerea pe un singur plan a unei picturi nu ne
împiedică să recunoaştem peisajul, tot aşa, aici, forma teatrală este un mijloc de a ne
vorbi despre realitate, despre lume, despre societate, despre viaţă. Explicaţia nu ar mai
fi fost necesară. Mi-o solicita, totuşi, critica.
Aşa am înţeles să montez piesa. Nu pe o scenă elisabetană, numai pentru ca aşa
s-a jucat pe vremea lui Shakespeare, nu pe o scenă ca aceea a lui Globe Theatre, unde
s-a jucat pentru prima oară piesa, şi în nici un caz nu pentru a face o demonstraţie de
scenografie sau regie, ci pentru că pe o asemenea scenă am socotit că se va putea
realiza caracterul popular al spectacolului şi că, printr-o asemenea scenă, contactul
direct al publicului cu interpreţii poate transforma spectatorul într-un factor viu,
participant al întregului spectacol. Publicul a răspuns din plin acestui procedeu şi
urmăreşte activ, frază cu frază, sens după sens. Acceptă convenţia, se amuză când chiar
interpreţii o spulberă în mod intenţionat, se trezeşte, pentru a se lăsa după o clipă iarăşi
prins de legile jocului. Pe o asemenea scenă am putut aminti mai puternic publicului că
asistă la un spectacol de teatru şi nu la desfăşurarea unei realităţi. Îi puteam spune
mereu că nu îl are în faţa ochilor pe Orlando, ci pe un actor, pe un june-prim al trupei,
care „cu gesturi largi, teatrale” şi puternic grimat, îl face pe spectator să nu creadă în
realitatea imediată a spectacolului, ci să creadă în realitatea cuprinsă în întreaga metaforă a
piesei. Dacă eroii noştri ar fi jucat „simplu” şi „natural”, am fi trebuit să avem grijă ca
pădurea să nu fie lipsită nici de urzici, nici de ţânţari; ar fi trebuit sa căutăm, în mod
inutil, logica transformării interioare a lui Oliver din rău în bun, să justificăm geografic
realitatea unui peisaj conceput decorativ de însuşi autorul, ca o realitate de tapiserie, cu
licorni şi lei cu fundal monocrom, decorat floral, încadrat cu panglici caligrafiate cu
proverbe.
Această intenţie, autorul articolului nu a înţeles-o. Nu a sesizat nici vibraţia
lirică a spectacolului, condusă în principal de rolul Rosalindei. Considera că Clody
Bertola are „o vibraţie dramatică ce o indică mai degrabă pentru marile roluri, de
dramă”. Trebuie să spunem că acest rol a fost jucat mai întotdeauna de o actriţă de
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dramă şi amintesc, printre marile actriţe care au realizat acest rol, pe Elisabeth Bergner,
Rina Morelli, Peggy Ashcroft şi Catherine Hepburn. Probabil complexitatea nuanţelor,
procesul cerebral şi nota lirică a personajului, pretind un antrenament, pe care numai
rolurile dramatice de mare proporţie ţi-1 pot oferi.
***
Cum vă place s-a montat în multe feluri. Câteodată, dorinţa de original face ca
personajele să apară chiar în salopete, ca în spectacolul de la Stratford (Connecticut)
din anul acesta, sau într-o pădure sub forma unui palat, realizată de Salvatore Dali,
pentru spectacolul din 1948 regizat de Lucchino Visconti. Eu personal am ales
costumaţia inspirată din tapiseriile şi tablourile pre-renaşterii, pentru a accentua
depărtarea în timp, cerută de un basm povestit în epoca elisabetană. Am considerat că
aceasta nu alterează înţelegerea unor relaţii sociale ale epocii, ca, de pildă, regretul lui
Adam pentru „relaţiile feudale, patriarhale şi idilice”19 deranjate de burghezia în
dezvoltare.

Celia – Ileana Predescu, Touchstone – Dorin Dron, Rosalinda - Clody Bertola
19

Manifestul comunist
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Nu mi se pare întâmplătoare similitudinea de procedee pe care am descoperit-o
într-o discuţie foarte interesantă, pe care am avut-o în timpul Festivalului
cinematografic internaţional de la Moscova (1961), cu marele regizor italian Lucchino
Visconti, care, montând la Paris piesa elisabetană a lui John Ford, Tis Pity she's a Whore,
a întrebuinţat tot o scenă elisabetană din necesitatea de a comunica direct cu publicul,
din aceeaşi necesitate de a evita „trompe oeil”-ul şi iluzia şi s-a lăsat, de asemeni,
inspirat, 1a crearea costumelor, de pre-renaşterea italiană. Autorul articolului înţelege
că nu este vorba în spectacol de o reconstituire, dar îmi atribuie intenţia „de a prezenta
într-un fel nou şi original textul shakesperean”. Mărturisesc că nu am urmărit, ca scop,
de a fi original, consider că pur şi simplu am transpus în limbaj scenic elementul
poetic. Am căutat să realizez, prin mişcare, relaţiile dintre personaje. În general,
mişcarea personajelor este concepută ca o mişcare strict scenică, specific scenică, atât
compoziţional cât şi ca expresie; dar, atât gestul individual, cât şi mişcarea de
ansamblu, poartă sub acest înveliş „scenic” (ca un sâmbure), situaţia de viaţă din care e
inspirat şi pe care o reflectă, ferind rezultatul de formal. „Noul” cred că apare tocmai în
încercarea de a reliefa, prin toate mijloacele aplicate, conţinutul de idei. Desigur că
toate acestea pot fi luate numai ca o afirmaţie. Nu am căutat să inventez nimic (ineditul
nu înseamnă neapărat „nou”), ci am preluat din stampe diferite acţiuni, modele de
comportament ale epocii care ajutau la înţelegerea sensurilor, încercând în plus ca
scenele să vorbească atât prin cuvinte, cât şi prin elementul vizual, care să nu
contrazică, ci să împlinească situaţia.
Nu cred că aceasta este „demonstraţie de regie”. Cred că aceasta este pur şi simplu
regie. Fără acest lucru cred că nu există regie. Aspectul de regizor, organizator al unei
recitări în picioare a unui text, nu mă interesează.
De ce nu am pus spectacolul în mod tradiţional? Dar care este modalitatea de a
face un spectacol tradiţional, montând o piesă a lui Shakespeare? A existat teatrul
elisabetan în care se juca în costume elisabetane, pe care le purtau şi spectatorii din
sală. John Dryden (1631–1700) la numai 50 de ani după moartea lui Shakespeare, i-a
„clasicizat” piesele, adaptându-le gustului epocii lui. Marele actor Garrick (1717–1779)
a avut ca parteneră o lady Macbeth şi chiar vrăjitoarele din această piesă, îmbrăcate în
crinoline şi peruci pudrate. Pantomimul Grimaldi (1779–1837) a jucat scena
pumnalului din Macbeth în costumul său de clown. Se spune că Flek 1-a jucat în 1790
pe Othello într-o uniformă de general de husari.
După ce actriţa Clairon (1723–1803), în Franţa, şi Friedrich Ludwig Schröder
(1744– 1816), în Germania, au considerat necesitatea costumului istoric, necesitate la
care s-a ajuns datorită dezvoltării arheologiei, au urmat şi exagerările în acest sens.
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Actriţa Schratt a purtat la Wiener Volkstheater costume autentice ale Mariei Thereza şi
exemple ca acestea se pot da la nesfârşit. Ar exista posibilitatea să consideri stilul
tradiţional shakespearean, ceea ce ne-a învăţat secolul al XlX-lea despre acest autor.
Dar ne adresăm aceluiaşi public ca atunci? Nu suntem înarmaţi cu o concepţie
ştiinţifică despre viaţă, care ne fereşte să mergem pe linia de interpretare pe care
concepţia burgheză i-a atribuit-o lui Shakespeare? Nu ar însemna aceasta o rămânere
in urmă? Există în apus o înclinaţie de a trata analogic, în mod gratuit, diferitele
perioade ale istoriei, dovedind dispreţul estetizant faţă de forţa fundamentală a operei
artistice de a oglindi realităţi social-istorice obiective. Şi de aceea întâlnim, încă în 1926,
un Hamlet în frac, apoi Troilus şi Cressida în costume de husari, Romeo şi Julietta în
costume din epoca victoriană sau Femeia îndărătnică pe motocicletă. Între aşa-zisul
tradiţional şi contemporan au mai intervenit şi montările constructiviste, expresioniste
şi simboliste. Ceea ce desconsiderau însă aceste spectacole era caracterul popular al teatrului
shakespearean. Mărturisesc că singurul spectacol shakespearean pe care 1-am văzut, în
care caracterul popular era redobândit, redescoperit ca o comoară îngropată de multă
vreme, dar inalterabilă, a fost Nevestele vesele din Windsor, montat la Teatrul Mossoviet,
sub conducerea marelui regizor Iurii Zavadski. Caracterul popular al spectacolului a
făcut ca publicul să aibă impresia că face el însuşi parte din spectacol. A fost realmente
o sărbătoare şi aceasta a fost o intenţie scontată a regizorului care declară următoarele:
„O încercare de a se crea un spectacol sărbătoresc la Teatrul Mossoviet, a fost făcută cu
piesa Nevestele vesele din Windsor de Shakespeare. Am impresia că unii din criticii noştri
nu ne-au înţeles concepţia, mai ales la început, când actorii nu reuşiseră să se adapteze
sarcinilor noi şi complexe. Dar, după ce ne-am „antrenat”, am plecat cu piesa în
România. Textul comperului, unele replici ale interpreţilor, bâlciul din foaierul
teatrului, în timpul celei de a doua pauze, au fost traduse şi rostite în limba română.
Aceasta a contribuit la crearea unui contact direct care a generat caracterul sărbătoresc
al spectacolului.”20
Dacă exista o tradiţie pe care am vrut s-o continuu, apoi un asemenea spectacol
consider că m-a influenţat.
Sunt de-a dreptul uluit că criticul pretinde că ar fi fost de ajuns un proscenium,
cu condiţia ca acesta să fi avut o recuzită sumară. Trebuie să spun că lista recuzitei din
acest spectacol se reduce la două bănci, scaunul ducelui, o baie şi un cal de lemn. Dar
cronicarul a văzut şi o încărcătură de „perdele şi decoruri, de copaci şi de păduri”, şi,
mărturisesc, îmi vine să cred că, scontând pe forţa de sugerare a teatrului şi a genului
20

“Probleme de teatru şi cinematografie” nr. 1/1961
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pe care am înţeles să-1 practic, am depăşit scopul propus şi am stimulat fantezia
criticului nostru atât de mult, încât pe scândurile aparente ale scenei au crescut, cu
ajutorul imaginaţiei lui, nişte „copaci şi păduri” care, în spectacolul nostru, nu au
sporit devizul de cheltuieli al montării. Nu cred că mai este vina mea dacă imaginea
declanşată de fantezia lui nu 1-a mulţumit.
Sunt pe deplin conştient că între realizarea spectacolului nostru şi inegalabila
calitate şi profunzime a textului, există spaţiu mult. Că personajele, cu adâncimile lor,
cu miile de nuanţe pe care le cuprind, îngăduie împliniri cu mult mai bogate decât ale
noastre.
Dar am convingerea că prin toţi factorii săi componenţi, actori, regie,
scenografie, muzică, spectacolul nostru, aşa cum este, nu se interpune ca un obstacol între
text şi public, ci, dimpotrivă, îi îngăduie acestuia să cunoască vibraţia poeziei lui Shakespeare,
să-i pătrundă gândurile despre viaţă şi societate şi să se afle în intimitatea acestei opere, cu
adevărat vastă şi tulburătoare.
Sunt sigur că rezultatul muncii
noastre înseamnă aceasta pentru cea mai
mare parte a publicului. Impresiile pe
care am putut să le culeg, mă fac să trag
următoarea concluzie: acest spectacol
emoţionează şi câştigă atât publicul
mare – răspunzând intenţiilor noastre
de a crea un spectacol cu caracter
popular – cât şi oamenii de cultură şi
artă, al căror talent şi pregătire rafinată
le dă tocmai posibilitatea de a se păstra
la fel de proaspeţi în discernământ ca şi
marele public. Şi există o a treia
categorie, intermediară, care, frânată în
aprecieri de idei preconcepute în artă,
este deranjată şi interzisă în faţa
spectacolului.

Clody Bertola –
Rosalinda în pădurea Arden
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Aş vrea să rezum în câteva cuvinte ceea ce a constituit pentru mine punerea în
scenă a piesei Cum vă place la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”: contactul apropiat cu
un text de înaltă vibraţie poetică; o pasionată explorare prin sensurile ideologice şi
filozofice ale lui, descoperite zi de zi în spatele fiecărui cuvânt, la traducere, în faza de
concepţie, în faza de repetiţii, descoperirile noastre sau ale ghizilor care au urmat
aceleaşi cărări cu mult înaintea noastră; studiul în comun cu colaboratori pasionaţi şi
exigenţi faţă de munca lor, ca scenograful Ion Oroveanu şi compozitorul Theodor
Grigoriu, şi cu un colectiv de actori dornic de a se depăşi, proaspăt şi receptiv; bucuria
că am găsit în tehnicienii de scenă, de la şeful de atelier până la maşinist, nu numai
nişte executanţi care s-au întrecut profesional, ci şi sprijinul conştient al
unor muncitori, care au avut pentru încercarea noastră o înţelegere şi o căldură,
depăşind obişnuitul. Şi, în sfârşit, contactul cu un public exigent şi cald, sensibil şi
inteligent, capabil de a înţelege cele mai fine nuanţe, cele mai subtile intenţii filozofice,
exprimate liric sau comic, apt de a răspunde invitaţiei de a completa convenţia teatrală.
Un public care, activat, devine un judecător drept, recunoscător pentru faptul că-i
soliciţi inteligenţa şi sensibilitatea, înţelegător în faţa propriilor noastre limite.

„Cum vă place” - Moment din spectacol
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DE LA TEATRUL EMOŢIILOR SPONTANE LA TEATRUL DE IDEI

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 8 (anul IX) august 1964
Dacă aş încerca să caracterizez – fără pretenţia sentinţei definitive – aceşti
douăzeci de ani de artă a spectacolului, în perioada avântului şi revoluţionalizării
generale a societăţii noastre, i-aş numi anii de împlinire a teatrului românesc, de la un
teatru al emoţiilor spontane, al trăirilor şi sentimentelor, la un teatru de idei, în care
primează problematica socială, de etică individuală, cetăţenească şi colectivă.
Forma de teatru spontan, nereflexiv, al emoţiilor – chiar clădită pe o bună
tradiţie realistă, de multe ori de intuiţie realistă, dar de multe ori în slujba unui frumos
neangajat – aduce deseori ca rezultat confundarea mijlocului cu scopul. În
complexitatea teatrului de idei, trăirea nu este nici eliminată, nici combătută, dar îşi
găseşte exact dimensiunea de element component, de mijloc care, folosit convergent cu
celelalte mijloace, serveşte scopului final – transmiterea convingerilor angajate,
profund contemporane şi partinice. Într-un teatru mai mult al trăirii, adeseori se pune
căruţa înaintea cailor.
În secolul trecut, teatrul nostru a avut un rol progresist, de culturalizare şi de
afirmare naţională, sprijinindu-se pe apariţia unor mari interpreţi şi a unor mari
dramaturgi. Această tradiţie a fost continuată de animatori ca Davila, Gusty, Tănase şi
de directori de scenă inspiraţi (G. M. Zamfirescu, V. I. Papa, Ian Sava, Soare Z. Soare,
A. I. Maican). Totuşi, în anii dinaintea ultimului război s-a înregistrat o alunecare,
deloc neglijabilă, spre bulevardier. Au existat, fireşte, excepţii, dar şi printre acestea se
întâlneau adeseori spectacole în care accentul era pus în primul rând pe ideea artistică
izolat considerată, nu pe întreg fondul de idei al piesei. În mod curent, se ajungea la o
artă aparent fără poziţie, dar politică prin apolitismul ei. Astfel, Mihail Sebastian putea
scrie despre un spectacol al Teatrului „Regina Maria”, din 1939: „Azilul de noapte este o
piesă revoluţionară, din care teatrul a făcut un spectacol confortabil... şi acest lucru este
suficient pentru a înlătura orice semnificaţie de protest. Nici măcar n-a fost nevoie să
opereze tăieturi în text, să atenueze replici prea amare, să suprime anumite gesturi
prea violente. Vaska, Satin, Baronul, Actorul nu sunt tragicele epave ale unei societăţi
pe care existenţa lor ar putea să o denunţe şi împotriva căreia ar putea să ceară
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răzbunare. Sunt patru roluri de teatru, atât şi nimic mai mult.” (Opere alese, 1956, pag.
519–521).
Astăzi, accentul principal cade, în teatrul nostru, pe idee, pe expunerea şi
sublinierea unei concepţii, atât a autorului, cât şi a realizatorilor spectacolului: trăirea a
devenit factor component, nu mai este un scop, dicţiunea şi gestul si-au căpătat
dimensiunea firească, devenind mijloace de expresie, decorul nu mai este decoraţie, ci
purtător al sensurilor, muzica nu creează doar stări de spirit, ci subliniază înţelesuri.
Odată cu asta, spectacolul a câştigat o mare putere de răspândire şi de atracţie. El nu se
mai adresează elitelor, ci este cu atât mai bun cu cât vorbeşte unor categorii mai largi
de spectatori.
Este demonstraţia vie a faptului că teatrul de idei nu se confundă cu teatrul
intelectualist sec, ci este un teatru fierbinte, care pledează pentru stimularea celor mai
nobile însuşiri ale omului. Nu teatrul de idei, ci estetismul burghez este cel legat de
spectacolul uscat, intelectualist. Teatrul sentimental – aflat, aparent, în opoziţie cu
teatrul intelectualist – se circumscrie, de fapt, într-o zonă foarte apropiată şi tot atât de
minoră. Secolul XIX şi începutul secolului nostru oferă, şi într-o direcţie şi în alta, o
sumedenie de exemple, care vor apărea în curând limitate ca opere de gen, păstrând cel
mult, un anumit farmec al demodatului.
Dovada certă că acest drum al teatrului de idei este drumul unei epoci mari
ne-o dau momentele hotărâtoare din istoria artei scenice – teatrul antic, teatrul
elisabetan, cel din perioada Sturm und Drang, scrierile de vârf ale realismului critic –
care, toate, sunt realizările unui teatru de idei profund contemporan epocii sale şi, prin
asta, veşnic actual. Evoluţia teatrului nostru spre o asemenea nouă înţelegere a
spectacolului este diversă şi amplă. Premisele ei au fast aşezate odată cu înfiinţarea a
numeroase ansambluri permanente, care au constituit începutul unor teatre stabile, cu
mari perspective. Dezvoltarea acestor colective s-a bizuit pe continuarea marii tradiţii
realiste literare şi actoriceşti, pe care am moştenit-o de la înaintaşi. S-au revalorificat în
spectacol clasicii noştri, punându-se temelii serioase pentru dezvoltarea unei noi
literaturi dramatice. Pentru prima oară în istoria artei scenice româneşti, dramaturgia
originală a fost încurajată şi susţinută perseverent, prin prioritatea acordată în
repertoriu şi prin calitatea eforturilor de transpunere scenică.
Rezumându-se, la începutul acestei perioade, în primul rând pe reuşitele
actorilor, teatrul nostru a devenit, la un moment dat, un teatru al scenografiei. Aceasta
s-a dezvoltat mai repede decât alte arte componente ale spectacolului şi a realizat,
după o scurtă rătăcire într-un realism prost înţeles, mari creaţii. Scenografi ca Perahim,
Paul Bortnovski, Al. Brătăşanu, regretatul Toni Gheorghiu, Mircea Marosin au ajuns la
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realizări care depăşeau de multe ori intenţiile regizorale şi cele actoriceşti. Fenomenul
se explică prin specificul artei scenografice – artă concretă, care presupune studii
aprofundate şi cunoştinţe specializate. Fără o pregătire aparte şi fără talent demonstrat
material, în faptul de creaţie, nu poţi fi scenograf, în timp ce, la prima vedere, pare că
oricine poate fi regizor, şi, până se lămuresc confuziile, trece timp şi se consumă erori
regretabile.
Progresului scenografiei i-a urmat un foarte interesant proces de reviriment
amplu în regie. S-a născut, sub ochii noştri, o regie proaspătă, vitală, tot atât de
intelectuală şi de multe ori egală în rafinament cu manifestările scenografiei. Creaţiile
regizorilor se axează din ce în ce mai mult pe exprimarea complexă a conţinutului, pe
epurarea de formal, de „trouvail”, de efect, pe marea densitate de gândire. Putem
enumera un şir întreg de spectacole, astăzi foarte bine cunoscute – Citadela sfărâmată,
Revizorul, Trei surori la Teatrul Naţional din Bucureşti; Ferestre deschise, Brigada 1 de
cavalerie, De n-ar fi iubirile... la Teatrul Tineretului; Aristocraţii la Naţionalul din Iaşi:
Domnişoara Nastasia la Teatrul Muncitoresc C.F.R.; Umbra la Teatrul de Comedie;
Domnul Biedermann şi incendiatorii la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” – enumerare,
desigur, incompletă, care se mulţumeşte doar cu câteva exemple din mulţimea
realizărilor regizorale demne de reţinut.
Asemenea reuşite merită să fie salutate alături de creaţiile individuale,
actoriceşti, pentru că ele ne dau garanţia că în curând teatrul românesc, pornit pe linia
constituirii unor colective cu o viaţă proprie, diferenţiată, va ajunge la forma ideală
pentru arta scenică de astăzi – teatrul perfect în detaliu şi în ansamblu, în individual şi
în întreg. Este o condiţie absolut necesară pentru a putea atinge expresia deplină a
teatrului de idei, care, implicit, este şi un teatru de ansamblu, capabil să transmită, prin
fiecare element al său şi prin armonia dintre toate componentele sale, convingerile
pentru care militează.
Acesta este momentul în care ne aflăm, îl privim cu optica proaspăt revizuită
prin confruntările cu teatrul străin, pe care 1-am cunoscut datorită turneelor unor
ansambluri dintre cele mai bune din lume. În urma unor asemenea confruntări,
peisajul teatral românesc ne apare tot atât de reliefat şi de divers ca şi peisajul ţării.
Comparaţia cu alte experienţe subliniază o pluralitate de talente de o mare varietate şi
existenţa unei cantităţi de farmec care duce câteodată actorul român până la răsfăţ.
Deşi toate premisele necesare pentru cristalizarea unui teatru total, armonic, de
ansamblu există şi realizări cu adevărat colective apar din ce în ce mai frecvent, teatrul
românesc totuşi este încă un teatru al strălucirilor individuale. Nu este un teatru lipsit
de adâncime, dar nu este încă, pe toată suprafaţa, un teatru al adâncimilor.
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Treapta următoare pe care o avem de urcat este aceea a construirii unor
colective cu adevărat unitare. Avem de învins handicapuri ce ţin de alcătuirea
întâmplătoare a unor ansambluri, axate în jurul unor direcţii mai mult administrative
decât artistice. Fără să neglijăm valoarea tradiţiei moştenite şi tot ce am izbutit în aceşti
ani, putem spune că teatrul nostru este încă un teatru în formare. Minunat este faptul
că el se formează revoluţionar, sub ochii noştri, urmând exigenţele procesului de
tranziţie pe care 1-am amintit. Arta spectacolului şi-a părăsit pentru totdeauna rolul de
comentator sentimental sau de reflectant pasiv al condiţiei umane, intervenind activ în
formarea unei noi conştiinţe a omului. Este un fapt minunat – şi care ne obligă.

Liviu Ciulei în Protasov din „Copiii soarelui” de A.M. Gorki
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PASIONATUL DRUM SPRE REALISM

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 1 (anul X) ianuarie 1965
Cred că astăzi cele mai de seamă creaţii teatrale din lume tind spre un realism
din ce în ce mai cuprinzător şi mai divers. Este o reacţie firească (şi care are loc şi în
mişcarea teatrală românească): după redescoperirea convenţiei, a teatralului, după o
nouă explorare şi înţelegere a efectului scenic, teatrul contemporan se reîntoarce,
conştient şi îmbogăţit de experimentele parcurse, la obligaţia lui dintotdeauna, aceea
pe care Shakespeare a numit-o, prin gura lui Hamlet: „a aşeza în faţa vremii o
oglindă”.
A face regie de dragul regiei, a transforma regia şi, prin asta, întregul spectacol
într-o jucărie năstruşnică şi frumoasă pentru regizor înseamnă, astăzi, a face teatru
vechi. Vârfurile vieţii teatrale din vremea noastră – spectacolele de la Shakespeare
Royal Company, Berliner Ensemble, Piccolo Teatro, teatrul lui Roger Planchon, unele
montări leningrădene semnate de Tovstonogov – sunt spectacole realiste care dovedesc
că realismul îngăduie extrem de variate forme de expresie, întinzându-şi compasul de
la teatrul psihologist până la teatrul epic (citeşte brechtian).
Realismul contemporan este mai puţin legat de alegerea formei de expresie, dar
este foarte strâns legat de forţa de analiză a realităţilor istorice, sociale, economice,
psihologice şi omeneşti, ca determinanţi principali ai conflictului dramatic şi ca
elemente ce recompun pe scenă firul filozofic şi poetic al spectacolului. Deosebirile
mari dintre realismul teatral al secolului XIX şi realismul teatral al anului 1964 se
definesc foarte net. În spectacolele numite realiste din secolul trecut şi de la începutul
secolului nostru – să zicem de la Meinningen sau cele regizate de Antoine - realismul
exista mai ales ca imagine de suprafaţă, relativ statică, întemeiată pe categorii fixe.
Adevărul căutat pe scenă era mai mult adevărul limitat al înfăţişărilor imitate ale
existenţei: costum, atmosferă, gest, verosimil istoric al ambianţei. Stanislavski însuşi a
contribuit prin unele realizări, nu prin întreaga sa creaţie, la instituirea unei asemenea
concepţii despre adevărul imaginii scenice. Realismul anului 1964 este mult mai
dinamic, mai complex, contradictoriu, cuprinzător şi aproape întotdeauna angajat,
într-un fel sau altul, implicat în dialog direct, fie cu tradiţia teatrală, fie cu anume
concepţii filozofico-estetice mai largi, fie direct cu nişte poziţii politice sau de etică a
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colectivităţii umane. Adevărul artistic al teatrului nu mai este un adevăr al imaginii, în
primul rând, ci un adevăr al ritmurilor, raporturilor, interacţiunilor făţişe şi de subtext.
Principala materie primă a realismului în arta contemporană a spectacolului este, cred,
dialectica realităţilor omeneşti. Cu toate ramificaţiile ei de sens şi cu şirul consecinţelor
aduse în destinul social şi individual. Marea revelaţie a epocii noastre, revelaţia
mişcării – în înţelesul larg filozofic al noţiunii, ca devenire neîntreruptă şi
atotcuprinzătoare a tuturor faptelor vieţii – a modificat din rădăcini estetica teatrului,
fie prin intervenţia programatică a unor artişti dialecticieni (Brecht, Meyerhold, de
pildă), fie prin reflex neclarificat teoretic în universul sensibil al unor creatori intuitivi.
E ceea ce explică atracţia exercitată asupra oamenilor de teatru de un anumit repertoriu
modern sau clasic, dominat de mari dramaturgi poeţi ai contradicţiilor existenţei
umane. Să zicem, Brecht şi Shakespeare. E ceea ce explică, de altfel, şi schimbarea din
rădăcină a concepţiilor despre teatrul lui Shakespeare.
Voi exemplifica. Un spectacol perfect şi profund realist, cunoscut în toată lumea
şi la noi în ţară, în urma unui turneu, mi s-a părut a fi Regele Lear, în regia şi scenografia
lui Peter Brook. Renunţând definitiv la regalitatea înţeleasă teatral şi la succesiunea
unor situaţii străbătute de tipuri schematice, fixe – regele, ticălosul, fiica iubitoare şi
năpăstuită etc. – Brook şi-a construit în întregime spectacolul pe mersul, înfruntarea şi,
până la urmă, contopirea unor forţe contradictorii. Un exemplu, cel mai simplu care
poate fi dat, îl constituie costumele, celebrele costume de piele, colorate în nuanţe
şterse de cafeniu, verde şi ruginiu. Se ştie că regizorul scenograf a evitat cu bună-ştiinţă
costumele precis situate în istorie, de Renaştere sau de Ev mediu timpuriu, pentru că
socotea greu şi greşit a lega de o epocă strict delimitată tragedia păgână şi în acelaşi
timp filozofic-polemică a lui Lear, istorie mai uşor de raportat la mentalitatea unui
interval din istorie, decât la un timp istoric dat. Asemenea costume evită falsificarea
prin fast a spectacolului, dau neutralitate prezenţelor actorilor, creează terenul apt
pentru construirea ideii abstracte în imagini; în acelaşi timp, însă, ele îndeplinesc şi
funcţia contrară, dând viaţă unui spaţiu psihic, moral şi social, istoriceşte precis
determinat. Veşmintele cu linii severe, de o duritate evidentă a materialului, amintesc
lupta, ploaia, vântul, traiul în aer liber şi în condiţii rudimentare, apropiat de barbarie;
oamenii astfel înveşmântaţi par să fi coborât abia de câteva clipe de pe cai. Şi pielea –
material dur, dar mlădios, plin de eleganţă – sugerează interpreţilor sentimentul
autorităţii nobiliare, princiare, regale, dă concret senzaţia maiestăţii, fără de care
întreaga piesă nu ar putea fi reprezentată. Deci, costumele sunt în acelaşi timp
anistorice, ca imagine formală, şi istorice, prin sugestia unei psihologii de clasă, a unei
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epoci; ele sunt neutrale, aproape abstracte, dar şi net ancorate în anumite condiţii
economice, sociale, morale.
Dinamica unor caractere opuse, complementare nu se desface niciodată în
spectacol, care este, în acelaşi timp, senzorial şi ideal, gândit şi interpretat, concret şi
abstract, individual şi general, afectiv şi intelectual, istoric şi contemporan. Asemenea
complexitate se exprimă în contraste brutale de mijloace, tonuri şi atmosferă, în
abolirea oricăror prejudecăţi de ordin estetic. Simplitatea cea mai stanislavskian
despuiată de efect urmează în jocul lui Scofield grandilocvenţei cântate, elementul
naturalist, brutal (urme de sânge, convulsii) alternează cu clipe de o seninătate şi o
austeritate desăvârşite. Regizorul apelează conştient la intelect şi la simţuri, la minte şi
la reflexul fiziologic, folosindu-le pe toate în sensul cerut de ideea artistică. El îşi
fundamentează teoretic această atitudine, vorbind foarte clar despre ea într-un interviu
publicat în „Lettres francaises”. Brook susţine că teatrul trebuie să vorbească
inteligenţei, dar să mişte, în acelaşi timp, şi măruntaiele” privitorului, pentru a putea
exprima „realitatea la toate nivelurile ei”. Iată, cred, una din cele mai bune definiţii ale
idealului realist contemporan în teatru: un realism amplu, complex, activ, cu multe
feţe, aflat mereu în mişcare, ca însăşi viaţa.
Este, poate, numai o coincidenţă fericită pentru mine sau o lentă determinare
subterană, o sumă de influenţe exterioare subtile, mai mult sau mai puţin inconştient
asimilate – nu ştiu; fapt este că mă aflu de câtva timp într-o tenace căutare a
realismului scenic, în munca mea de regizor, scenograf, actor. Nu am ajuns la asta prin
studiu sau speculaţie, nu fiindcă nu m-ar interesa teoria, dar, mai simplu, pentru că nu
am avut timp. Convingerile estetice mărturisite aici, pasiunea mea, relativ nouă, pentru
realism s-au sedimentat firesc şi uneori fără să-mi dau singur seama încotro merg,
chiar în muncă, în efortul de realizare a unor spectacole, decoruri, roluri. Cu atât mai
adânci, mai ale mele sunt aceste convingeri astăzi, când au început să se cristalizeze în
formulări lucide. Şi cu atât mai favorabile dezvoltării unor asemenea opinii mi se par
împrejurările care aşază căutările de acest fel într-un atât de vast consens de principii.
În urmă cu mai puţin de zece ani, am fost printre cei care au pledat, în teatrul
românesc, pentru teatralizarea artei spectacolului. Fascinaţia convenţiei ca atare poate
să fie foarte puternică pentru un om de teatru; ea a jucat un rol pozitiv în teatrul
românesc, salvîndu-1 de la naturalism, platitudine, realism prost înţeles şi a constituit,
pentru mulţi dintre regizorii şi scenografii noştri, un stimulent al fanteziei şi iniţiativei,
un pământ al experienţelor fertile, un excelent domeniu de exersare a capacităţilor
noastre teatrale. Astăzi, însă, repet: jocul cu convenţia mi se pare că începe să devină
un fenomen vechi pentru noi, el ne poate uşor împinge spre un teatral decorativ,
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amabil şi destul de sărac. Cunoscând-o bine, putem să mânuim astăzi convenţia, cu
toată libertatea şi fără nici o oprelişte formală, reducând-o la rostul ei firesc: acela de
mijloc, nu de scop.
De altfel, privind în urmă, cred că pot descoperi chiar în realizările mele
calificate la vremea premierei drept formaliste, drept demonstraţii de regie, un efort
realist – nu totdeauna deplin conştient. În Cum vă place, am căutat să atac prejudecăţile
şi falsele tradiţii, care făceau din acest text o pastorală de salon. În strălucirea barocă a
decorativismului de tapiserie, realizat în decor, costume, mişcare – deci în plastica
spectacolului – am căutat viaţa reală a meditaţiei shakespeariene. Am vrut să fac din
spectacol mult mai mult decât un protest antipastoral, am încercat să însufleţesc pe
scenă o comedie liric-filozofică, închinată triumfurilor vitale ale dragostei, care
determină lepădarea tuturor măştilor de convenţionalism social. Focarul polemic al
spectacolului se concentra în viaţa de curte şi în prezenţa lui Jacques Melancolicul, pe
care 1-am jucat ca „primul personaj bolnav de spleen din literatura engleză”, întrupare
a nihilismului snob intelectual, care spune uneori adevăruri amare, dar le foloseşte şi
pe acestea pentru a nega întreaga condiţie umană şi a-şi justifica, printr-o pretinsă
filozofie a zădărniciei, sterilitatea şi parazitismul.
În Sfânta Ioana am căutat să unesc
planul abstract al dezbaterii despre
istorie, cu imaginea a două epoci
suprapuse – Evul mediu şi timpul
contemporan - pentru a aduce în faţa
spectatorului drama eroismului, sacrificat
în mod conştient de către interesul
păturilor conducătoare.

„Sfânta Ioana” de G. B. Shaw
Teatrul Municipal, 1958
Regia, scenografia, costumele: Liviu Ciulei

Clody Bertola în rolul Ioanei d’Arc
în costum de ărancă
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„Sfânta Ioana”
Scenă de război – Clody Bertola
şi Ciulei în rolul lui Dunois

În Azilul de noapte m-am străduit să
smulg din cenuşiul unor interpretări
monotone, epigonice, violenţa luptei pentru
omenie a foştilor oameni. Am pornit de la un
decor inspirat din realitate, vrând să
concentrez în imaginea plastică, regizoralscenografică, tot ce înseamnă viaţă în
însingurare comună, de la experienţele
lagărelor până la existenţa locuinţelor
alveolare din malul fluviului Yang-tze. Am
ajuns astfel la un decor vertical care mi-a
contrazis intenţiile iniţiale de a trata piesa ca
pe o dezbatere filozofică. Acest decor a determinat o întreagă mizanscenă şi a ajutat
publicului să perceapă, în desen concret, desfăşurat pe toată înălţimea scenei, traseul
relaţiilor care construiesc viaţa piesei. Am ajuns astfel la o piesă de acţiune, care a fost
apreciată ca având un ritm de piesă poliţistă. De fapt, spectacolul dura, ca orice
montare cu capodopera lui Gorki, aproape patru ore. Poate cel mai reuşit lucru din
realizarea mea regizoral-scenografică a fost această evidenţiere a ritmului interior
determinant pentru destinele eroilor. În Copiii soarelui, spectacol realizat împreună cu
Lucian Pintilie, am căutat să desfăşurăm în faţa spectatorilor nodul contradicţiilor
tragicomice, definitorii pentru condiţia burgheză a intelectualului talentat, strălucitor
şlefuit de cultură, dar izolat, în ultimă instanţă neputincios, neajutorat.
În sfârşit, în Opera de trei parale, ultima mea montare, am subliniat conştient,
dincolo de farsă, parodie, exotism oarecum picaresc, tragedia contradicţiilor de clasă.
Socotesc că o realitate sfâşietor de tristă şi cumplit de nedreaptă se ascunde în apele
oglinzii ironic diformatoare pe care Brecht o pune cu viclenie în faţa publicului. Textul
posedă în aceeaşi măsură o stranie veselie şi o gravitate înfiorată, o strălucire agresivă
de cabaret sau de bâlci şi o atmosferă de mizerie sordidă, o nepăsare de gheaţă şi o
impresionantă conştiinţă a răspunderilor faţă de societate şi de om. Este un ghem de
contradicţii a cărui raportare la lumea de astăzi, cu burghezia ei, mult mai strălucitoare
şi mai îndestulată decât cea concretizată de Brecht, dar nu mai puţin sfâşiată lăuntric,
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mi s-a părut pasionantă. Am situat deci acţiunea în vremea noastră, având tot timpul în
minte imaginea universului marilor afaceri, şi căutând urâtul în frumosul aparent al
unor miraje, mizeria în amăgirile prosperităţii capitaliste, sălbăticia zoologică
disimulată sub chipul civilizaţiei de ultimă oră.
Ştiu că nu am reuşit decât în parte şi de data aceasta ca şi în alte spectacole.
Realismul contemporan, care ambiţionează să îmbrăţişeze realitatea, cum spune Peter
Brook, la toate nivelurile ei, cere un instrument extrem de sensibil şi de puternic:
colectivul teatral, organic şi armonios dezvoltat. Un asemenea instrument se formează
anevoie şi prin strădania multor creatori (idealul s-a concretizat în vremea noastră în
organisme teatrale ca Berliner Ensemble, Piccolo Teatro, Shakespeare Royal Company).
El pretinde regizorului şi conducătorului de ansamblu să se desăvârşească pe sine
mereu. Dar, chiar dacă deocamdată nu am izbutit să înfăţişez publicului decât
fragmente din acea imagine a realităţii la care încerc să ajung – fascinantă viziune a
interdependenţelor, înrâuririlor, opoziţiilor care condiţionează destinul istoric, social şi
moral al omului – nu încetez să găsesc în drumul spre realism cele mai trainice
satisfacţii şi cele mai încurajatoare promisiuni. Nimic nu mi se pare mai pasionant
pentru artist decât descoperirea relaţiilor de viată şi a realităţilor condensate în text şi
recompunerea lor pe scenă, fie că e vorba de teatrul lui Labiche sau de cel al lui
Euripide. Cred că realismul, orice mijloace ar folosi – concrete sau metaforice, raţionale
sau afective – este chemat să clarifice mersul ideilor în lumea noastră şi să aşeze o
piatră de temelie la construirea unui nou umanism. De aceea, el trebuie să respingă
orice formulă estetizantă care se interpune între uriaşa, infinită imagine a vieţii în
mişcare, şi spectator.
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NAŢIONAL, POLITIC, CONTEMPORAN

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 4 (anul XI) aprilie 1966
Doresc teatrului românesc, în anii care vin, o dramaturgie care să exprime cu
claritatea celei mai fidele oglinzi realităţile vieţii noastre, surprinse şi analizate în cea
mai adâncă intimitate a sa. Doresc asta pentru că o asemenea dramaturgie îşi va găsi în
teatrele noastre deplina capacitate de realizare scenică-actoricească, regizorală,
scenografică şi va da artei româneşti a spectacolului, care se aşază actualmente printre
primele în lume, acea nuanţă specific naţională ce va marca şi actul de definitivă
independenţă şi maturizare a spectacolelor noastre.
Doresc teatrelor noastre să ajungă într-adevăr la limita superioară pe care înseşi
forţele lor de astăzi o promit. Doresc tuturor oamenilor de teatru concentrare asupra
actului artistic, dezvoltare colectivă armonioasă. Teatrele noastre au datoria să-şi creeze
un climat mai îndelungat de concentrare calmă, o stare de relaxare inspirată,
stimulatoare în stilul de muncă, nu ca scop în sine, nici numai pentru oamenii de
creaţie, ci în primul rând pentru a face posibilă, printr-o atmosferă de elevaţie
spirituală şi de maxim randament artistic, evoluţia ascendentă a publicului.
Doresc, într-un peisaj complex de literatură dramatică românească, şi mari
opere de teatru politic. Opere care vor avea cu atât mai multe şanse de a deveni
permanente, cu cât vor cuprinde mai amplu şi în acelaşi timp mai adânc, esenţa
fenomenelor cu care suntem contemporani.

La lectura piesei „Copiii soarelui” de Maxim Gorki – Teatrul Lucia Sturdza Bulandra –
regizorii Liviu Ciulei şi Lucian Pintilie, alături de interpreţi

143

Concept vol 3/nr 2/2011

Remember Liviu Ciulei

DIALECTICA OMENESCULUI FĂRĂ GRANIŢE

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 10 (anul XII) octombrie 1967
Contactul cu teatrul sovietic a însemnat pentru noi, oamenii de teatru din
România, o mare întâlnire omenească, o lecţie de elevat umanism poetic şi o mare
întâlnire profesională, o adevărată şcoală a gândirii şi metodelor scenei moderne.
Îmi este greu să cuprind experienţa acestei comunicări în întregul ei. Am să mă
mulţumesc deci cu puţine exemple. Un punct de cotitură în viaţa mea de om al scenei a
fost întâlnirea cu M.H.A.T.-ul. Spectacolul Trei surori de aici este, în şirul tuturor
amintirilor mele de teatru, emoţia cea mai puternică. Şi doar vedeam acest spectacol, la
30 de ani de la premieră! Muzicalitatea ansamblului, perfecţiunea amănuntului, dar,
mai presus de toate, frumuseţea interioară densă a acestui teatru de concentrare
artistică aproape supraomenească au rămas pentru mine un model.
La Leningrad, în timpul turneului nostru din anul trecut, am avut prilejul de a
trăi o nouă şi foarte emoţionantă experienţă: repetiţia generală a Micilor burghezi, în
regia lui Tovstonogov. Este un spectacol violent, activ, profund modern în însăşi
structura jocului şi mult înălţat deasupra preocupărilor pentru aparenţa, expresia de
suprafaţă a faptului de teatru. L-am urmărit zguduit, râzând cu hohote – hohote în care
simţeam strecurându-se tot mai puternic neliniştea şi groaza; şi la sfârşit, m-am
descoperit, ca toţi cei care asistaseră la repetiţie, copleşit de o adâncă tristeţe şi de o
arzătoare nevoie de a gândi şi a regândi cele văzute zile în şir.
Cred că cel mai important lucru pe care 1-a dăruit lumii teatrul revoluţiei este
această infinită profunzime umană, această nemărginită dialectică a omenescului fără
graniţe şi fără punct de oprire, această pasiune a investigaţiei profunzimilor şi
bogăţiilor sufletului omenesc, care nu are nimic de împărţit cu introspecţia
intelectualistă sterilă, ci construieşte neîntrerupt noi şi noi revelaţii afirmative. Teatrul
revoluţiei este, în primul rând, un templu al celei mai cuprinzătoare şi mai calde
solidarităţi umane. Este ceea ce am căutat să realizez, cu mijloacele specifice nouă şi în
tonalităţile specifice scenei româneşti, în interpretarea lui Lenin (pe care l-am jucat în
Omul cu arma), şi în montarea pasionantelor piese gorkiene pe care le-am lucrat: Azilul
de noapte şi Copiii soarelui.
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CARACTERUL PROPRIU AL SPECTACOLULUI ROMÂNESC MODERN

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 12 (anul XII) decembrie 1967
Cele mai importante câştiguri ale celor douăzeci de ani:
a. Realizarea unei vieţi teatrale intense, de înaltă ţinută - consider actualmente arta
scenică românească ajunsă la un punct mai înaintat decât celelalte arte ale noastre şi ca
atare, deosebit de importantă în valorile ei, în raport cu manifestările teatrale din alte
ţări; obţinerea unui pregnant caracter propriu în spectacolul românesc modern.
b. Valorificarea largă a unor mari talente de actori, regizori şi scenografi. Condiţia care
a favorizat această dezvoltare: în noul climat moral al teatrului, celor trei componente
fundamentale ale artei scenice li s-a acordat posibilitatea de a aborda teme majore la o
scară imposibilă în trecut, imposibilă de cele mai multe ori şi astăzi pe nenumărate
scene ale lumii.
c. Căutarea unui spirit de ansamblu în care să se poată consolida ceea ce s-a realizat
până astăzi.
d. Existenţa unei continuităţi între realizările de prim ordin ale înaintaşilor
spectacolului românesc, lucrările de astăzi ale profesioniştilor scenei şi gesturile de
afirmare a talentelor noi din tânăra generaţie; continuitate ce nu înseamnă repetare, ci
înaintare, ducere mai departe, dezvoltare plină de diversitate.
e. Realizarea primilor paşi, a primelor eforturi pentru difuzarea culturii teatrale
româneşti în lume, schiţarea primelor acţiuni necesare pentru ca ansamblul creaţiei
noastre de spectacol să-şi legifereze mondial poziţia în contextul cultural internaţional.
Ce mi se pare cu deosebire important de aici înainte:
a. Perseverenţa în obţinerea unei calităţi din ce în ce mai înalte, mai deplin
profesionale, mai profund intelectuale, cu grija de a feri teatrul românesc de
anchilozare profesionistă, de rigiditate intelectualistă, cu grija de a-1 remodela
permanent după pulsul vieţii, urmărind sensibil dialectica mişcărilor tuturor
proceselor de existenţă ale societăţii şi ale individului.
b. Crearea din timp şi la timp a tuturor condiţiilor necesare pentru a asigura şi a sprijini
împlinirea acestor deziderate. Modelarea permanentă a condiţiilor administrative în
funcţie de cerinţele vii ale creaţiei. Dezvoltarea continuă, atât artistică, a colectivelor,
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cât şi organizatoric-administrativă a condiţiilor de muncă. De aceea – dezvoltarea şi
profesionalizarea nu numai artistică, dar şi organizatorică şi tehnică a teatrului
românesc. Organizarea şi tehnica sunt domenii în care, faţă de alte instituţii de cultură
şi alte domenii de muncă, în general, teatrul nostru a rămas mult în urmă, printre altele
şi pentru că în această direcţie i s-a acordat mult mai puţin sprijin.
c. Grija ca teatrul românesc să capete o reflectare echivalentă în presă, în critică şi teorie;
literatura despre teatru are răspunderea foarte mare, şi pe care încă n-o acoperă, de a
explica şi a populariza realizările creatorilor, consemnând pentru viitor mersul real al
gândirii şi practicii creatoare, într-o oglindire cât mai fidelă.
d. Obţinerea locului de drept pe care mişcarea teatrală românească trebuie să-l ocupe
în contextul teatrului mondial. Propagarea ideilor şi realizărilor noastre teatrale,
popularizarea lor la un nivel demn de valorile noastre prin: difuzarea organizată,
continuă a informaţiilor; permanenta prezenţă în aria publicisticii teatrale
internaţionale a unui bogat material informativ şi critic despre teatrul nostru, material
difuzat atât centralizat cât şi direct de diferite teatre; prezenţa activă şi la timp repetată
a celor mai bune realizări în cadrul festivalurilor internaţionale şi în turnee, prin acţiuni
centralizate, prin acţiuni colective, iniţiate de teatre, şi prin acţiuni individuale ale
creatorilor.
e. Dezvoltarea în pas cu viaţa scenei româneşti a acelei literaturi dramatice originale de
mare valoare, fără de care spectacolul nostru nu poate atinge cea mai înalta expresie a
caracterului său propriu. Crearea tuturor condiţiilor pentru ca această dezvoltare, atât
de necesară, şi despre care vorbim atât de mult, sa depăşească definitiv stadiul
dezideratelor.

Scenă din „Moartea lui Danton” de Georg
Büchner, în regia lui Liviu Ciulei
(Teatrul Lucia Sturdza Bulandra)
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E NEVOIE ŞI DE UN ALT TIP DE TEATRU

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 11 (anul XV) noiembrie 1970
Suntem martorii unei literaturi dramatice de tip nou, care pretinde un alt tip de
teatru, cere o nouă formă teatrală. Caracterizarea acestei dramaturgii nu formează
obiectul articolului nostru, nici nu pretind că aş avea competenţa necesară s-o fac. Să
lăsăm aşadar aceasta pe seama criticilor literari. Ar fi interesant de analizat şi motivele
naşterii, premisele apariţiei acestui nou scris dramatic; ele, bineînţeles, trebuie căutate
şi vor fi găsite, în primul rând, în complexitatea fenomenelor istorico-sociale actuale,
din care ele rezultă ca o necesitate organică de necontestat. Ca orice act viu, această
literatură nouă se impune, se auto-legiferează. Ea îşi afirmă dreptul ca o realitate
existentă, indiferent de voinţa, dorinţa sau prejudecăţile noastre cultural-artistice,
indiferent de formaţia noastră. Ba, mai mult, în clipa în care înţelegem această
literatură, actul adeziunii modelează şi ne „remodelează” formaţia. Lucian Blaga spune
în „Filozofia stilului”: „Să nu uităm că receptivitatea noastră estetică nu e în stare de
nativitate curată, ci e totdeauna alterată de o anumită şcoală care o îngrădeşte.
Pregătirea gustului pentru opera revoluţionară se impune, dacă nu pozitiv, cel puţin
negativ, pentru a înlătura o teorie estetică existentă prin operele de artă de până aici.”
E limpede că aceste rânduri nu formează un studiu al dialecticii dezvoltării unei
noi literaturi de teatru – care ar merita însă să fie analizată cu receptivitatea necesară.
Doresc, în schimb, să subliniez că această nouă literatură există şi, în mod fericit, pentru
noi, ea se exprimă cu forţă în dramaturgia originală, nouă, românească, marcând un
moment de importantă revitalizare, aşa cum de atâta vreme aşteptam. Mă gândesc la
piesele lui Mazilu, Sorescu, Naghiu şi, desigur, şi la alţii. O dramaturgie în care
primează textul, cuvântul. O literatură care şi în spectacol primează prin cuvânt, iar
cuvântul exprimă plenar ideile. Acest primat al textului este o cerinţă nu întotdeauna
legitim reclamată de unii cronicari dramatici, care o susţin fără discernământ în toate
cazurile, fără a ţine seama de diferenţierile de structură şi de modalităţi dramaturgice
ale lucrărilor pe care ei le iau în consideraţie.
Reprezentarea acestei dramaturgii noi, necesită o formulă scenică
corespunzătoare, un nou tip de sală de teatru. Există acum o flagrantă contradicţie
între sălile noastre, construcţia lor tradiţională şi această dramaturgie modernă. Mă
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refer la piese cu puţine personaje, cerând o realizare strânsă, de echipă, fără solişti care
să domine ansamblul, fără decor, piese care nu-şi găsesc translaţia propice în teatrul
obişnuit. De aceea semnalez necesitatea imperioasă a unor teatre experimentale, ca
dimensiune şi ca arhitectură, adecvate acestui alt tip de text şi, mai ales, unui alt tip de
receptivitate apărută în rândul publicului nostru.
Literatura aceasta nu are nevoie de întreg aparatajul de iluzie scenică, de
ambalajul decorativ, de adaosurile regizorale. Dimpotrivă. Soluţiile regizorale sunt
cuprinse în cuvânt, în replică şi acest gen dramatic trăieşte teatral prin el însuşi. Am să
dau un singur exemplu: spectacolul Tandreţe şi abjecţie, jucat de noi la Regensburg în
Republica Federală a Germaniei, pe un podium fără decor, într-o sală de 200 de locuri,
şi-a demonstrat integral virtuţile şi forţa de a capta sala, entuziasmând spectatorii
prezenţi, care au răsplătit pe actori nu numai cu tradiţionalele aplauze, ci şi – prin ceea
ce exprimă acolo o maximă adeziune – insistente şi îndelungate bătăi din picior.
Spectacolul a produs astfel, în condiţii scenice care erau propice textului, un ecou mai
bogat şi mai eficace decât dacă ar fi fost jucat pe o scenă normală, adică pe o scenă de
iluzie, într-o sală de peste 600 de locuri, cum e sala noastră de la Grădina Icoanei, unde
a avut loc premiera.
Acest teatru, care se afirmă tot mai puternic în câmpul literaturii noastre
dramatice, reprezintă o mentalitate de viaţă, rezultată nemijlocit din fenomenele
prezentului. Dar, mai mult, apare ca o necesitate şi o cerinţă legitimă a celor care sunt
reprezentaţi prin acest scris, a celor care au generat această dramaturgie prin însăşi
existenţa lor, adică noul public, în special tânăr, căruia piesele, la care mă refer, i se
adresează. Avem nevoie de un cadru de tip nou, în concordanţă cu ceremonia teatrală
nouă, care nu mai suportă ambianţa obişnuită, oferită de sălile noastre.
Dacă nu ne conformăm acestui imperativ, în ciuda celor mai nobile intenţii,
riscăm să rămânem pe loc!
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Caiete de spectacol:
“AZILUL DE NOAPTE” la Teatrul “BULANDRA”

Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 6 (anul XX) iunie 1975
… Mă obsedează o singură idee: atâta vreme cât sângele alimentează creierul,
omul gândeşte. Omul gândeşte, în orice condiţii-limită ar fi el pus. Am asistat odată la
proiecţia unui film documentar, în care se arăta execuţia unui dezertor (mi se pare, în
faza de lucru la Pădurea spânzuraţilor). Respectivul moment fusese filmat cu un aparat
care făcea zgomot. Cu câteva clipe înainte de execuţie, soldatul s-a arătat deosebit de
curios, atras de zumzetul aparatului; încerca să înţeleagă acest instrument, pe care,
evident, nu-l mai văzuse şi pe care, fireşte, nu avea să-l mai vadă vreodată… Viaţă,
curiozitate…

„Azilul de noapte” - fotografia decorului la începerea spectacolului
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Bubnov: Victor Rebengiuc
Alioşca: Florian Pittiş

… De gândire sunt legate
speranţe, vis, planuri, atitudini,
conflict, frică, dorinţă de putere,
curiozitate, etc. De aceea, motto-ul
piesei mi se pare a fi prima ei replică,
pe care o spune Baronul: „Mai
departe…”
Azilul de noapte nu este, propriu-zis, un spectacol. Reprezentaţia nu va fi
construită după legile spectacolului; aceasta se vede şi în procesul de lucru şi cred că se
va vedea şi în rezultatul final. Singurul element spectaculos introdus în montare este o
cortină sonoră – lipsind cortina propriu-zisă, un zgomot iritant, un sunet distorsionat.
E greu de inventat un zgomot lung, monoton, neliniştitor, enervant, care să nu semene
cu nimic…
… Montarea nu reprezintă decât analiza unui text care descrie nişte situaţii de
viaţă; o încercare de recompunere a analizei date, în relaţii omeneşti. Trebuie să pornim
de la reacţiile lăuntrice ale actorilor-personaje şi să structurăm situaţiile în compoziţia
mişcării. Nu urmărim „spectacol”, deci nici tragism, nici umor, nici tensiuni dramatice
în sine, momente de culme, ritm sau o alternanţă voită a registrelor, ci lăsăm ca
situaţiile de viaţă să se desfăşoare, puse „cap la cap”.
Nefiind, deci, „un spectacol”, montarea Azilului de noapte e greu de încadrat
într-un anume stil sau într-o anumită şcoală de teatru. Aici ne înlesneşte munca Gorki
însuşi, fiindcă atunci, în primii ani de după 1900, el a practicat în această piesă un fel de
anti-teatru: opera dramatică fără erou, fără conflict.
… Din cele o mie şi una de coordonate ale textului, iată câteva:
a) Orice societate bazată pe exploatare produce şi deşeuri. În scenă, deşeurile vor
începe de la deşeurile-gunoi, deşeurile-lăzi, cutii şi se vor termina cu deşeurile-oameni.
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„Azilul de noapte”
Teatrul Bulandra, 1975
Regia şi scenografia: Liviu Ciulei
Costumele: Helmut Stürmer
Satin: Toma Caragiu
Luka: V. Niţescu

b) În azil se află trei categorii de oameni: 1. Cei născuţi acolo (ca de pildă Vaska Pepel,
Nataşa, Alioşka, Kvaşnia, Anna, Medvedev, Kostiliov, poate şi Nastia). 2. Cei care au
ajuns acolo fără voia lor (Kleşei, Baronul, Actorul, Tătarul, Gât-sucit) 3. Cei aflaţi acolo
deoarece, fiecare în felul său, s-a vrut în acest loc (un fel de autocondamnare). Aceştia
sunt „cei trei gânditori”: Satin, Bubnov, Luka – schematizând aut-trans, putem spune,
filozoful sceptic, cel existenţialist şi cel idealist.
c) Un grup de oameni declasaţi, în cadrul unei societăţi cu caracter de clasă, sunt totuşi,
logic, împărţiţi pe clase. Aceasta se vede cel mai bine în conflictul dintre muncitorul
Kleşci şi „intelectualii faineanţi” (grupul Actorul-Baronul-Satin). Bubnov şi-a trădat
condiţia de muncitor printr-o gândire existenţialistă şi intră şi el în conflict cu Kleşci.
Spiritualiceşte, Bubnov se apropie de „aristocraţia” azilului. Această împărţire pe
grupuri se schimbă, însă, când apar Kostiliov şi Vasilisa; atunci, centrul de greutate al
relaţiilor se mută, desenându-se adevăratul raport dintre oprimaţi şi oprimatori.
„Cel mai important este ca actorii să ştie în fiecare clipă şi cu fiecare cuvânt de
ce vor trebui să acţioneze fizic şi psihic într-un anume fel. Descoperirea acestor
momente trebuie să fie o muncă colectivă. Probabil că de multe ori vom da textului alte
lumini decât cele pe care le-a vrut Gorki. Nu vom reuşi să realizăm toate nuanţele
existente în acest text atât de bogat; dar să evităm, pe cât putem, invenţiile. Inedite vor
fi, eventual, unele soluţionări de situaţii, dar nu „invenţii”… Completări de fabulaţie
(reieşite din biografiile propuse de autor), dar – subliniez – nu invenţii.
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… În transpunerea textului în mişcare nu trebuie să ne bazăm numai pe o
intuire a presupuselor gesturi ale unor oameni care trăiesc într-o astfel de lume; trebuie
să reedităm gesturi şi comportări surprinse în situaţii de viaţă similare.
… Desigur că o totală fugă de convenţii şi de spectaculos sau o totală eludare a
acestora, este aproape imposibilă. Oricât am vrea ca teatrul să nu fie „spectacol”, ci
studiu, eseu, descriere sau explicare, oricât am fugi de convenţia scenei „a l’italienne”,
înscriindu-ne acţiunea într-o scenă-arenă sau elisabetană, sau cum vrem să-i spunem,
modalitatea de transmitere a gândurilor şi a situaţiilor ajunge totuşi să fie exprimată
prin convenţie. Se nasc alte convenţii, dar tot convenţii sunt… Dorind să aducem
realitate şi viaţă pe scenă, trebuie să avem întotdeauna modestia de a ţine seama de o
lege: viaţa nu poate concura viaţa, n-o poate cuprinde, în complexitatea ei. În cel mai
fericit caz, reducând-o scenic, o poate esenţializa.

Actorul: Ion Caramitru, Nastia: Gina Patrichi
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LIVIU CIULEI DESPRE ECUAŢIA SPECTACOLULUI
(Colocviul regizorilor din teatrele dramatice)
Liviu Ciulei
Revista Teatrul, nr. 1 (anul XXIV) ianuarie 1979
Odată, când filmam la Pădurea spânzuraţilor, îmi amintesc, bătea un vânt uscat,
trebuia să facem noroi, apa se aducea greu, o mie de probleme, se aştepta mult, actorii
pierdeau timpul; Costache Antoniu stătea pe un scaun pliant, de filmare, râdea în
barbă şi-mi spunea: „Deh, meserie grea!” Ziceam, atunci, că mai încolo o să-mi fie mai
uşor, dar tot mai grea pare meseria noastră, din ce în ce mai grea; şi grea, şi incomodă.
Incomodă pentru autor, pentru critici, câteodată şi pentru public, chiar pentru actori.
De ce incomodă? În primul rând, din pricina caracterului ei subiectiv. Regizorul
este responsabilul citirii textului. Al citirii ilustrate a textului. Sigur, fiecare om citeşte în
felul lui, fiecare cititor are subiectivitatea lui, puterea lui de pătrundere, experienţa lui.
Simpla lectură a unui text dramatic înseamnă, într-un fel, o modificare a intenţiilor
autorului. Cu atât mai mult e subiectiv actului regiei. După ce ai citit textul, mai trebuie
să-l şi transpui într-o viziune scenică, să-i dai expresie scenică şi aici subiectivitatea este
şi mai mare.
În ultimul timp, folosesc termenul de „ecuaţie a spectacolului”. Ea conţine
foarte multe necunoscute: actor, text, scenograf, ş.a.m.d., cărora, peste un timp, li se
adaugă altă necunoscută – publicul.
Mişcarea culturală, în ansamblu, este un alt termen al ecuaţiei: ce se joacă în
celelalte teatre? Ca să rezolv ecuaţia repertoriului teatrului meu: în peisajul cultural al
Capitalei, cum se exprimă personalitatea Teatrului „Bulandra”? Vedeţi, aşadar, câte
elemente vin să compună acest fenomen extraordinar de complex care este spectacolul.
Sigur că cel mai important argument în realizarea unui spectacol – pe care, ca regizor,
totuşi, numai subiectiv poţi să-l priveşti – este ziua de azi. Meseria noastră este, într-un
fel, o meserie jurnalieră, produsul ei este efemer, e o artă de o seară. În organizarea
teatrelor noastre, pe care o consider foarte favorabilă, spectacolele au o durată de viaţă
mai mare, chiar şi în provincie poţi să vezi un spectacol reprezentat de-a lungul mai
multor stagiuni, lucru rar întâlnit în sistemul de teatru comercial. Dar, în alte ţări, chiar
în teatrul subvenţionat, foarte rar se reia o montare în stagiunea următoare; viaţa ei ţine
patru-cinci săptămâni.

153

Concept vol 3/nr 2/2011

Remember Liviu Ciulei

Tocmai actualitatea regiei este incomodă. Indiferent de epoca textului, noi
facem artă actuală, într-o concepţie contemporană. Noi reliefăm, prin spectacol,
actualitatea. Regia este considerată uneori incomodă şi pentru că poate deveni o forţă
activă. Are capacitate de influenţare, într-o oarecare măsură. Superbă este, în Furtuna,
conştiinţa acestei limite a capacităţii de înrâurire a artei, pe care Shakespeare o are. Este
aproape tragică, această conştiinţă a limitei. Concluzia lui e că arta poate înrâuri numai
acolo găseşte teren fertil.
Actualitate şi modă
Din dorinţa de a fi actuali prin modalitatea în care ne exprimăm, apar foarte
multe dificultăţi. Modernizarea are două tăişuri: ori reuşim să ne exprimăm modern,
ori urmăm moda. Teatrul este adesea alterat prin modernizare exterioară. Sigur, e mult
mai greu să creezi o imagine care să exprime esenţa fenomenului social-istoric. Acesta
este scopul suprem şi cel mai greu de atins. Câţi dintre noi am reuşit, pe scenă, într-un
singur moment (şi de câte ori?) să realizăm o imagine semnificativă a perioadei în care
trăim? Cred că aceasta trebuie să fie aspiraţia majoră a fiecărui regizor. Altfel, facem
teatru bun, corect, dar nu ajungem la spectacolul important, adică edificator. Am văzut
cu toţii spectacole de la care ieşim indiferenţi, deşi sunt spectacole bune. Un spectacol
important este acela care-l pune pe spectator faţă în faţă cu propria-i conştiinţă.
Spectacole bune, spectacole importante
Cum să facem un spectacol actual? Cum să esenţializăm momentul? Am văzut,
în Statele Unite, o foarte discutată montare a Livezii cu vişini, în regia lui Andrei Şerban.
În acest spectacol, eu am simţit lipsa psihologiei; exista atmosfera din Cehov, fără să
existe psihologia lui. Andrei Şerban a găsit, însă, un mod extraordinar de a se adresa
generaţiei de azi, în special tineretului, care asculta înmărmurit. El a reuşit să simtă
pulsul tineretului. Eu am pus în scenă, la Essen, Livada cu vişini, cu o mare actriţă de
origine română, am făcut un spectacol bun, cu o respectare a relaţiilor de mare precizie,
subtile, aş putea să spun, şi totuşi, a fost un spectacol neimportant. Spectacolul lui
Andrei Şerban păcătuia în ceea ce priveşte virtutea exactităţii şi studiul nuanţelor şi,
totuşi, era un spectacol important. Te apropii cu cea mai mare conştiinciozitate şi
seriozitate de autor, dar nu ajunge. În Livada cu vişini vorbeam despre eroii piesei, însă
nu vorbeam despre problemele noastre, nu aduceam imaginea timpului nostru. Aş
reaminti spectacolul lui Peter Brook, Visul unei nopţi de vară. Cred că este unul dintre
cele mai edificatoare, ca imagine scenică a epocii în care trăim. Peter Brook a făcut un
decor din patru pereţi albi, delimitându-şi obsedantul spaţiu gol, pe care noi, regizorii,
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trebuie să-l umplem. El l-a delimitat aşa cum apar limitele spaţiului scenic, de la
Renaştere încoace, a adus în el prejudecăţile moştenirii culturale de patru secole (cutia
italiană este marea noastră obsesie şi nu ştim cum să mai ieşim din ea). Schema acestei
scene exista şi era enunţată în puritatea ei albă. Deasupra, a făcut o pasarelă tehnică, pe
care erau orchestra, reflectoarele, etc.; delimitarea spaţială era, de fapt, violentată prin
tehnica secolului nostru.
Dacă ar fi fost un regizor mai bătrân, ar fi făcut numai spaţiul alb. Dacă ar fi fost
unul mai tânăr, ar fi făcut numai pasarela. Dar el este nou şi vechi la un loc. Ca secolul
nostru. Iată, secolul şi-a găsit expresia în acest decor.
Un alt element esenţial care defineşte spectacolul este modul cum reprezentăm
ziua de azi, într-un specific naţional. Cum se păstrează specificul naţional, într-o
civilizaţie urbană? Neconcludent, cu câteva excepţii – cum e arhitectura japoneză, care
are un caracter pregnant naţional, dar a influenţat arhitectura întregii lumi. Şi în grafică
se întâmplă acelaşi lucru: grafica modernă este inspirată de grafica tradiţională
japoneză. Şi fotografia modernă japoneză are caracter naţional, fiindcă e o continuare a
graficii japoneze. Se spune că definiţia prin analogie nu e ştiinţifică; totuşi, este foarte
elocventă; iar în materie de artă judecata analogică este foarte importantă.
Noi, cum să facem artă modernă naţională? Făcând râuri, ca pe iie, nu se poate.
Dar teatru? A existat în lume o depreciere a elementului naţional. Un exemplu ne oferă
teatrul german. Ca o reacţie împotriva naţionalismului fascist, care încerca să
exacerbeze mitologia germană şi a ajuns la o artă clasicizantă, cu un caracter incert,
nemţii de după război au recurs la importul de cultură şi toată arta lor a fost o imitaţie
neasimilată. Nu au re-creat un model propriu. Teatrul lor era un teatru de modă
împrumutată. Abia acum, încetul cu încetul, îşi redescoperă virtuţi naţionale.
Scenografia germană, de pildă, preia acum experienţele romanticilor germani.
Totuşi, cred că există posibilităţi de a reflecta specificul naţional în teatru:
numai surprinzând o realitate specifică, putem da caracter naţional artei noastre.
Nevoia de meserie…
Din unghi strict profesional, problemele creaţiei spectacolului trebuie
considerate într-o dublă perspectivă: pe de o parte, nevoia de meserie, pe de alta –
pericolele căderii în meserie. Mi se pare că persistă în teatrul românesc anumite defecte
la care trebuie să fim din ce în ce mai atenţi; un asemenea defect este patetismul. Avem
încă un teatru patetic şi recurgem la formula patetică, pentru că este mai uşor de
realizat şi este de efect sigur la public. Asta dă un caracter vetust teatrului nostru.
Patetismul acesta se manifestă violent în rezolvarea prin reţete; în clipa când rezolvăm
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o situaţie printr-un clişeu teatral, totul devine mai comod. Fireşte, a redescoperi
intimitatea situaţiei şi ceea ce reflectă ea e mai greu, cere mai multă putere de
pătrundere, un mai profund spirit de analiză. Patetismul are şi o nuanţă de minor, un
fel de sentimentalism.
O altă problemă care trebuie să ne preocupe este reintroducerea dicţiunii în
teatru. Toţi suntem vinovaţi, cei mai în vârstă, mai vinovaţi decât cei tineri, de
degradarea dicţiunii pe scenă. Din oroare de declamatoriu. Noi am refuzat vorbirea
declamatorie şi am luat singurul model de joc realist, l-am împrumutat din
cinematograf, l-am adus pe scenă; am vorbit natural şi nu s-a mai înţeles nimic. Regret
că trebuie s-o spun, în spectacolul de aseară cu Trei surori, am pierdut un sfert din text,
şi în special în momentele emoţie. Sigur că e mai uşor, pe emoţie, să vorbeşti încet,
decât să vorbeşti tare. Dar, scena ne obligă.
Când am făcut Hamlet la Washington, am avut o profesoară de vorbire care ne-a
ajutat enorm. A respira în versul shakespearian este o chestiune dificilă, de
antrenament, de tehnică. În loc să denigrăm declamaţia, ar trebui să ne întoarcem, să-i
redescoperim virtuţile. Nu mă înţelegeţi greşit, nu vreau un teatru declamator, ci unul
clar, inteligibil. De altfel, s-a cam stricat şi vorbirea de pe stradă; e un alt debit, lucru
grav şi pentru limbă. Cred că maniera noastră de a juca teatru căutând un echivalent
naturaleţei din cinematograf a provocat o rebifare a regiei tinere şi a dus, la Institut, la
o altă reacţie – vorbirea pe răgete. De câte ori asistam la un spectacol al studenţilor, mă
durea gâtul pe mine. Refuzul naturalismului verbal adus la cealaltă extremă, care nu e
o soluţie. E o problemă deschisă.
… şi căderea în meserie
Scenografia noastră a cunoscut, în ultima vreme, o dezvoltare foarte interesantă,
şi această dezvoltare continuă, dar cred că e momentul să ne ferim de a cădea din nou
în meseria scenografică. (Sunt ţări în care scenografia este complet desprinsă de
experienţa plastică. Aşa se întâmplă în America.)
Un exemplu pozitiv, recent, îl reprezintă scenografia la Nevestele vesele…, care
nu e străină de arta plastică modernă.
Pe alt plan, cred că se poate spune că, undeva, ne-am despărţit de experienţele
muzicii culte româneşti. Mi-a plăcut ce a făcut Alifantis în Nevestele vesele…, dar există
nişte valori muzicale, de care trebuie să ţinem seamă; noi am cam uitat de compozitorii
foarte avansaţi pe care-i avem astăzi. Ne va fi de ajutor să reînnodăm acest contact. Noi
practicăm o artă de sinteză, care impune interferenţe cu alte arte.
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Pericolul căderii în meserie este vizibil şi în regie; spectacolul Trei surori aşeza
între valoarea textului şi spectator obstacolul estetismului. Să nu ne entuziasmăm de
soluţii formal-estetice, ajungând ermetici. Am văzut două dintre spectacolele făcute de
Cernescu – unul mi s-a părut îngrozitor, celălalt mi s-a părut foarte bun. În Zalmoxe,
din toate efectele scenice, hieratismul, dorinţa de ceremonie, eu n-am înţeles nimic, nici
măcar textul; Timon e brechtianizat, dar e limpede ce vrea să spună. Eu cred că sarcina
noastră este, în primul rând, să fim clari. Le spuneam colegilor, în repetiţii, că în prima
etapă de lucru trebuie să ne concentrăm asupra clarităţii, a logicii. După asta, putem
să-i punem şi aripi.
Există autori care influenţează în bine dezvoltarea regiei româneşti; Sorescu,
Mazilu, D.R. Popescu au determinat, prin însăşi imperfecţiunea construcţiei pieselor
lor, apariţia unor modalităţi de regie. Tocmai această lipsă a stimulat gândirea
regizorală. Într-un anumit fel, şi ei sunt rezultatul unor descoperiri în regie. Acesta mi
se pare un proces viu, de schimb.
Ceea ce vreau să semnalez este pericolul de a înţelege meseria vulgar, ca
meşteşugăreală, acela de a ne alimenta cu imagini din depozitele meseriei noastre; ne
bizuim pe ceea ce ştim, şi asta este moartea artei; trebuie mereu să uităm ce ştim şi să
redescoperim mereu. Eu, personal, mă suspectez îngrozitor de autoimitare, de soluţia
uşoară; de pildă, pot să desenez orice decor, pentru orice piesă, în jumătate de oră, dar
nu va avea nici o valoare artistică.
A relua procedee pe care le-ai mai folosit şi le consideri sigure înseamnă a
abdica. Avem exemple de actori mari care au avut succes cu un anumit rol şi care se
plafonează, din cauza drumului uşor găsit; modalităţi de comedie se repetă la actori
interesanţi cum sunt Ogăşanu, Caramitru, chiar Diaconu, ceea ce e foarte periculos
pentru cariera lor. Nu avem voie să fim împăcaţi cu o rezolvare anterioară, pe care s-o
aplicăm în noua sarcină. Ştiu, e greu să renunţi la certitudini…
Ne aflăm într-un impas: în momentul de faţă, există un fel de întoarcere la
psihologism, în teatrul din toată lumea. Se remarcă şi în repertoriu: se joacă mult Ibsen,
O’Neill, Hauptmann, etc. Această întoarcere reprezintă un fel de relativă stagnare.
Problema mare e că teatrul e o artă de sinteză ce se alimentează, în principal,
din două domenii, care nu merg mână în mână: artele vizuale şi cele literare.
Întotdeauna, literatura a fost mai în contact cu psihologia decât artele plastice. Artele
plastice contemporane au eliminat psihologia.
Lipsa de psihologie duce la ceremonial, la teatrul hieratic. Momentul de alegere:
cât renunţăm la psihologie, cât mergem spre ea, este un moment foarte greu. În
spectacolul cu Trei surori am admirat, pe alocuri, tăria lui Mircea Marin de a renunţa la
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psihologie şi am regretat în alte locuri absenţa ei. Când am făcut Livada cu vişini, am
fost necăjit că m-am lăsat furat de psihologie, că n-am găsit alte modalităţi. Dar, eu nu
pot să gândesc altfel, m-a marcat şcoala lui Stanislavski. Nu pot să revin la modul cum
vedeam teatrul înainte de aceasta. Am început, cumva, preocupat de arta abstractă, la
douăzeci de ani, şi apoi a intervenit întoarcerea la academic. Experienţa lui Stanislavski
mi-a dat adâncime; teatrul românesc era un teatru de intuiţii minunate. Stanislavski
ne-a dat o metodă organizată, de idei despre teatru. De aceea, cred că teatrul românesc
a câştigat în special în adâncime.
Teatrul românesc a cunoscut un superb reviriment în anii ’60, a fost un moment
când lumea ne-a privit uimită; noi înşine ne-am văzut puţin mai târziu; din motive care
se pot înţelege, mai greu accepta, el a intrat, la un moment dat, într-un declin. Cred că o
sarcină importantă a noii generaţii este să ridice din nou nivelul teatrului românesc. E
îmbucurător că acest fenomen este anunţat în multe spectacole frumoase, încă nu
îndeajuns de semnificative, dar sunt semne care nu pot decât să ne bucure.
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LIVIU CIULEI – ARTISTUL FĂRĂ VÂRSTĂ

Gheorghe Ceauşu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
mbcercetare@gmail.com

Abstract: Liviu Ciulei was and will continue to live despite
the fleetness of the theatre performance, because he gratified,
with his brilliant intelligence and talent twined with vocation,
the art of theatre, film, acting, scenography and the reflections
on these subjects like a true poetics specialist. His entire work
bears the indelible stamp of his well-defined style. For today's
artists, the man and artwork bearing the name Liviu Ciulei are
a model to be and work.
Keywords: Liviu Ciulei, theatre, film, creator, director,
scenographer, actor, practice, artistic spirit, poetics, poietic1

Este de la sine înţeles că nicio scriere, oricât ar fi ea de completă şi de riguroasă,
nu poate cuprinde o viaţă atât de bogată prin creaţii exemplare ale spiritului artistic.
Necum cea de faţă. Omul şi artistul Liviu Ciulei reprezintă o raritate reliefantă, reunită
într-o integralitate indestructibilă. Şi, întrucât opera lui e perenă şi poartă cu sine omul,
cred că este potrivit să vorbim despre el la timpul prezent. Vorbind de raritatea
exemplară avem în vedere atât valoarea operelor pe care le-a instaurat, cât şi ramurile
pe care le-a gratificat cu acelaşi talent şi vocaţie. Este regizor de teatru, regizor de film,
actor de teatru, actor de film, scenograf şi, la origine, arhitect. Tind să cred că alura
tipurilor de opere pe care le-a făcut îşi trag seva din arhitectură fiindcă arhitectura, ca
ramură a artei, împleteşte în unicitatea ei valoarea estetică şi cea utilitară. Aici se
regăsesc precizia geometrică şi imaginaţia artistică înfrăţite. Deducem de aici că
arhitectul este un intelectual creator dotat cu un rafinament mai accentuat decât ceilalţi
creatori. Să consemnăm că cele două arte surori, teatrul şi filmul, pe care le-a îmbogăţit
poetics = aesthetic doctrine
poietic = creation, art work structure plan
1
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cu formele sale originale, prezintă diferenţe evidente gândite după criteriul
suporturilor şi al finalităţilor estetice şi psihologice. Pendulând cu supleţe de spirit de
la teatru la film şi de la film la teatru el a găsit numitorul comun al acestora. Am spune
că reuneşte în operele sale spiritul geometric şi de fineţe pascalian. Modul acesta de
conjugare a celor două momente conferă operei lui întregi o particularitate şi un stil
accentuat încât marca acestuia din urmă ne îndreptăţeşte să zicem, când ne aflăm în
faţa unei opere a lui, „Acesta este un Ciulei!”
Artistul profunzimilor sufletului omenesc şi al strălucirii spiritului era marcat
de virtutea numită temperanţă, cu origini la vechii greci, întrucât atunci când vorbea,
fie dând indicaţii actorilor la repetiţii, fie în cazul unor interviuri, filtra vorbele ca nu
cumva să ştirbească sau să denatureze limpezimea gândului. El, în toate împrejurările
de viaţă sau de artă, asculta de porunca lui Hamlet dată actorilor ca, în tot ce fac pe
scenă, să păstreze măsura. Căci, pentru el, şi viaţa era o scenă. Astfel că fiecare element,
acţiune sau expresie verbală în opera lui înzestrează cu pregnanţă estetică ca un înveliş
diafan un gând, o atitudine, o evaluare, făcându-le să grăiască. Dacă ne concentrăm
atenţia asupra siluetelor perceptibile ale operelor lui care ne trimit la conţinuturi
ilimitat simbolice, intuim sau putem chiar să întrevedem că ele poartă mereu, fără
excepţie, un „dincolo” indefinibil, la urma urmelor un mister. Iar dacă raportăm omul
la operă şi opera la om, vom descoperi între ele o armonie admirabilă şi chiar mirabilă,
deşi se pare că artistul îl domină fără să-l subjuge pe om, explicaţia fiind aceea că el
asculta de glasul interior al vocaţiei ce i s-a dat, slujind-o. Ca toţi marii artişti, era
dedicat lucrului pe care îl făptuia şi această dedicare a fost constantă, ca o chemare,
fără a fi o perseverenţă vanitoasă. Am spune că arta cu mirifica ei înfăţişare când atrage
pe cineva dotat pentru a fi atras implică sacrificiu voluntar, adică renunţări la plăcerile
vieţii obişnuite. Acesta e preţul. El însuşi declara într-un interviu că ceea ce face are
rezonanţă numai pentru aceia care au deschidere pentru aceasta.
Nutrindu-se cu convingerea că spectacolele sale pot produce mutaţii de
conştiinţă în mintea spectatorilor, el se autodefineşte ca un artist-pedagog şi ca
pedagog-artist. La repetiţiile pe care le coordona se cristaliza o adevărată şcoală de
teatru, un atelier germinativ şi un laborator unde gestau sensuri supra lumii şi omului.
Indicaţiile lui mergeau până la cele mai mici detalii şi aveau darul prin prestigiul şi
simpatia de care se bucura în faţa actorilor să fie ascultate. Lucra cu foarte multă
delicateţe şi dădea indicaţii clare, „lucrând”, cum se spune în jargonul teatral, cu
actorul. Era, aşadar, un adevărat maestru întrucât repetiţiile sale erau ca o oficiere, ca
un act sacru.
Actorul, pentru el, era un univers de trăiri şi gânduri şi, în acelaşi timp, o vioară
cu rezonanţă aşteptată.
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Prin ipostazele consemnate
în trecere mai sus el şi-a generat
singularitatea în lumea artiştilor.
Concepţia despre artele pe care le-a
gratificat se regăseşte în modalitatea
fragmentelor, în declaraţii, scrieri şi
opere spectaculare, toate pătrunse
ca
o
obsesie
de
intenţia
contemporaneizării. El putea să-l
aducă pe Shakespeare, fără a-i
altera miezul estetic şi sensul, aici şi
acum. Gândurile la care mă
refeream mai sus şi cele care străbat
toate operele lui ar putea fi extrase şi excerptate pentru a alcătui o poetică de autor. Şi
legată de poetică, o poietică, pentru că el s-a dovedit şi un excelent constructor al unei
schelării prin interstiţiile căreia circulă ca un „foc stoic” fluxul trăirilor ca emoţii şi
sentimente. Zicem acestea deoarece ştim cât de preocupat a fost de regândirea formelor
teatrale pentru a le sincroniza cu imperativele spiritului epocii. Amintim numai modul
cum s-a exprimat în legătură cu teatralitatea ca natură a teatrului, teatralitate care se
cerea regândită în modalitatea reteatralizării.
Cum ziceam mai sus, preocupat fiind Ciulei de silueta arhitectonică a
spectacolului presupun că regenta componentelor acestuia era scenografia. Dar şi ea cu
rădăcini în spiritul arhitectonic, arhitectura fiind un mod artistic de organizare a
spaţiului valorizat ca loc artistic. Iar, odată devenit loc, participă la amplificarea
culturală a vieţii.
Atât de înaltă şi ilustră este personalitatea lui încât nimeni nu l-a tăgăduit. Cu
acest prilej îmi aduc aminte de un „Trapez” din revista Contemporanul, serie veche, în
care relata despre tinereţea lui şi a poeţilor interbelici, care cultivau negarea a orice le-a
precedat, dar că în acea perioadă pe Eminescu nimeni nu l-a tăgăduit. Prestigiul şi
faima întemeiate estetic şi cultural l-au consacrat fără rezerve ca figură ilustră în
cultura românească şi universală. El este reliefat ca vârf în compania spiritual-artistică
a altor regizori români străluciţi: Radu Penciulescu, David Esrig, Lucian Giurchescu,
Valeriu Moisescu şi a discipolilor lor: Silviu Purcărete, Alexa Visarion, Cătălina
Buzoianu, Mihai Mănunţiu, Andrei Şerban, Dan Micu, Aurel Manea, Helmer.
Liviu Ciulei construia pe scenă şi pe ecran lumi imaginate şi posibile, delimitate
de lumea reală, distilate în ea şi, în acelaşi timp, suspendate deasupra ei. Lumile
cristalizate în fiecare dintre operele sale spectaculare, străbătute de acelaşi fior născut
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din contemplarea uimită a universului omenesc şi ceresc, întruchipează o constelaţie
admirabilă care deschide un orizont larg, proaspăt şi ademenitor. Sunt închipuiri care
vin să completeze, să compenseze şi să corecteze asperităţile, vicisitudinile şi
privaţiunile vieţii reale, cotidiene. Cine se va apleca asupra operei întregi a lui Ciulei va
trebui să delimiteze, dar să şi lege între ele cele două tipuri de creaţie, teoretică şi
artistică.
Am spus de la început că acestea sunt numai câteva reflecţii pe marginea unei
mari opere, articulate din dorinţa de a participa la alcătuirea imaginii unui mare artist
şi a unui mare om. Cred că din indecizia între biografia empirică şi cea culturală putem
a ne elibera optând pentru opera sa ca o cale şi prismă către sinele său, deoarece în ea
regăsim transpus tot ce avea mai adânc şi mai intim în cuget şi în simţire. Astfel,
rafinând după o tehnică elaborată îndelung un suport fizic, concret sensibil şi cu
expresivitate estetică, plurifaţetat şi desemnat prin sintagma „ce se vede şi se aude” de
către spectatori, pe care îl numim spectacol, regizorul a grăit cu voce unică, ce nu piere,
o credinţă despre rostul omului în lume. Ca om, în afara actului de creaţie, vorbea
puţin, reţinut, cu o autosupraveghere din partea unei instanţe superioare a raţiunii
unde i se adăpostea demnitatea şi grija pentru puritatea sensului. Răspunsurile lui nu
erau propriu-zise răspunsuri, ci lăsau un spaţiu al interogaţiei aşa precum şi în
spectacolele lui nu oferea spectatorilor soluţii, ci le sugera interogaţii, pe calea
delectării estetice.
Acest om al cărui nume merită să fie scris cu majusculă şi pronunţat cu evlavie,
prin creaţiile sale a amplificat inteligenţa românească, a îmbogăţit constelaţia de forme
imaginate legitimând autenticitatea canonului spiritualităţii româneşti, aşezându-l
astfel în spaţiul universalităţii şi pe traseul pancronismului.
Modul cum se prezenta în lume, fizionomia şi expresivitatea privirii, mişcarea
buzelor, accentul vorbirii şi tonul, gestica, toate acestea configurau o personalitate
puternică în care puteai să te încrezi şi purtau ca marcă a ei eleganţa elitei intelectuale
româneşti din perioada interbelică în mediul căreia şi-a trăit copilăria şi adolescenţa.
Aceasta l-a făcut impenetrabil la presiunea brutală, şi unidirecţională în maniheismul
ei, a ideologiei dominante de sorginte sovietică ce impunea “instrumentalizarea”
valorilor estetice. El şi-a învăluit fiinţa într-o crustă care l-a ferit de compromisuri şi a
izbutit astfel să îşi exprime crezul estetic, etic şi metafizic în forme durabile. Aş spune
chiar că drumul său, fiind paralel cu istoria artificială a societăţii româneşti care a durat
aproximativ 45 de ani, era în consonanţă cu cea naturală care decurgea ca o consecinţă
din istoria ei antebelică. Spiritul cristalizat în operele lui, ca un weltanschauung
autentic, este o continuare a celui interbelic românesc şi european (căci România era pe
atunci ţară europeană) şi, totodată, reflex al acelui geistes geschichtin în care ele au fost
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produse. De aceea, având virtutea valabilităţii,
ele se bucură de o preţuire constantă în
conştiinţa celor care iubesc artele spectacolului
şi arta în genere.
Valoarea estetică a operelor lui
spectaculare are atâta pregnanţă stilistică încât
le recunoşti imediat paternitatea. Ciulei şi
făptuirile sale nimbate de o bineîntemeiată şi
justificată faimă în marginile culturii noastre şi
dincolo de ele sunt un simptom al straturilor
de adâncime ale spiritului românesc şi,
totodată, o experienţă emblematică având
funcţia de barometru şi atestat al simţului
valorii împotriva oricărei cecităţi axiologice.
O operă, aşadar, în a cărei ramă
mişcătoare nu aflăm soluţii şi concluzii, ca în
ştiinţă, ci interogaţii, dar nu exprimate frust, ci
întreţesute într-o pânză policromă ale cărei fire
inducă şi ascund în chip simultan sensurile ca
un joc seducător alternând între vizibil şi invizibil, previzibil şi imprevizibil. Mai de
curând, el s-a autodefinit printr-o strofă selectată din marea poezie metafizică a lui
Mihai Eminescu: „Cu gândiri şi cu imagini, înnegrit-am multe pagini, şi ale cărţii şi ale
vieţii, chiar din zorii tinereţii.”
Bibliografie:
1. Berlogea, Ileana, Liviu Ciulei – regizor pe patru continente, Ed. Rampa şi ecranul,
Bucureşti, 1988
2. Ciulei, Liviu, Cu gândiri şi cu imagini - With Thoughts and Images, ed. Igloo, Buc.,
2009
3. Ghiţulescu, Gheorghe, Furtuna, testamentul lui Shakespeare, Ed. Eminescu, Buc.,
1985
Gheorghe Ceauşu este profesor universitar doctor în cadrul UNATC „I.L. Caragiale”
Bucureşti, autor al cărţilor „9 discipline plus 3 domenii” (2011), „Şapte discipline – orizonturi
culturale” (2003), „Omul şi valorile: fenomenologia aroganţei” (2004, 2006), „Lumea ca
spectacol şi spectacolul ca lume” (2010), co-autor, alături de Cezar Radu al „Crestomaţiei de
Estetică” (1995).
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UN SUNET DE PESCĂRUŞ ÎN ZBOR

Horea Murgu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
hmurgu@gmail.com

Abstract: In the article „A Sound of a
Flying Seagull”, professor Horea Murgu
describes his experience working with Mr.
Ciulei in the `70`s at „The Seagull” when
they agreed that the sound design is
completely different in theatre and cinema. A
cinema sound designer can make the sound of
a performance only if he regards himself as
being a little bit of a scenographer and an actor. In theatre the sound is „the fourth dimension”,
a psychological and a spritual one.
Keywords: Liviu Ciulei, sound design in theatre, sound as a thought, an emotion, a
suggestion, a dialogue.
Spre sfârşitul anilor ’70 nu erau mobile, ... dacă vă puteţi imagina o lume în care
nu poţi fi găsit oricând, de către oricine care află cumva numărul tău de mobil... de pe
net.
Lucram deja de câţiva ani în Buftea şi în perioadele mai relaxate nu plecam de
acasă în fiecare zi dis-de-dimineaţa. Sună telefonul şi la capătul firului recunosc glasul
lui Viki Sturmer, soţia, acum celebrului, scenograf Heti Sturmer şi asistenta dlui Ciulei.
Viki îmi spune că doreşte să mi-l dea la telefon chiar pe dnul Ciulei. Emoţie mare, care
se amplifică la recunoaşterea glasului său inconfundabil. Îmi propune, cu o extremă
politeţe, o întâlnire la Bulandra, Icoanei. Accept imediat, ştergând din agendă orice
program concurent.
Ne vedem în cabina, cunoscută mie, a dlui Schulder, minunatul sunetist al
teatrului. Loc strâmt în care în afara dlui Ciulei şi a lui Schulder o văd şi pe dna Clodi,
ascunsă într-un colţ. Cred că n-a scos mai mult de trei patru cuvinte, pe toată durata
conversaţiei noastre de circa două ore, dar aveam să aflu mai tîrziu că ea mă alesese
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pentru acest casting neobişnuit şi şi-a dorit să asiste ca observator-chezaş al propriului
pariu. Sigur, ne cunoşteam cu toţii, dar relaţiile erau complet asimetrice – cum îşi poate
imagina doar cine îşi mai aminteşte că nu dintotdeuna oamenii remarcabili,
recunoscuţi, pot fi tutuiţi şi le poţi vorbi ca între actualii colegii de ... senat sau de liceu
sau de scară de bloc sau de emisiune de gargară tv.
Dnul Ciulei părea că ştie şi are o opinie proprie privind cele căteva lucrări de
sunet făcute de mine pănă la acea dată şi a intrat în subiect, totuşi calm şi aşezat –
măcar ca să-mi tempereze emoţia probabil evidentă: „ ...puteţi să ne daţi un ajutor cu
sunetul spectacolului Pescăruşul? Cunoaşteţi piesa?” Probabil că atunci nu o ştiam în
atâtea nuanţe ca acum, dar cu siguranţă aveam destul de clar în minte momentele cheie
şi referinţele de spaţiu. Răspund: „...Da”, mai degrabă la a doua întrebare, fiindcă
pentru prima, pe de o parte îmi bătea inima, că şi acum după trezeci şi ceva de ani o
simt, dar pe de altă parte scormoneam în minte ... ce n-aş putea face „ca lumea”, la
standardul lui Ciulei.
Telepatia, coincidenţa – sau cum vreţi să numiţi o consecinţă a sincronicităţii,
face să-mi vină în minte ... problema: cum fac eu cu cântările care se aud de dincolo de
iaz? Şi mă trezesc formulând cumva îngrijorarea mea cu voce tare. Nu mai ştiu cum am
zis-o. Ciulei se luminează într-o pace ca şi cum eram „vechi colaboratori” şi zice: „...
vezi de aceea te-am invitat pe dumneata, că înţeleg că eşti singurul care ar putea da o
soluţie”. Schulder râde complice. Clodi ia
mutra ei din “Doi pe un balansoar” şi mie
simt că-mi dau lacrimile şi spun: „Nu pot, e
teatru nu e film ... la teatru nu putem păcăli
aşa spectatorii cu sunete de conservă ...”.
Simţeam că asta e, nu o să mă
angajeze ...
A urmat o pauză lungă, cât un
doctorat în sunet (... care nu există nici azi)
şi Ciulei fără nici o retorică în voce –
culmea, parcă acceptând sentinţa mea de
„expert”, întreabă: „din cauza tehnicii
noastre? Cu alte scule mai nemţeşti, ai
putea?” Parcă mi se născuse un băiat! (...
fetele sunt mult mai bune, ştiu asta acum).
Nu m-a repudiat, o să lucreze cu mine!
Clody Betola (Nina Zarecinaia) şi Liviu Ciulei (Treplev)
în versiunea din 1949 a „Pescăruşului” de Cehov
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Ei, după aceea am bârfit şi ne-am plâns de limitele tehnicii, de artificialul
sunetului din „conserve” într-un spaţiu teatral, viu, uman ... Am dat vina pe asupritori
... şi ne-am despărţit invitat la prima repetiţie ce urma, la care să încep să aduc
fundaluri sonore, totuşi acceptabile.
Cred că am petrecut cel puţin o oră în parcul Ioanid, fiindcă Icoanei arăta
sinistru pe vremea aceea, ca să-mi recapăt echilibrul cu mine. Lucram în echipa lui
Ciulei, puteam să asist oficial la repetiţii...
P.S. Când a început lucrul la „Furtuna”, m-a chemat şi într-un fel deosebit de cordial şi
deferent mi-a arătat că are nevoie de un compozitor şi nu doar de un ilustrator de sunet.
Că l-a ales pe Teodor Grigoriu pentru asta, dar că sunt oricând binevenit la repetiţii.
Bibliografie:
1. Ciulei, Liviu, Cu gândiri şi cu imagini - With Thoughts and Images, ed. Igloo, Buc.,
2009
2. Petrovici, Virgil, Pădurea spânzuraţilor, Ed. Tehnică, Buc., 2002
3. Stürmer, Helmut, Scenografii/Stage Design, ed. Koinonia, Cluj-Napoca, 2007
Horea Murgu este prof. univ. dr. coordonator masterat Design Sunet şi Lumină în Artele
Spectacolului. A fondat secţia Multimedia în 1993 în Facultatea de Film UNATC şi a iniţiat
cursul de Sound Design în 2004 în cadrul Facultăţii de Teatru. A adus Şcoala BBC de
jurnalism radio şi tv în România (1993-2000); este preşedintele Asociaţiei Creatorilor Coloanei
Sonore din cadrul UCIN.
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TITANI ŞI MURITORI

Ioana Moldovan
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
ioanadrecin@yahoo.com

Abstract: Meeting Liviu Ciulei, both
professionally and personally, was life
changing. As a theater theory student,
observing him at work was a privilege I
did not dare to dream of. But beyond the
amazing theater person, there was an even
greater human being, with incredible life
stories – the kind that makes the fabric of
good novels.
Keywords: Liviu Ciulei, Festivalul
Naţional de Teatru, liternet, Teatrul
Bulandra.
,,Ce lipseşte?”, m-a întrebat zâmbind. Am privit spre scenă unde noul decor tocmai fusese
ridicat. Nu-i puteam găsi nici un cusur, aşa că am răspuns: ,,Nu ştiu…” A zâmbit şi mi-a spus
simplu: ,,Candelabrul.”
Eram în anul trei de facultate când l-am întâlnit pentru prima dată pe Liviu
Ciulei. Ca orice student al secţiei de Teatrologie din cadrul UNATC, făceam practică în
cadrul Festivalului Naţional de Teatru. Am primit o listă cu profesionişti ai teatrului pe
care trebuia să-i contactez telefonic. Cu emoţie, i-am descoperit numele în lista mea,
dar am considerat că era o sarcină mult prea serioasă şi delicată pentru ca o anonimă
să-i telefoneze, chiar şi dacă motivul era unul întemeiat. Am arătat lista persoanelor
oficiale din jurul meu, dar răspunsul lor a fost că nu era necesar să sun, mai ales că
sigur nu se afla în ţară. Mi-am bifat lista pas cu pas, iar spre seară doar numele
dumnealui rămăsese fără semn. Şi atunci mi-a trecut prin gând cum ar fi fost dacă
Liviu Ciulei ar fi fost în ţară, dar n-ar fi primit nici un telefon, de la nimeni, pe toată
durata Festivalului Naţional. Şi simţindu-mă vinovată pentru o potenţială neglijenţă a
tuturor, am ridicat telefonul şi am format numărul.
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A sunat câteva zeci de secunde bune. Poate că lumea avusese dreptate, poate
chiar nu era în ţară. Dar, neaşteptat, cineva a răspuns la capătul celălalt. Am început să
vorbesc timid: ,,Familia Ciulei?”. Era un număr de telefon de oraş şi trebuia să mă
asigur că nu greşisem vreo cifră. Vocea masculină a răspuns afirmativ. Am cerut să
vorbesc cu Domnul Liviu Ciulei, prezentându-mă scurt. ,,La telefon”, mi s-a răspuns
hotărât. Preţ de câteva secunde am analizat la rece situaţia şi am ajuns repede la
concluzia că sigur formasem greşit, iar interlocutorul meu era pus pe glume. Vocea de
dincolo era mult prea tânără şi prea plină de viaţă pentru cineva de 81 de ani – de aici
toată neîncrederea şi confuzia mea. Am spus toate astea deschis, în telefon, şi am primit
un zâmbet. Şi totuşi vorbeam cu Liviu Ciulei. M-a rugat să-i trimit anticipat programul
festivalului, prin poştă, şi a închis.
Am rămas hipnotizată cu receptorul în mână; milioane de întrebări în gând.
Cea mai gravă întrebare era unde exact trebuia trimis plicul. Nu-mi lăsase nici o adresă
şi nu aveam curaj să mai sun o dată. Când m-am interesat de adresa pe care trebuia să
o trec pe plic, mi s-a răspuns aspru: ,,Nu ştii unde locuieşte Liviu Ciulei?”. Nu, nu
ştiam şi pentru o clipă m-am simţit ca şi cum aş fi ratat un examen la istoria teatrului
românesc.
A doua zi eram pe străduţa din spatele Teatrului Naţional. Am găsit casa relativ
uşor. I-am văzut numele pe cutia poştală şi am lăsat plicul, împreună cu un trandafir
alb. Am primit un telefon mai târziu, un telefon de mulţumire pentru surpiza din cutia
poştală. Îl interesa un singur spectacol, o montare Silviu Purcărete. I-am dus biletul şi i
l-am lăsat în aceeaşi cutie poştală, lipit de o mică cutie cu bomboane din ciocolată.
În seara spectacolului l-am văzut intrând în teatru. Aveam o stranie senzaţie că
o să mă recunoască în mulţime. Dar a trecut pe lângă mine, iar eu n-am îndrăznit să
spun nimic. La pauză l-am văzut plecând. O vreme l-am urmat timid, în noapte, dar
am renunţat pentru că nici un cuvânt nu mi s-a părut potrivit pentru a-i fi adresat.
Seara i-am scris o scrisoare. Ştiam unde să o trimit dacă aş fi avut curajul.
***
Curajul mi-a venit când am înţeles că nu pot spune că meseria mea e Teatrul
decât dacă voi putea ajunge acolo unde Liviu Ciulei face teatru, atâta timp cât mai face.
În 2005, Liviu Ciulei a montat la Teatrul Bulandra (Sala Izvor) ultimele sale
două spectacole: Şase personaje în căutarea unui autor şi Henric al IV-lea de Luigi
Pirandello. Asistenţi de regie i-au fost Răsvana Cernat şi Vladimir Anton, colegi de
facultate. Prin ei am reuşit să intru la repetiţii. Cred că am fost acceptată pentru că
nimeni nu credea că o să rămân de tot. Cu care dintre lucrurile pe care le-am auzit
acolo să încep?
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„Şase personaje în căutarea unui autor” – Teatrul Bulandra

Marcel Iureş - Henric al IV-lea – Teatrul Bulandra

Dacă dragostea pentru teatru a
lui Liviu Ciulei ar trebui să aibă un
început, cred că cel mai frumos ar fi
acesta: 1936. În ziua când a împlinit 13
ani, Liviu Ciulei a primit un cadou
imens: operele complete ale lui William
Shakespeare, ediţia Oxford, de la
guvernanta
familiei,
Miss
Mary
McIntosh. Scoţianca a rămas cu familia
Ciulei care avea doi copii: Liviu şi Ana,
timp de 9 ani, până la intrarea României
în ce de-al doilea război mondial. După
ani şi ani, ajuns regizor, Liviu Ciulei a
încercat să o caute. Ultimele informaţii
pe care le aflase era că fusese
înmormântată undeva la Edinburgh. Nu
i-a găsit mormântul însă, deşi l-a căutat.
Cu Miss McIntosh a citit Hamlet prima
dată.
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Vecinul meu din strada Doamna Oltea, auzind că studiez teatrul, îmi spune
într-o zi că a fost coleg cu Liviu Ciulei, la Arhitectură. Nu erau din aceeaşi generaţie
însă. Domnul Goj era mai tânăr cu 2 ani, dar ţinea minte o dată când avuseseră nevoie
de un pian, pentru un soiree. Liviu a adus de acasă unul alb pe care nu l-a mai luat
înapoi. ,,O fi şi acuma tot acolo, în Arhitectură, într-un pod sau beci” mi-a spus vecinul.
Într-o pauză de repetiţii, i-am spus domnului Ciulei ce aflasem. A zâmbit şi mia răspuns: ,,Se poate!” Nu-şi amintea episodul acesta, dar ţinea minte altele din acea
epocă. Armata roşie tocmai intrase în Bucureşti. Într-o zi, conducând o maşină albă,
decapotabilă, a fost oprit de soldaţi sovietici. La vremea aceea Bucureştiul avea doar
3000 de autoturisme înregistrate. A fost dat jos din maşină, rechiziţionându-i-se
automobilul pe loc şi dându-i-se la schimb o hârtie. Tânărul Liviu Ciulei a rupt-o în faţa
soldaţilor şi a aruncat bucăţelele pe jos. Le-a întors spatele şi a pornit spre casă. Nimeni
nu a îndrăznit să-i spună sau să-i facă ceva. Dacă nu i-ar fi hipnotizat pe toţi cu
personalitatea sa puternică, cu ochii pătrunzători, cu vocea neobişnuit de sigură, n-ar fi
supravieţuit acelei zile.
L-am întrebat de multe ori cum era Doamna Bulandra, iar răspunsul era unul
neobişnuit: “Ca o canapea victoriană!”, zicea zâmbind şi mimând multele accesorii pe
care vestimentaţia Marii Doamne le avea mereu ancorate pe bust şi braţe.
184 de spectacole, 3 filme regizate şi numeroase alte colaborări; 50 de ani de
teatru; premii; mii de cortine ridicate, mii de pagini desenate, zeci de mii de pagini
citite, milioane de minute de aplauze. Muncă titanică – munca unui singur om, Liviu
Ciulei.
În loc de încheiere, copiez mai jos rândurie scrise de Răzvan Penescu (liternet)
pe pagina lui de facebook: ,,Vă rog să spuneţi oamenilor că îi admiraţi, atunci cînd se
întîmplă. Să nu vă fie ruşine să o faceţi, să nu vă gîndiţi că îi deranjaţi. Admiraţia şi
dragostea nu deranjează niciodată. Dacă îi vedeţi, la teatru de exemplu, apropiaţi-vă cu
discreţie, prezentaţi-vă şi spuneţi-le cu toată emoţia pe care o ţineţi în voi de ce îi iubiţi
sau admiraţi. O să fie puţin stingheri pentru că nu mai sînt obişnuiţi să ne audă
exprimându-ne dragostea şi respectul nostru, o să încerce să spună că nu au făcut mare
lucru, dar o să le cadă bine. Iar uneori, vorbele nespuse azi nu mai pot fi spuse mâine.
Pe Liviu Ciulei nu o să îl mai zăriţi la teatru.”
,,Regia are trei lucruri: logică, logică şi logică; 99 % logică”, obişnuia să spună.
Mi-l amintesc într-un pulover bordeaux, privind fascinat la scenă, cu
frumoasele-i mâni în aer, parcă ţâşnindu-i din fiecare deget un fir invizibil la capătul
căruia era legat câte un actor. Folosea aerul pe post de claviatură; trimitea vibraţii care
aduceau actorul în forma şi la intensitata pe care o vroia. Îi acorda pe toţi discret şi le
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umplea buzunarele cu praf magic. Apoi se aşeza în spatele spectatorilor şi privea cum o
sală întreagă inhalează magie.
25 octombrie 2011
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LIVIU CIULEI NU E O SALĂ DE TEATRU!

Alina Epîngeac
Master II Teatrologie, Management şi Marketing Cultural
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
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Abstract: One of the most important artistic figures of the
XX-th century Romanian Theatre, Liviu Ciulei - director,
scenographer, actor, architect, theatre manager and professor
in prestigious American Universities - deserves our entire
consideration and respect. The unfading mark he left upon
the art of directing will always remain as a landmark in the
history of the Romanian Theatre. The article "Liviu CIulei
Isn't a Theatre Hall!" is meant to both honour his memory
and increase our awareness regarding the cultural heritage he has left behind.
Keywords: history of the Romanian theatre, great Romanian director Liviu Ciulei, the
complexity of his work, avant-garde/classic.
„Ce înseamnă pentru voi teatrul românesc?”; prima întrebare la primul seminar
de Istoria teatrului românesc din primul an de facultate. Şi atunci, ca şi acum,
răspunsul meu vine firesc, pornit mai degrabă din suflet decât din experienţă, studiu
sau raţiune. Patetic şi nostalgic, poate ilar şi anacronic, dar ce contează? E sincer.
Teatrul românesc înseamnă pentru mine Teatrul Bulandra cu Liviu Ciulei,
Lucian Pintilie, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Gina Patrichi, Clody Bertola, Victor
Rebengiuc, Florian Pittiş, Mariana Mihuţ şi Rodica Tapalagă, mai înseamnă Teatrul de
Comedie cu David Esrig, Lucian Giurchescu, Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Marin
Moraru, Mihai Pălădescu, Stela Popescu, Vasilica Tastaman şi Sanda Toma, mai
înseamnă Teatrul Mic al lui Radu Penciulescu, Leopoldina Bălănuţă, Olga Tudorache,
Valeria Seciu, Teatrul Nottara cu Sanda Manu, Dinu Cernescu, George Constantin,
Ştefan Iordache, apoi Cătălina Buzoianu, Purcărete, Tocilescu, Dabija; multe spectacole
despre care am citit, câteva pe care le-am văzut înregistrate şi prea puţine pe care le-am
aplaudat.
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Mă uit la paragraful pe care tocmai l-am terminat de scris şi văd nume puse
între virgule. O enumerare injustă şi şchioapă care îi omite pe prea mulţi şi îi
ordonează neloial pe alţii. Ar fi mai corect să spun că teatrul românesc, pentru mine,
înseamnă o perioadă, o lume, o atmosferă. O perioadă când mica mare familie a
teatrului era o lume care trăia într-o atmosferă irecuperabil de fecundă artistic. Mi-e
dor de ceea ce eu nu am avut niciodată. Ştiu că vorbesc din cărţi şi poveşti şi că
efervescenţa teatrală a acelor ani s-a datorat şi unei sume de „întâmplări” mai mult sau
mai puţin fericite. Însă voi continua să cred că nu doar istoria cu nefastele ei
conjuncturi a dat teatrului acea fabuloasă suită de spectacole. Frica, cenzura, răutatea şi
refuzul obedienţei nu pot crea. Sunt nocive şi pot doar acţiona ca factori motivaţionali.
Oamenii, personalităţile lor puternice, talentul lor şi încăpăţânarea de a face teatru cu
orice preţ. În asta cred. Şi dacă toate acestea ar fi existat în sine, meschin şi egoist, nu aş
fi avut ce să răspund la
prima întrebare la primul
seminar de Istoria teatrului
românesc. A fost un răstimp
în această istorie când
Artiştii
îşi
cunoşteau
valoarea,
se
respectau
reciproc dincolo de invidii şi
formau o echipă în numele
unei iubiri comune: Teatrul.

173

Concept vol 3/nr 2/2011

Remember Liviu Ciulei

Spun lucruri mari cu vorbe mici şi asta doar pentru că nu vreau să fac niciun
rabat de la respectul şi dragul de teatru în spiritul căruia scriu acest articol. O fac din
dragoste necondiţionată şi profund respect pentru un om pe care nu am avut şansa de
a-l cunoaşte şi pentru artistul pe care destinul meu a avut norocul de a-l întâlni prin
opera sa. Chiar dacă nu i-am vorbit niciodată şi cel mai aproape am stat într-o sală de
teatru la câteva rânduri bune distanţă, cred că am dreptul să spun că îl cunosc pe Liviu
Ciulei datorită spectacolelor sale şi spiritului pe care l-a insuflat echipei din Teatrul
Bulandra.
Dincolo de profesia de regizor şi scenograf, există acel „nu-ştiu-ce” care a creat
o adevărată şcoală în Teatrul Bulandra în anii 60’-70’; o echipă care funcţiona aproape
de perfecţiune. Sunt mulţi actori care îi datorează lui Liviu Ciulei devenirea lor în
teatru, întâlnirea cu un repertoriu valoros şi cu rolurile
care i-au consacrat. Dincolo de anecdote şi poveşti există
amintirea acelor spectacole şi urma pe care lucrul la
spectacolele regizate de Liviu Ciulei a lăsat-o în fiecare.
Astăzi avem „monştri sacri” pentru că acum jumătate de
secol a existat un îmblânzitor de monştri care i-a crescut
de când erau la fel de profani ca şi noi.
Există regizori, şi actori deopotrivă, al căror nume
se leagă indisolubil de un spectacol sau un rol. Hamletul
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lui Laurance Olivier! Ştefan cel Mare
interpretat de George Calboreanu! Când spui
Liviu Ciulei te poţi gândi la „Cum vă place”,
altă dată la „Pădurea spânzuraţilor” sau la
„Leonce şi Lena”, de ce nu la „O scrisoare
pierdută”, „Furtuna” sau „Visul unei nopţi de
vară” şi „Opera de trei parale”. Apoi la
scenografiile moderne şi la construcţiile care
se deschid şi se modifică de la act la act, la Clody Bertola în Rosalinda, la George
Constantin în Prospero, la Victor Rebengiuc în Apostol Bologa şi Rodica Tapalagă în
Zoe. La o pereche de ochelari cu rame negre şi groase, două degete care ţin o ţigară, un
bărbat carismatic, elegant şi cultivat. Un prinţ al teatrului, veşnic politicos la repetiţii,
discret cu fiecare indicaţie, meticulos şi atent. Un copil mare care se bucură în scaunul
din sală când actorii pe scenă joacă ce a gândit el. Liviu Ciulei e intelectualul rasat chiar
şi când poartă pulover; deloc ostentativ, neştiind cum să răspundă laudelor, constant
preocupat de adevărul scenic. Adevăratul adevăr scenic, nu aparenţele preţioase şi
ridicole sau invenţiile exagerat-metaforice. Adevărul inteţiei, al situaţiei, firescul rostirii
pe scenă, „civilul” teatral, comicul sau tragicul pornit din conflict şi nu din cabotinism,
logica perfectă a replicilor – lecţii obligatorii la „Şcoala” Liviu Ciulei.
Timpul a trecut, teatrul a evoluat, montările devin din ce în ce mai sofisticate şi,
de cele mai multe ori, personale. Temele rămân neschimbate, iar motivele pentru care
publicul umple sălile de spectacol sunt fundamental aceleaşi. Nevoia de poveste, de
eroi, de sentimente, de lacrimi şi hohote de râs. Catharsisul şi-a pervertit sensul iniţial,
miza şi-a pierdut din sacralitate. Purificarea spirituală prin artă nu mai e demult
posibilă într-o lume a violenţei în care nici măcar crimele nu ne mai impresionează –
ne-am obişnuit cu prea multe şi am devenit brusc prea insensibili. Normalitatea
agresivă a cotidianului face ca emoţia sinceră în faţa unei „minciuni acceptate” să
devină utopică. Rămâne, totuşi, nevoia de limpezire a gândurilor. A ochilor. O pauză
de la vria nebună în care trăim. Nu de puţine ori corporatistul epuizat sau intelectualul
scârbit intră în sală pentru câteva ore de linişte autentică şi relaxare activă a minţii. E
firesc să rezoneze cu teatrul de imagine – viguros şi concret ca formă. E după chipul şi
asemănarea lui homo workoholicum de secol XXI. S-a pierdut poezia şi inocenţa
teatrului. Suntem prea isteţi ca să ne mai lăsăm păcăliţi. Şi nici timp nu mai avem.
Proba timpului mă va imfirma, poate, dar continui să cred în autenticitatea
teatrului de acum jumătate de secol, în frumos şi în emoţie. Nu în realismul brutal care
se confundă cu viaţa, mimând-o steril, ci în realismul fantastic al teatrului aşa cum l-a
inventat pentru noi Liviu Ciulei. Fără copacii mişcători din „Cum vă place”, fără ochiul
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omniprezent şi atoateobservator din „Leonce
şi Lena”, fără Prospero - artistul-filosof, fără
fanfara zgomotoasă din „O scrisoare
pierdută” sau fără simplitatea cromatică
roşu-alb-negru din „Visul unei nopţi de
vară” nu am fi gustat astăzi experimentele,
video-proiecţiile, laserele şi scenografiile
futuriste.
Liviu Ciulei a experimentat şi el. A
fost contestat virulent pentru inovaţiile
propuse pe care astăzi, asimilându-le, noi le
privim ca desuete. E cursul firesc al vieţii şi
al istoriei. Nimic mai mult. Trist şi injust ar fi să uităm şi să ştim doar că Liviu Ciulei e
o sală de teatru, la fel ca Horia Lovinescu.
E regizor. Cel mai mare din România ca anvergură, longevitate şi importanţă.
Nu doar a creat spectacole, ci o metodă de lucru, un spirit, o echipă, un teatru de
prestigiu.
E actor. Mulţi ştiu că a debutat în Puck, şi mai mulţi că a jucat Dandanache şi
prea puţini că era fenomenal în „Play Strindberg”.
E scenograf. Decorurile sale au însemnat „teatru modern” mai mult decât
tomurile scrise pe această temă.
E arhitect. A proiectat săli de teatru şi spaţii de joc neconvenţionale.
E profesor. A predat teatru la Columbia University şi New York University.
Liviu Ciulei e o instituţie de cultură.
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