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Întâlnirile UNATC

ÎNTÂLNIRILE UNATC

GEORGE BANU şi arta profesorului-pedagog

Departamentul Studii Teatrale l-a avut ca invitat pe renumitul teatrolog George Banu la
data de 21 noiembrie 2013. În prezenţa unei asistenţe numeroase formate din profesori şi
studenţi, domnia sa a susţinut o prelegere, pe care editorul revistei a transcris-o în paginile
care urmează, despre profesorul-pedagog şi cum se poate preda într-o şcoală de teatru. Cu
acest prilej a avut loc şi lansarea a trei cărţi recente semnate de George Banu: Nocturne (Ed.
Nemira), Aproape de scenă (Ed. Curtea Veche), Iubire şi neiubire de teatru (Ed. Polirom).
Ca semn de preţuire, Rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni, i-a
oferit distinsului invitat Diploma de Excelenţă pentru „Personalitatea marcantă a şcolii
româneşti de teatrologie şi a teatrului mondial - cu prilejul aniversării vârstei de 70 de ani”.
prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU
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Ştiţi că sunt două categorii de profesori, cei care stau în picioare şi sunt foarte
demonstrativi, pasionaţi şi cei care vorbesc stând jos, care, cred eu, sunt opusul acestora şi
care propun un dialog mai simplu. Dacă eşti în picLoare, evident, eşti dominator, dacă eşti
aşezat, eşti, evident, mai dialogal... Aş vrea un singur lucru: să nu vorbiţi, să nu trimiteţi smsuri pentru că e o chestiune insuportabilă. Şi mai ales acum, când suntem fix pe ax pentru că,
într-un fel, e un loc... al prezenţei, Aici şi Acum. Dacă suntem aici şi altundeva şi eu mă simt
prost. Nu-i nimeni obligat să stea, dar cu sms-uri nu. Am fost de curând la înmormântarea
lui Patrice Chéreau şi lângă mine era o fată care tot timpul trimitea sms-uri. Toată lumea s-a
enervat, iar ea le-a răspuns „Păi, nu fac zgomot”. Dar nu e vorba de a face zgomot, e vorba
de a te concentra pe ceilalţi pentru că teatrul, într-un fel, e o comunitate în care ne întâlnim
temporar şi e nevoie de acest respect minimal. E bine, dacă se poate, să suprimăm
comunicarea cu exteriorul, care nu e chiar atât de indispensabilă. Sigur, se întâmplă şi
accidente foarte simpatice. Am fost la spectacolul lui Silviu Purcărete Conul Leonida faţă cu
reacţiunea şi Ilinca Tomoroveanu repeta ca la nişte debili mintal de trei ori... „să închidem
telefoanele...”. O dată, de două ori... în sfârşit, ea de trei ori ne-a spus şi, bineînţeles, după un
sfert de oră sună un telefon. Rebengiuc continuă să joace şi după 10 minute în spatele meu,
aceeaşi persoană are telefonul care sună. Şi eu, puţin excedat, mă întorc şi spun: „Dar nu
puteţi să-l închideţi?” şi doamna spune: „Nu ştiu, domnule, să-l închid!” ... Adică dânsa
funcţiona pe principiul şansei că... „poate nu sună nimeni”. Dar dvs. sunteţi mai tineri,
controlaţi tehnica.
Această mică prelegere pe care mi-au propus-o Ludmila împreună cu domnul Titieni,
m-am gândit să nu fie o prelegre profesorală, să nu vorbesc despre un moment al teatrului
actual, despre naraţiune, etc., ci să vorbesc despre cum se poate preda într-o şcoală de teatru.
Sunt două puncte de plecare care mi se par importante. Primul, este o replică din Pescăruşul
în care Sorin, unchiul, spune: „Aş fi vrut să fiu scriitor.” Iar Dorn, doctorul, îi spune: „Ei, ai fi
vrut să fii scriitor, dar ai fost consilier de stat”. Şi Sorin răspunde: „Da, dar n-am vrut asta.”
Aici mi se pare un lucru foarte important de observat: care este raportul între dorinţă în
viaţă şi ceea ce viaţa îţi propune.
Prima posibilitate este, fără îndoială, aceea de a te refula, adică de a trăi tot timpul cu
senzaţia, cu sentimentul că nu ai avut ce meritai, că nu ai avut ce doreai, nu s-a îndeplinit
proiectul identităţii tale. Se-ntâmplă foarte des şi, până la urmă, e destul de banal. Oameni
frustraţi sunt mulţi.
Cealaltă ipoteză de analiză ar fi aceea că, dimpotrivă, Sorin a fost un mare funcţionar
de stat pentru că n-a putut deveni scriitor, pentru că şi-a deplasat dorinţa neîmplinită către
alt scop, către altă funcţie. Şi a făcut această funcţie cu sentimentul că este, cum se spune în
teatru, distribuit nu în rolul lui, ci într-un contrarol. Acest sentiment de sfâşiere între ceea ce
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crezi că eşti şi ceea ce trebuie să faci în viaţă poate fi uneori productiv. Să joci doar rolul e
lucrul cel mai simplu. Să lupţi cu un rol care îţi e atribuit e mai complicat şi uneori mult mai
fecund. Deci, a-ţi asuma această tensiune e un prealabil pedagogic extrem de util. Cei care
sunt profesori de la începutul până la sfârşitul vieţii, care s-au născut profesori, au un rol al
lor. Dar cei care nu s-au născut profesori, cei care, conduşi de către viaţă, au devenit
profesori sunt cei care aduc un element de surpriză, un element neaşteptat, un element de
descoperire imprevizibilă. Din acest punct de vedere eu aş face distincţia între a fi profesor –
ceea ce n-am vrut să fiu niciodată – şi a fi pedagog – ceea ce mi-am dorit. După părerea mea
pertinentă, distincţia se face deoarece profesorul este cel care care distribuie informaţia.
Mâine dimineaţă pot face un curs, fără nici cea mai mică problemă, despre teatrul grecesc,
teatrul în secolul V, primele teatre, etc. Dar fără nici cea mai mică implicare. Şi acest curs se
poate repeta. Când eram student aveam un profesor care nu numai că repeta acelaşi curs, ci
şi aceleaşi bancuri.... Adică totul era pregătit ca un rol. Cred că pedagogul nu e la fel.
Pedagogul intră într-o altă relaţie cu ceea ce are de spus. Este el şi informaţia. Această
tensiune între el şi informaţie e la originea ineditului pe care îl aduce şi pe care îl prezintă
pedagogul. „Profesorul” m-a făcut să mă gândesc întotdeauna la o frază din Unchiul Vanea,
ş
înFare unchiul VaneaÑOGHVFULHSH Srofesorul  Serebriakov ca  fiind  cel care vorbete
despre „ceea ce intelectualii ştiu, iar pe popor nu-l interesează”... deci nişte cunoştinţe
neutre, deja inventariate, transformate. Şi acesta este riscul profesoratului în sensul clasic al
cuvântului. Aceste riscuri sunt, evident, după părerea mea, cu atât mai mari în domeniul
învăţământului artistic. Profesorul, în învăţământul artistic, are un statut mai nesigur, mai
improbabil decât profesorul dintr-o facultate de chimie sau de matematică. De aceea, primul
consemn pe care am încercat să-l respect şi eu pleacă de la axioma următoare: un domeniu
pedagogic fragil presupune o atitudine pedagogică fragilă. Nu suntem posesorii unei
informaţii unanime despre artă, despre joc, despre scenografie. În acest domeniu profesorulpedagog este şi el solicitat să adopte o atitudine îndoielnică, dubitativă şi să o transmită
tinerilor săi elevi.
Într-o seară – eu mai citesc... dar nu romane fiindcă am o problemă cu romanele. Soţia
mea citeşte sute de pagini, dar le şi uită repede, ceea ce mă consolează – am citit nişte
aforisme ale lui Oscar Wilde. Am găsit un astfel de aforism care spune: „Nu putem învăţa pe
ceilalţi nimic din ceea ce este esenţial.” O frază extraordinară! Evident că o asemenea frază
m-a plonjat într-un abis de îndoieli şi mi-am spus exact că am fost şi eu ca Serebriakov şi toţi
ceilalţi pe care i-am cunoscut nu au transmis nimic din ceea ce este esenţial. Dar, după aceea,
am încercat să accept prealabilul lui Oscar Wilde şi, în acelaşi timp, să-l transform. Cred că,
în primul rând, în teatru suntem confruntaţi, în comparaţie cu alte domenii, pe de o parte, cu
un ansamblu de cunoştinţe. Aceste cunoştinţe pot fi transmise profesoral, adică în mod
neutru. Eu, dacă vorbesc despre teatrul medieval, pot să fiu pasionat de acesta, dar, până la
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urmă, informaţia este neutră: că a avut loc în faţa catedralelor, că a luat misterul biblic, etc.
Aceste cunoştinţe sunt indispensabile, dar ele presupun o atitudine profesorală. Luând
cealaltă parte, teatrul reprezintă un ansamblu de valori. Aceste valori nu sunt, ca în Orient,
stabilizate, inventariate, transmisibile. Ele, dimpotrivă, sunt legate de adoptarea unei
pedagogii a artei. De aceea, cred că a fi doar pedagog, fără a te baza şi pe cunoştinţe istorice, e o
formă de invaliditate. A transmite doar cunoştinţe neutre e o formă de inadaptare la domeniul artei.
Prinurmare,credc ă idealul în învăţământulartisticestecombinaţia între certitudine şi
incertitudine, între ceea ce se poate comunica de la un profesor la un grup de elevi şi faptul
că vocaţia pedagogului este de a transmite această îndoială. Când mi-am făcut teza de
doctorat, era în Franţa o profesoară care a avut foarte mare succes. O fostă comunistă
transformată într-o semiologă dogmatică, dar era interesant că modul de a gândi era acelaşi.
Şi ea m-a întrebat: „George, dar tu nu vrei să laşi studenţilor o cheie ca să deschidă broasca
teatrului?”, iar eu am răspuns că nu, deoarece nu cred că există o singură cheie. Asta este
diferenţa. Ea era un profesor, unul „strălucit”, care a manipulat generaţii întregi, urmele sunt
rămase... dar transmitea tinerei generaţii această idee absurdă a semiologiei devenite
ideologie. De fapt, semiologia înlocuise marxismul, etc. Cred însă că profesorii pe care i-am
respectat în Franţa, Roland Barthes, Bernard Dort, sunt profesori care conjugau acest
ansamblu de cunoştinţe cu acest ansamblu de valori. Acesta ar fi prealabilul.
Dincolo de acest lucru, ceea ce ne frapează în domeniul artei, poate mai mult decât în
alte domenii este ceea ce aş numi pedagogia implicită. Pedagogia implicită este aceea care
vorbeşte nu despre cunoştinţe, nu despre valori, ci despre identitatea pedagogului. O
identitate a pedagogului care nu e explicită. Cum spune Stanislavski: „Să veniţi la repetiţii,
să nu întârziaţi, să acceptaţi rolurile mici.”Aceasta este morala explicită, indispensabilă
teatrului. Dar există o morală implicită, pe care pedagogul ţi-o transmite într-un mod
nedeliberat. Evident că ceea ce spun este şi o mărturisire, evident că această comunicare,
această formare prin transmiterea unei conduite depinde de cei doi parteneri. Depinde şi de
profesori, dar şi de elevi. Amintirea mea este una exemplară: când eram mic, la Buzău, la
şcoală – primul an de şcoală mixtă, trezirea primăverii, eram toţi îndrăgostiţi, fetele de băieţi,
băieţii de fete – şi aveam un profesor de rusă, care nu ne-a învăţat numai rusa, ci, implicit,
demnitatea. Acest om venise din Basarabia, ca un adevărat profesor de rusă, şi am văzut cum
se definea faţă de... instituţia de învăţământ. El ne-a spus – era un frig în şcoală teribil, aveam
voie să stăm cu căciula pe cap – „Cât am eu căciula pe cap, toată lumea are voie să aibă
căciulă pe cap.” Şi, într-o zi, a venit un inspector... ca în Revizorul. Dar un inspector adevărat.
Şi toată clasa a rămas încremenită. Profesorul trebuia să-şi scoată căciula pentru a respecta
regulamentul pedagogic, dar regulamentul nu prevedea frigul din sală. Şi nu a făcut-o.
Pentru acest gest noi toţi i-am purtat recunoştinţă toată viaţa. Nu ne-a spus: „Să fiţi demni!”,
cum spune Liiceanu. Nu. El nu s-a aplecat în faţa funcţiei. Deci, în act, această conduită a
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pedagogului se transmite, dar ea trebuie recunoscută şi interpretată şi de elevi. Evident că
exemplele despre profesorul Buja sunt numeroase, aş putea scrie o nuvelă chiar, pentru că
taică-miu – care era cam reacţionar, ca de altfel toată lumea pe vremea aia – îmi spunea „Tu
te duci şi te ocupi doar de rusă.” „Uite am fost la cinema, la Othello, şi Desdemona spune –
când i se cere batista – Ia nevinovat! Ia nevinovat!” Bineînţeles, ştiţi şi dvs., toate sistemele
totalitare au funcţionat pe turnarea involuntară pe care o făceau copiii. A doua zi, m-am dus
la cursul de rusă şi i-am spus lui Buja: „Ce limbă urâtă rusa asta, ia nevinovat, ia nevinovat.” Şi
el mi-a răspuns „Fii atent, poate că nu e frumos ia nevinovat, dar ce nume extraordinar, ce
nume latin Horaţio, iar englezii spun Horatio, parcă e o broască.” Într-un fel el nu-mi spunea
că tata n-are dreptate, ci mă învăţa să găsesc un contra-exemplu pentru a relativiza prostia
lui taică-miu. Deci, aceste exemple sunt nişte exemple constante, pe care el ni le dădea.
Cineva i-a spus „Domnule Buja, ce urâtă e rusa asta, când mergi pe stradă şi-i asculţi pe
soldaţi... parcă au ieşit din pivniţă, din peşteră.” Şi el a răspuns„Da, dar ei nu vorbesc rusa
pe care o vorbeşte Lermontov.” Explicaţia este extraordinară. Dacă vă uitaţi, în orice naţiune,
în România, Franţa, Anglia, sunt niveluri lingvistice pe care suntem invitaţi să le acceptăm în
relativitatea lor. Nu mitocanii franţuji cu care am venit ieri în avion şi care vorbeau cu o
vulgaritate în care recunoşteai clasa socială, reprezintă Iranceza, ci altă clasă socială
reprezintă franceza. Buja ne-a învăţat aceste lucruri, neteoretizându-le însă niciodată.
Pentru a reveni la colegi mai apropiaţi,
la Radu Penciulescu, marele nostru profesor,
conta nu atât ce spunea, cât ce era. Nu atât
informaţiile ne marcau, cât modul de a ne
implica în informaţie ca o bază existenţială.
Antoine Vitez, care a fost echivalentul lui
Penciulescu în Franţa, i-a învăţat pe studenţi
nu atât cum să joace, ci cum să fie liberi. Dacă
Penciulescu ne-a învăţat cum să fim
responsabili într-un sens camusian, Vitez a
învăţat actorii cum să fie liberi. De aceea, aş
spune că suprema vocaţie a profesorului, a
pedagogului, este de a transmite o conduită.
Şi, pentru a-i răspunde lui Oscar Wilde,
conduita este lucrul esenţial. Când Oscar
Wilde spune „Nu putem învăţa pe ceilalţi
nimic din ceea ce este esenţial”, răspundem:
este adevărat, dacă reducem ceea ce este
esenţial la o sumă de informaţii, de valori.
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Ceea ce este esenţial însă, într-un fel definitiv, este identitatea aparent imperceptibilă
a profesorului pe care elevul o percepe în el, în propriul model. Am studenţi care nu-mi spun
„Ce bun este cursul dvs. despre Brook!”, ci „Domnul Banu, ce bine era la curs la dvs.,
simţeam că vă place teatrul.” Deci, în ideea lor, nu ceea ce spuneam era important, ci ce ceea
ce transmiteam prin ceea ce spuneam. De aceea, cred că atitudinea morală a unui pedagog în
artă e legată de capacitatea de a transmite în mod implicit o conduită. Evident că această conduită
poate însemna o angajare. Această angajare mi se pare foarte justă şi foarte adaptată artei
XQGH angajarea priveşte nu atât un punct de vedere global. Când am ajuns în Franţa, toţi
profesorii erau marxişti. Mulţi dintre studenţi erau fascinaţi. Sigur că s-a adeverit că
marxismul a fost o eroare, acum am descoperit lucruri mai interesante, dar m-am gândit că
pedagogia în acest sens însemna o manipulare. Discursul general în artă trebuie lăsat altor
domenii filosofiei, ştiinţelor umane. Cred că pedagogia în artă implică o cauză, dar una
personală a pedagogului. De exemplu, am un coleg care e foarte legat de teatrul de autor, de
Strindberg. El a transmis şi a permis studenţilor să descopere dramaturgia lui Strindberg
mult mai puţin cunoscută. Eu, personal, am avut un punct fix, lucrul la Livada cu vişini şi am
transmis într-un fel studenţilor mei iubirea pentru Livada cu vişini, dar mai ales complexitatea
acesteia, invitaţia de a înţelege că nu e doar o proprietate din Rusia care dispare, că Livada cu
vişini este cartea care dispare din ce în ce mai mult astăzi, că e teatrul pentru care vă
pregătiţi, poate, să dispară, ziarul... Alegerea unui autor, a unui exemplu concret din practica
teatrală, permite profesorului şi studenţilor să depăşească teatrul, rămânând în teatru.
Discursurile generaliste sunt discursuri care nu mi se par extrem de pertinente pentru un
învăţământ artistic. Într-o universitate de filosofie sau ştiinţe umaniste e cu totul altceva.
Aş spune că etica pedagogică este acest amestec, această sinteză între cunoştinţe şi valori
pe fondul unui fir conducător – acela al conduitei. E poate o greşeală, poate o limită a mea, dar eu
am fost întotdeauna convins că, dacă Oscar Wilde spune: „Nu putem învăţa pe ceilalţi nimic
din ceea ce este esenţial”, într-o şcoală de artă nimic din ceea ce nu practici nu se poate
învăţa. Nu există un cod în Occident, nici de teatru, nici de scenografie. Deci acest cod pe
care ţi-l constitui este al tău, personal, construit exersându-te în practica ta, practica scrisului,
scenografiei, jocului. Evident că eu vorbesc de postura ideală, care ar fi aceea a pedagogului
care se află între scenă şi universitate, între carte şi universitate. Deci, el este hrănit de
propria lui practică ale cărei rezultate le transmite la universitate. Bineînţeles că poţi trăi
foarte liniştit fiind doar artist, dar atunci, cum spunea Peter Stein, „nu eşti posedat de eros
pedagogicus”. Eros pedagogicus este erosul acelora care vor, într-un fel, să deschidă un drum,
drumul studenţilor din arte plastice, muzică sau teatru. Însă, a te plasa „între” este poziţia
cea mai fertilă în domeniul artelor.
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Pentru a evita să devii „profesor” mi-am notat câteva sfaturi, câteva imperative:
Să nu manipulezi, ci să transmiţi. Să nu încerci să convingi tânăra generaţie care este
disponibilă să creadă într-un mod pasionat ceea ce profesorul spune, ci să transmiţi. Adică să
transmiţi ceea ce viaţa îţi pune ţie ca probleme, ceea ce viaţa ţi-a permis să acumulezi, lăsând
celui din faţă o anumită libertate.
Să nu fii neutru, să nu transmiţi cu indiferenţă anumite cunoştinţe, ci ceea ce ai ales,
ceea ce reprezintă pentru tine o opţiune în teatru. Aici, evident că meritele conduitei sunt
excepţionale.
Şi, în sfârşit, ultimul capitol asupra căruia voi insista: să nu practici monologul, ci să
cultivi dialogul. Evident că funcţia profesorală, ca şi cea teatrală, e bazată pe un monolog. A
cultiva dialogul înseamă a practica o pedagogie a schimbului. Dialogul pedagogic este
extrem de important. Nu numai să dai, dar să ştii să şi primeşti. Dacă spuneam, acum câteva
minute, că foarte mult contează calitatea studentului sau a elevului care discerne conduita
profesorului, contează în aceeaşi măsură şi calitatea profesorului, care e gata să asculte ecoul
pe care îl produc cuvintele lui în mintea şi în inima studenţilor. În Franţa aveam mulţi
studenţi, totuşi nu depăşeam, într-o grupă, mai mult de 30. Avusesem ca principiu personal
să încep fiecare curs cu 10 minute de discuţie despre stagiunea teatrală, pentru că, deşi
studenţii nu se duc la teatru, e bine să-i inciţi să facă asta. Nu mai vorbesc de colegii mei care
nu se duc niciunul la teatru. Ce-or fi învăţând ei... e ca şi cum ai fi profesor de literatură fără
să citeşti romane. Noi discutam câte 10 minute şi câteodată erau spectacole pe care le
văzusem şi eu şi ei. Vorbeam cu şoferul care m-a adus astăzi şi-mi spunea: „Domnu’ Banu,
era o ţuică pe vremea mea, când beai o ţuică, te ardea gâtul.” „Dom’le poate gâtul tău s-a
cicatrizat, ţuica e la fel de tare.” Aşa eram şi eu. Radicalitatea mea scăzuse şi studenţii îmi
dădeau lecţii de radicalitate. Eu ziceam: „Spectacolul respectiv... merge.” „Domnul Banu, nu
se poate, e o nenorocire.” Şi mi-am dat seama că eu trebuia să învăţ de la ei cum să-mi
recâştig o radicalitate pe care viaţa mi-o erodase. Nu mai spui exact ceea ce crezi, ce refuzi.
Nu ceea ce îmi spuneau ca informaţie era important, ci conduita lor de rezistenţă la lipsa de
valoare, conduita lor de refuz la mediatizare. În România e la fel, peste tot e la fel, un decalaj
enorm între mediatizare şi discursul intern al unor şcoli. Adevărul despre teatru se ştie în şcoală
şi nu în ziare. Noi, fiind la Institutul de Teatru acum 40 de ani, ştiam care erau viitorii mari
regizori ai scenei româneşti: Aurel Manea, Andrei Şerban şi alţi câţiva care au dispărut.
Dincolo, Valentin Silvestru nu ştia, fiindcă nu avea raportul acesta de descoperire în act al
noilor valori. Studenţii m-au învăţat acest lucru şi, de aceea, aş spune că idealul pe care mi
l-am construit e acela de a-ţi baza pedagogia pe dar, darul de sine, schimbul. O pedagogie a
darului şi a schimbului e o pedagogie a acceptării partenerului şi, în acelaşi timp, a dăruirii totale de
sine în actul pedagogic (şi nu actul „profesoral”).
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George Banu şi... familia UNATC (st. la dr.) Rectorul Adrian Titieni,
Ludmila Patlanjoglu, Nicolae Mandea, Felix Alexa (foto: Ana-Maria Iordache)

Pentru a termina, aş dori să povestesc o istorie care mă flatează.. dar uneori e necesar
să nu-ţi fie ruşine de complimente. Am făcut o conferinţă la Universitatea din Avignon, unde
un domn mai în vârstă venise cu o fetiţă care avea în jur de 7 ani. Am făcut conferinţa, am
discutat, şi, la sfârşit, domnul a venit şi mi-a spus „Domnul Banu, nepoata mea mi-a spus:
Când o să fiu mare aş vrea să am un profesor ca el.” Mie mi s-a părut cel mai frumos
compliment pe care îl puteam primi din partea cuiva. Fetiţa nu rămăsese străină discursului
pe care îl ţineam noi despre metaforele lui Shakespeare. De aceea, cred că pedagogia în artă e
o pedagogie extrem de complicată în care, pentru a mă referi iar la Wilde, aparentul esenţial
nu se poate preda, dar esenţialul se poate percepe.
Această idee despre psihologia esenţialului este legată, evident de cel mai mare
pedagog pe care l-a avut şcoala românească de teatru Radu Penciulescu. Această pedagogie,
unde teatrul şi umanul se îmbină, fără ca să fie un discurs politically correct, ci fiind o
mărturisire în gestul pe care-l faci. Sunt şi oameni a căror forţă teatrală este pedagogică şi
alţii a căror forţă teatrală este, simplu, scenică. Antoine Vitez era, ca şi Penciulescu, un mult
mai mare pedagog decât regizor şi, ceea ce e foarte interesant, e că eu nu am avut vocaţie
pedagogică ca ei, ca Penciulescu, ca Vitez, L
ş Fă momentele lor de fericire erau momentele
experienţei pedagogice, mai degrabă decât ale repetiţiilor. Sunt, invers, regizori care sunt
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profesori, dar în mod accidental, temporar. Patrice Chereau a fost profesor 6 ani şi după 6 ani
a ajuns la concluzia că pedagogia erodează creativitatea, dar a avut nevoie de confruntarea
cu această problemă timp de 6 ani. Nu există, deci, un portret robot al profesorului ideal, ci
mari pedagogi care te învaţă şi care îţi relevă adevărul lor, dar care te conduc şi către
adevărul tău.
În ce mă priveşte, toată viaţa am avut momente de criză. N-am vrut să fiu profesor.
Eu am fost ca Sorin – vroiam să fiu scriitor şi am ajuns consilier de stat! Toată viaţa am avut...
Tocmai din sentimentul dificultăţii de a fi profesor în domeniul artei în care nu ai, ca la
chinezi sau japonezi, un limbaj de semne, ca în muzică. Dar, într-adevăr, terapia mea a fost
scrisul, adică să nu fiu doar profesor, ci să încerc să scriu despre teatru, care era un fel de
viaţă dublă, „cealaltă viaţă”. Adevărul este – câteodată mărturisirile sunt bune – cât am fost
profesor n-aveam sentimentul importanţei, acum, că am îmbătrânit, foarte mulţi vin la teatru
şi-mi spun: „Domnul Banu, ştiţi că am fost studentul dvs.?” E un sentiment foarte ciudat şi la
care m-am şi gândit, evident, cu o anumită satisfacţie, mai ales că şi nevastă-mea e
profesoară, şi îi spun studenţii şi ei acelaşi lucru. Descoperi că pedagogia e un lucru pe
termen lung şi nu pe termen scurt. O cronică ai scris-o azi, chiar şi o carte, durează un timp
mult mai limitat decât efectul pedagogiei. Gestul pedagogic rămâne, se memorizează. Acum
am senzaţia aceasta că pe termen lung se verifică reuşita unei pedagogii.
Eu am încercat să transmit studenţilor ceea ce mi se părea important într-un subiect
sau altul, dar, în acelaşi timp, eram convins cu adevărat că marea pedagogie a teatrului nu e
în cărţi, ci e orală. Eu am fost format de discuţiile pe care le-am avut cu mari oameni de
teatru care simţeau că îi ascult, care găseau în mine o cutie de rezonanţă. Şi, cum nu eram
nici chiar tânăr, dintr-odată s-au stabilit dialoguri. Şcoala mea a fost această şcoală orală
bazată pe întâlnirile cu marii oameni de teatru care întotdeauna simt când cineva îi ascultă şi
când nu sunt ascultaţi. Eu am rămas deschis faţă de ei, nu mă duceam la spectacolele lor cu
anumite certitudini. Într-adevăr, asta s-a întâmplat şi pentru că n-am fost apropiat decât de
oamenii a căror operă teatrală mă interesa. N-am avut niciodată raporturi critice cu cineva.
Nu-mi plăcea ce făcea, n-am devenit prieteni, nu m-am apropiat. Sau m-am depărtat.
Cred că, în UNATC, este foarte important a profita de faptul că există o unitate a
şcolii. Nu le poţi spune studenţilor la regie: „Fiţi prieteni cu criticii!” Nu li se poate spune
criticilor: „Fiţi prieteni cu actorii!” Lucrurile se leagă între ele. Dar, cred că este foarte
important să profitaţi de faptul că sunteţi împreună, de faptul că această familie federatoare
a teatrului este reunită într-o şcoală şi nu sunteţi la universitate unde faceţi cursuri despre
lingvistica aplicată, etc. Cred că totul depinde de raporturile interpersonale care se constituie în
cadrul unui mediu comun.
Vă mulţumesc!
UNATC, sala Ileana Berlogea
21 noiembrie 2013
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GEORGE BANU ÎN TEATRUL LUMII
Scria cândva Gabriel Garcia Marquez că toată lumea vrea să trăiască pe vârful
muntelui, uitând că adevărata fericire stă în felul de a-l urca. Cred că acest gând ilustrează
aventura personală a lui George Banu în Teatrul Lumii.
Ales pentru trei mandate succesive Preşedinte
al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, în
prezent – Preşedinte de Onoare, director al celebrei
Academii Experimentale de Teatru de la Paris, profesor
al Universităţii Sorbona, membru al Academiei Române,
deţinător a trei Doctorate în Artă şi Teatru, George
Banu este o personalitate care a dat prestigiu
criticului de teatru în lumea artelor. Are merite
excepţionale în cercetarea şi pedagogia teatrală.
Despre el, Peter Brook spunea că „este unul dintre
teoreticienii cei mai fini şi atenţi la realitatea
fenomenului teatral”, iar Grotowski afirma că „opera
lui George Banu s-a impus ca una dintre cele mai
puternice pe planul cercetării teatrale”.
George Banu
– Conferinţă UNATC, 21 nov. 2013, Foto: Ana-Maria Iordache

Eminentul critic şi eseist a semnat remarcabile cărţi şi filme consacrate marilor figuri
ale spectacolului contemporan sau aspectelor mitologice ale artei teatrului. Este de trei ori
laureat al criticii franceze pentru cea mai bună carte de teatru şi a fost distins cu Premiul
UNESCO pentru cel mai bun film-documentar despre teatru.
Colaborator, membru în board sau conducător al unor importante publicaţii în
România şi în străinătate, membru în jurii, moderator de colocvii, seminarii, ateliere la cele
mai mari festivaluri din lume, deţinător a numeroase distincţii naţionale şi internaţionale
pentru activitatea sa, Doctor Honoris Causa la prestigioase universităţi, printre care şi
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti, acolo unde
s-a format, George Banu a dat strălucire şcolii româneşti de teatrologie.
A transformat ştiinţa criticii în artă şi criticul în artist. Charisma personală transpare
atât în paginile cărţilor, cât şi la întâlnirile sale cu creatorii şi iubitorii de teatru. Are numeroşi
discipoli spirituali. Mă număr printre ei. Viaţa şi opera sa oferă un model de afirmare solară
şi dăruire pentru teatru.
prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU
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ÎNTÂLNIRILE UNATC

MARIN MORARU
şi realismul în arta actorului

În decembrie 2013, maestrul Marin Moraru ne-a onorat cu prezenţa dumnealui la o
conferinţă sau, mai degrabă, un dialog pe care l-a purtat cu cei prezenţi în sală, în marea lor
majoritate studenţi ai Facultăţii de Teatru. Acest dialog este parte a unui proiect iniţiat de
Rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni, intitulat „Întâlnirile UNATC”, ce-şi
propune să apropie comunitatea universitară de mediul profesional şi invers. „Întâlnirile
UNATC” au debutat cu prezenţa domnului George Banu, invitat al Rectorului şi al Catedrei
de Studii Teatrale, şi au continuat cu prezenţa marelui actor Marin Moraru, care a fost
student, dar şi profesor de arta actorului la Institutul de Teatru. Dialogul s-a desfăşurat pe
fondul unei deschideri sufleteşti maxime din partea domnului Marin Moraru, fapt care a
electrizat audienţa. Ochii săi s-au umplut de lacrimi când ne-a vorbit despre arta actorului,
despre şcoala realismului, despre spectacolele sale cu reverberaţie istorică sau despre situaţia
actuală a actorului şi a artei sale într-o societate în care valorile culturale sunt în declin.
lect. univ. dr. Mihaela Beţiu
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Marin Moraru: Ce aţi vrea să ştiţi de la mine?
(audienţa tace, intimidată total)
Totul e imposibil.
Ce vă roade, ce vă întreabă interiorul vostru? În primul rând, aş vrea să ştiu de ce aţi
venit să faceţi teatru. E ceva care v-a atras sau întâmplarea? Pentru că, pentru mine, şi una şi
alta au fost să fie. Am văzut atâtea spectacole încât injecţia în venă cu spectacol m-a făcut să
mă întreb de ce nu sunt şi eu acolo. Vedeam câte 3-4 spectacole pe săptămână, aveam un
sertar plin cu bilete, dădea afară când îl deschideam. Am văzut şi spectacole de 3-4 ori aşa că
mi-am dat seama că un spectacol are viaţa lui şi nu este pentru totdeauna fix. Mi-a plăcut
această artă atât de tare încât mi-am zis „Asta vreau să fac!”.
Dacă meseria voastră devine hobby, înseamnă că sunteţi oameni fericiţi. Numai că, la
vârsta voastră, în anul I, nu ştiam nici cum mă cheamă, ce vor oamenii ăştia de la mine de mă
pun să mân o căruţă imaginară, să sparg o buturugă imaginară, să-mi caut pe jos un nasture
imaginar... Ce vroiau de la mine? Şi multe alte întrebări pe care mi le-am pus şi la care am
găsit mai târziu răspunsul.
E o meserie fascinantă. De fapt, suntem mici Dumnezei. Creăm oameni fictivi, dar
oameni. Cu carnea noastră, cu racilele noastre, nu de personaj, ci de om şi umblăm prin lume
cu acest rucsac în spate. Nu mai suntem aceiaşi pentru că o parte din sufletul nostru e acolo.
Nu ştiu cât de ataşaţi de meseria asta sunteţi, dar eu aşa văd lucrurile şi nu pot altfel.
Dăruirea totală este pentru mine un act de patriotism...
Student: A trebuit să renunţaţi la ceva pentru această meserie?
M.M.: Da, am renunţat la multe lucruri... n-am fost la ceaiuri, n-am intrat în restaurante, am
citit mult. Ştii, ca să trăieşti bine, trebuie să renunţi la viaţă. Trebuie să renunţi la multe când
vrei să faci performanţă, când vrei să fii tu cu adevărat şi să ştii că ai ajuns pe un podium
înalt. Aşa cum fac atleţii de performanţă şi muzicienii. Şi noi facem impostaţie, facem
mişcare scenică, trupul nostru este o vioară a noastră, pentru că fără el nu putem să
exprimăm nimic. Nu ştiu dacă se mai face impostaţie acum, dar bănuiesc că da, fiindcă
fiecare actor are o coloană de aer de care trebuie să fie sigur şi o exprimare corectă. Sunt
mulţi actori care nu se aud nici la 2 metri. Nu-şi dau seama că au pierdut un mijloc necesar
de exprimare al acestei meserii. Ca să ajungi să fii un mare actor trebuie să fii perceput. Ca să
fii perceput trebuie să ai mijloace de expunere, de uimire. Ca să uimeşti cu ceva trebuie să
faci ceva deosebit. În teatrul antic îşi puneau coturni şi o mască pe faţă şi, când făcea ăla, care
avea doi metri acum, „Wow!”... năşteau femeile în amfiteatru. Acum gândiţi-vă că de la
Aristofan, Sofocle, Euripide care scriau tragedii şi comedii cu coturni şi mască pe faţă, eu
trebuie să aduc nişte elemente care să uimească un spectator care ştie ce e explozia atomică,
trenul electric, pistolul, mitraliera, avionul. Ce să fac ca să îi uimesc? Singurul lucru pe care
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pot să-l fac este să fiu atât de realist încât să uite că se uită într-o cutie. Realitatea relaţiei mele
scenice trebuie să fie atât de puternică, încât el să fie atras spre acest fenomen, să se includă.
Spectatorul care se uită detaşat la un spectacol de teatru pierde relaţia, el trebuie să fie inclus,
trebuie să fie atras. Trebuie să fie alături de mine, de actorul din scenă şi, pentru asta, vina
este a mea dacă nu se întâmplă, dacă mijloacele mele nu ajung acolo, sunt slabe sau nu există
şi acel spectacol arată ca un spectacol de liceeni care s-au întâlnit să pună „Scufiţa Roşie”.
Vor fi încântaţi părinţii şi vecinii, dar nu adevăratul spectator.
Cam despre asta e vorba în general. Restul e muncă şi descoperirile tale. Cea mai
importantă acţiune a unui actor când i se dă textul este lectura la masă. Care a dispărut.
Acum iei textul în mână, intri prin scenă la indicaţiile regizorului, intri prin dreapta, te apleci
în mijloc, „Nu, puţin mai la dreapta! Aşa!”. Şi atunci spui „Dar partenerul meu unde e?” –
„Uite-l acolo!”. Nici nu ştie Cine este, nici Ce vrea, nici nu ştie Ce caută acolo şi el face
mişcare!!! Noi, până nu terminam lectura la masă, iar lectura la masă însemna să cunoaştem
în profunzime relaţiile personajului, nu ne ridicam de pe scaun, copţi pentru a trece la
mişcare. Trebuia să ştiu totul despre personajul meu.
Acum spectacolele sunt spectaculare... De fapt nu asta e teatrul. Teatrul înseamnă
relaţie, vibraţie, un inefabil pe care nu pot să-l povestesc. Frumoasă meserie, dar trebuie să
renunţi la multe. Repetiţie dimineaţa, poate şi după-amiaza, seara spectacol. Iată trei timpi
dintr-o zi, 12 ore, dacă nu mai mult, ocupate. Uneori, la „Nepotul lui Rameau”, repetam în
magazia de decoruri, deoarece aduseseră nişte oglinzi mari pe care nu le puteam monta
decât acolo şi repetam până dimineaţa. Mi-a fost foarte greu pentru că, în primul rând,
vărsam. Ca să se mişte oglinzile pe lângă tine şi ca să îţi fugă pereţii... nu e uşor... până te
obişnuieşti. Am auzit că şi unii dintre spectatori au avut rău de oglinzi, dar a fost unul dintre
cele mai importante spectacole ale teatrului românesc. Mai ales că era un text filosofic. În
scenă doi bărbaţi, nicio femeie, ceea ce era curios. Ori, să asculţi un text filosofic de o oră şi
jumătate... cine putea să facă asta? Numai o relaţie densă şi atotcunoscătoare făcea acest
lucru posibil. Altfel de ce s-a jucat timp de 10 de ani? Sunt unii spectatori care l-au văzut de
20 de ori. Mi-au spus. S-a repetat mult, un an şi ceva chiar, am făcut balet la bară, am făcut
impostaţie cu domnul Weintraub. Şi domnul Dinică a făcut balet. (sala râde)
Vreau să vă spun că, pentru mine, cel mai important rol din carieră a fost Diderot
deoarece totdeauna scopul pentru care munceşti atât de mult îţi devine drag, deşi nu prea e
plăcut, dar asta e situaţia. Fără muncă nimic nu iese, fără dragoste nimic nu e.
Student: Cum lucraţi cu oameni care nu au aceeaşi pasiune ca dvs.?
M.M.: Greu. Plec acasă.
Student: Ne puteţi povesti despre „Aşteptându-l pe Godot” cu dvs. şi domnul Dinică?
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David Esrig şi Marin Moraru (Conferinţă la Teatrul Masca, FNT 2011)

M.M.: Da. Spectacolul a fost făcut pentru Teatrul Bulandra în anul ’73 şi avea premiera a
doua zi după „Revizorul” lui Pintlie. Au ieşit ambele în acelaşi timp. Şi prin ’80 şi ceva, David
Esrig fiind plecat, Gonţa a propus să facem o regie colectivă şi să punem în scenă „Godot”.
L-am pus. Aveam toate intenţiile, ştiam despre ce e vorba, decorul cu gropi, cu moale şi tare,
această muncă de Sisif pe care omul o face în fiecare zi fără să-şi dea seama. Am reuşit să-l
punem la punct. N-a fost tot ceea ce ştiam noi despre Godot, dar am reuşit să redăm cât de
cât această imagine pe care David Esrig încerca să o facă. Faptul că relaţia mea cu Dinică vine
dintr-un timp anterior şi însumează nişte zeci de ani de prietenie s-a dovedit benefică şi
relaţiei din scenă. Era o muncă îngrozitoare. Faptul că reuşeam înainte de începerea
spectacolului să stau în scenă şi să scot gheata aia timp de 10 minute era o muncă de mă
sleia. Nu numai asta. Tot ce se întâmpla acolo: drumurile scenice erau multe, făceam
kilometri. Era un spectacol după terminarea căruia, la duş, simţeam că sunt sleit. Dinică mai
puţin, nu ştiu de ce, era... o statură a lui. Dar eu eram terminat aşa cum, după „Trei gemeni
veneţieni”, nu puteam să mă duc acasă până nu beam o sticlă de apă minerală. Era un
spectacol în care eu întrupam trei personaje şi nu lipseam de pe scenă nicio secundă. Intram
pe o uşă, ieşeam pe alta, alt personaj. 14 tablouri erau! La început nu duceam nici două. 14!
Am spus că asta nu o să pot s-o fac niciodată. Şi am făcut-o. Iar, la final, există o vorbă care te
dărâmă, care şterge tot ce-ai făcut: „Ei şi?”. Acest „Ei şi?” este o întrebare idioată. Pentru că,
dacă ai ajuns să faci ce ai făcut, acest „Ei şi?” nu mai există. Cei care privesc nu simt efortul –
faptul că tu sufli în trombon 10 ore pe zi ca să-i dai satisfacţie spectatorului. Tot efortul tău –
nu-l simte.
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Vă întristez? Aveţi şi de ce. Pentru că
vă aşteaptă, dacă vreţi să faceţi meseria asta,
o muncă de Sisif. Altfel, o să aveţi neplăceri
şi dureri şi necazuri. Ori eşti cel mai bun ori
nu eşti. Dacă eşti, eşti fericit, dacă nu, eşti un
nenorocit. Psihic terminat, invidios şi rău.
Am văzut oameni frustraţi datorită acestei
neputinţe. E o meserie care calcă în picioare
sufletul uman. Aş dori să înţelegeţi foarte
bine că ceea ce aţi ales dvs. nu e foarte uşor.
Nici plăcut. Poate doar pentru alţii, pentru tine e o muncă, e digitaţia ta diurnă. Ce se vede
acolo asta e. Nu te întreabă nimeni cât ai muncit. Aşa cum un bucătar bun munceşte o zi
întreagă pentru o mâncare şi vine unul şi gustă „Mmm...”, doar un „Mmm...”.
Student: Aţi avut vreodată momente de cumpănă în carieră?
M.M.: N-am avut timp. N-am avut timp să mă întreb de ce fac asta, de ce îmi dăruiesc toată
viaţa şi tinereţea când alţii se duceau la baluri... şi restaurante şi întâlniri cu persoane iubite.
Noi n-aveam timp. Asta e situaţia. Dar... gustul bun al vieţii mele este când mă uit în urmă şi
văd ce am făcut. Şi nu că sunt mândru, dar am un gust plăcut pentru ... ce am depus acolo.
V-am mai spus că un actor nu mai este persoana de la început. Nici ca spectator, eu ca
actor, nu sunt un spectator obişnuit. Nu mai pot să văd o piesă de teatru aşa cum o vede
vecinul meu, de exemplu. Eu întotdeauna, fără să vreau, mă gândesc de ce a făcut aşa, cine la pus, e gestul lui sau al regizorului, de ce a făcut decorul ăsta, uite-l cum se împiedică, uite
cum n-are coloană de aer... şi multe alte tâmpenii. Spectacolul meu e spart, e cioburi, nu mai
pot să-l văd normal ca orice om. Suntem handicapaţi în privinţa asta. În schimb, când văd un
spectacol bun, aş vrea să fiu şi eu în scenă, măcar un scăunel. Dar mi se întâmplă rar.
Spectacolele din ziua de azi sunt spectacole spectaculare, experimente. Se joacă „după o idee
de Shakespeare”... Dar nu cântă bemolul din partitură! Nu e bemolul scris de Beethoven!
Dacă nu ştiu să citească o partitură, nu mai spun „de Shakespeare”, ci „după o idee de
Shakespeare”. Şi atunci, „după o idee de Shakespeare”... eu pot să fac tot ce vreau! Aceste
experimente spectaculare, nu vreau să dau exemple ca să nu jignesc pe nimeni, distrug bunul
gust al publicului. E învăţat cu urâţenii, să aprecieze inelul în buric. E învăţat să aprecieze
„Vacanţa mare”. Când auzi un film românesc sau o piesă de teatru, vei auzi şi bipurile
necesare. Odată cu libertatea de după Revoluţie am primit şi acestă libertate de a fi cu
vulgaritatea necesară. Şi mai ales în teatru am crezut că realitatea pe care o reprezentăm noi,
ca actori, este vulgaritatea, pentru că ea răzbate cel mai bine la spectator. O verbalizare
vulgară ajunge mai repede la ideile lui decât o idee genială. Aşa se întâmplă, ne pătrunde în
ureche cu repeziciune şi incisivitate orice vulgaritate. Şi ne uimeşte şi o ţinem minte. O idee
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genială, o idee plăcută, care să mă poarte, o uit repede sau trece pe lângă mine fără să-i iau
seama. Aşa e fiinţa umană, ca dovadă că ratingurile din televiziune în acest moment sunt de
prost gust. Peste tot e plin de vulgaritate şi de personalităţi care nu spun nimic.
Student: Se poate împăca actoria cu viaţa de familie?
M.M.: Ca dovadă am 50 de ani de când sunt căsătorit. În februarie anul viitor fac 50 de ani. E
adevărat că am stat mai mult cu Dinică decât cu nevastă-mea. Şi totuşi am rezistat 50 de ani.
De fapt, m-am căsătorit pe 29 februarie... ca să mi se pară mai scurt.
Student: Credeţi că mai avem şanse să ne întoarcem la modul de lucru de pe vremuri?
M.M.: Editura Nemira scoate acum Stanislavski – „Munca actorului cu sine însuşi”. Îndreptaţivă spre ea. Este realismul. Este adevărata forţă a teatrului. Este ceea ce trebuie să facă un
actor. A fost cartea mea de căpătâi. Vă îndemn să o citiţi, dacă n-aţi făcut-o, iar, dacă da,
recitiţi-o! Ne întoarcem. Alt drum nu e. Toate aceste experimente facile nu duc nicăieri. Sigur
că Living Theatre a murit şi el. Dar erau spectacole în care, în poziţia lotus, se spunea: „Opriţi
războaiele, deschideţi închisorile!”. Repetat. Aştepta lumea 5 minute, 10 minute... după care
începeau şuşoteli, strigăte. Până la urmă, toată sala, mai mult în batjocură decât în adevăr, a
început, pe ritmul lui, să spună la fel. Până au ajuns să intre într-un ritm atât de puternic
încât erau hotărâţi să oprească războaiele şi să deschidă închisorile. Numai că asta a fost un
fenomen. Acolo trăiau, acolo jucau, acolo făceau dragoste, acolo năşteau. Era o familie. N-aţi
apucat, dar pe vremuri la cinematografe un film rula de dimineaţă până seara. Puteau să iei
un bilet şi să te uiţi la el de dimineaţă până seara. Dar, între cele 7-8 reprezentaţii din ziua
respectivă, existau nişte echipe de actori care făceau scenete şi glumiţe. Printre ei – Puiu
Călinescu, Giugaru. Mai târziu s-au format echipe de teatru şi au fost luaţi de acolo fiindcă
erau probabil plătiţi mai bine şi cu un salariu asigurat. Au devenit stabili. Îmi spunea H.
Nicolaide, un actor de comedie foarte interesant, de o vibraţie şi un temperament ieşite din
comun care, datorită temperamentului a făcut carieră – se mişca foarte repede... H. Nicolaide
îmi spunea că făcea turnee de o lună jumătate-două vara, după ce se închideau teatrele, şi
plecau prin ţară. L-am întrebat cu ce se alegea din treaba asta. „Veneam cu două geamantane
de bani acasă.” Şi ce însemna două geamantane de bani? Două corpuri de casă. „Dar cum
erai plătit?” „– Pe fotolii.”... Într-o sală cu 100 de scaune sau 400 cât e acum, nu mai vorbesc
de 800, 20 de fotolii erau ale mele. Deci – preţul celor 20 de fotolii. Şi în fiecare zi, dacă jucai
două-trei spectacole aveai 60-80 de fotolii. Pentru că municipalitatea sau oraşul care te
găzduia în comuna respectivă plătea spectacolul, iar ţie, ca organizator, îţi rămânea şi preţul
biletelor. Deci, practic, erai plătit de două ori. A fost o vreme... Acum partidul, partiduleţele
nu mai sunt interesate de asta. Înainte arta era foarte căutată fiindcă inocula idei, cu ţărani,
cu agricultură. Sub Ceauşescu se jucau piese clasice, foarte multe. Toată panoplia
repertorială a teatrului românesc e plină de piese clasice fiindcă n-aveau idei politice sau
dacă erau, „proveneau din vremea lor”. Orice piesă contemporană dădea naştere la discuţii,
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uneori şi cele clasice. Acum nu mai interesează, pentru că „nu mai aduce nici un beneficiu”.
Poate cântăreţii ... În zilele în care se votează... Noi nu suntem perceptibili. Nu e nevoie de
noi din punct de vedere politic. Filmele care sunt făcute sunt 2-3 pe an cu 50% din partea
statului, 50% sponsori, iar uneori sponsorii îşi retrag sprijinul. Deci, ori faci filmul cu 50%, ori
nu. Aşa se târăşte arta în România. Dar, datorită injecţiei în venă pe care o avem noi nebunii,
mergem mai departe.
Student: Aţi avut genul acesta de momente şi când eraţi tânăr?
M.M.: Nu. Eu mergeam înainte, nu aveam timp să mă gândesc la probleme. Nu ştiam nimic,
decât relaţia mea în scenă. Nici nu mă interesa dacă am ce mânca sau nu. Acum, când am
mai îmbătrânit, când a venit peste noi acest capitalism sălbatic, mi-am dat seama că unii
umblă după bani. Şi am găsit de cuviinţă să beneficiez şi eu de această chestiune făcând
telenovele. Telenovela nu mă înjoseşte deoarece meseria nu o las deoparte. Îmi fac meseria
oriunde mă aflu. Dar, din punct de vedere pecuniar, o duc mult mai bine decât la teatru sau
dacă aş face turneu cu echipe care străbat România. Pentru că aşa se face acum, o distribuţie
de 5-6 persoane, nu mai mult, cu o piesă bulevardieră sau ceva care să atragă publicul, 1-2
capete de afiş şi restul... Se face turneu şi aşa poţi să trăieşti. Cu leafa de la teatru e imposibil.
Dar nu avem ce face. Decât dacă suntem ahtiaţi să facem această meserie şi nu mai contează
dacă nu mai am pâine sau am.
Adrian Titieni: Să ne întoarcem puţin la relaţia profesor-student. Marcel Iureş ştiu că a fost
studentul dvs., Marian Râlea... Puteţi să ne vorbiţi puţin despre asta?
M.M.: Ştiţi, eu jucam în „D’ale carnavalului” cu Cotescu, Caragiu, Gina Patrichi, Rodica
Tapalagă, Bănică bătrânul – celălalt nu se născuse încă –, iar Cotescu îmi spune într-o zi: „Nu
vrei să vii la Institut?” „Ce să fac acolo?” „Să predai la o clasă.” „Nu vin! Ce să fac acolo? Nici
nu ştiu ce să spun.” Adevărul e că nici nu ştiam. Până la urmă, datorită presiunii, am venit să
văd ce-i acolo. Dar a trebuit să pun mâna pe cărţi şi să descopăr o metodă. Am cercetat şi eu,
n-aveam ce face. Am învăţat o meserie, să predau actorie. La început m-am speriat datorită
concreteţii şi mai târziu am şi plecat. Deoarece, odată dezvăluite aceste metode de
expresivitate în anumite roluri, le concretizezi şi... ele dispar. Aşa cum un balon, dacă îl
înţepi, dispare. Această minune de balon nu mai există. Când intram în scenă şi jucam,
mereu îmi apărea în faţă ceea ce le-am spus studenţilor despre asta. Şi deveneam rigid,
neinteresant şi fără aură. Mi-am dat seama că pierd în meserie. Am plecat. Pentru că această
meserie nu se vorbeşte, ea se face şi se fură. Am stat în săli de repetiţie la piese în care nu
jucam. Pentru că din Institut mi-am dat seama că, în momentul în care eu eram în scenă şi
domnul Cojar la catedră şi-mi spunea anumite lucruri, se lăsa o perdea neagră peste mine şi
nu mai auzeam nimic, nu mai făceam nici o corelaţie. În schimb, când eram în sală şi vedeam
ce le spune celorlalţi, ştiam exact despre ce e vorba. Deci eu puteam să învăţ mult mai bine
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privind decât fiind eu obiectul exerciţiului. Am învăţat de la toţi actorii mari şi buni totul.
Am înţeles de ce făceau ceea ce făceau, cum făceau şi ce se întâmpla.
De asta am renunţat. Şi mai era un motiv. Eu aveam repetiţii la teatru dimineaţa, la
14:00 începeam Institutul, seara aveam spectacol, noaptea conspectam deoarece trebuia să
pun întrebări în relaţie cu personajele respective... ale lor. Eu citeam 14 piese. Ei nu citeau
niciuna şi îmi spuneau zâmbind că nu au avut timp. Şi atunci, fiindcă ne-am întâlnit din
dragoste, dar, dacă dragostea nu e reciprocă, înseamnă că nu există, am plecat. Afară nu pot
să vă dau, fiindcă nu mă lasă decanatul, atunci plec eu.
Am fost exigent. Dar să vă spun şi de ce s-a întâmplat să mai şlefuiesc din exigenţa
asta. Pentru că celelalte clase dădeau numai 9 şi 10, iar eu dădeam 8 şi chiar 7 pentru că nu
îndeplineau anumite condiţii studenţii mei ... Şi mi-am dat seama că le fac rău fiind prea
exigent. Fiecare student e o personalitate, e un Eu, ceva foarte diferit de ceilalţi. Trebuie să
ştii să apeşi pe anumite butoane ca să îi dezvolţi personalitea şi să-l încerci pe posibilităţile
lui cele mai pregnante. Mă duceam şi la orele de sport, scrimă, impostaţie, să-i văd cum se
comportă, îi urmăream la actorie. Orice profesor de clasă devine un părinte. Şi când s-a
terminat, mi-am luat mâna de pe ei şi am terminat cu sfaturile. Nu e bine să stai toată ziua
să-i spui „de ce ai făcut aşa?”. E îngrozitor de stresant. Odată terminat şi-a luat aripile şi a
plecat în lume. Eu sunt un coleg cu el de acum încolo. Aşa trebuie să fie. Părerea mea.
Am avut studenţi buni. Drept dovadă că unii au făcut carieră.
Adrian Titieni: Vorbeaţi de un cadru pe care societatea socialistă îl oferea produsului teatral şi
artistului. Era vorba de un tip de respect, subiect pe care l-aţi atins în trecere...
M.M.: Acest respect a venit din Uniunea Sovietică pentru că acolo actorii poporului sau
artiştii emeriţi aveau multe facilităţi din punct de vedere financiar şi chiar moral. După care
şi-au dat seama că personalităţile devin prea personalităţi. Ca urmare, pe coperta revistei
„Teatrul” nu mai apărea niciodată o persoană, ci un grup de cel puţin doi sau trei.
Adrian Titieni: După 1989 am intrat într-un tip de disoluţie, motiv pentru care priorităţile nu
includ arta, sănătatea etc. Lucrul acesta se resimte, se vede la toate nivelurile şi suntem în condiţia în
care trebuie să mai vieţuim în această ţară fără o politică culturală coerentă sau care, chiar dacă e, nu
reprezintă o prioritate. Cred că vechea generaţie ar trebui să facă ceva. Întrebarea pe care v-o adresez
este ce anume?
M.M.: Singura modalitate prin care noi putem să răzbatem este să fim pregătiţi psihic şi fizic
ca, atunci când se va putea să putem, să putem. Să nu ne prindă nepregătiţi, fără lucrări la
sertar.
Adrian Titieni: Aţi spus că politicul nu mai are nevoie de noi. Atunci cine mai are nevoie de noi sau
cine credeţi că ar avea nevoie?
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M.M.: Numai spectatorii care ne îndrăgesc. Nu poţi să faci turneu. Biletele sunt sub preţul
turneului, iar leafa de tânăr actor al unui teatru este jignitoare. O liftieră la un institut
primeşte o leafă mai mare decât a unui actor.
Student: Această situaţie era şi pe vremea dvs.?
M.M.: Nu, nu era aşa. Pe vremea aceea, actorii erau bine remuneraţi. Eu, când am ieşit din
Institut, am fost angajat la Teatrul Mic cu un salariu de 820 de lei. Erau actori care câştigau şi
20.000 deoarece exista un barem de 8 sau 12 spectacole, în funcţie de calitatea actorului, iar,
pentru ce depăşeai, erai remunerat. Acum, aceiaşi bani nu-ţi ajung să plăteşti întreţinerea şi
mediFamentele. Plus că mulţi oameni nu au loc de muncă. Dar de ce să ne întristăm? Încă
suntem tineri, nu ne gândim la pensie, vrem să devenim ceea ce ne dorim.
Student: Ce întâlniri importante cu oameni care v-au influenţat aţi avut de-a lungul carierei?
M.M.: Toţi actorii pe care i-am avut în preajmă – Florin Scărlătescu, Nicolae Gărdescu,
Mircea Şeptilici, Sanda Toma, Vasilica Tastaman. Fiecare a adus o pietricică în puzzle-ul
fiinţei mele, a colorat acest tablou. Numai faptul că te aflai în preajma lui Florin Scărlătescu
sau Gărdescu era mare lucru. Nu faptul că jucam împreună, ceea ce era peste orice
închipuire... Când eram student, Radu Beligan era profesor la Institut. Noi, cei din anul I, ne
lipeam de zid când treceau cei din anul IV. Era un respect... dar acest respect a dipărut...
Student: Ce părere aveţi despre spectacolele din cafenele, baruri?
M.M.: E un debuşeu necesar, lipsit de importanţă, dar e bine că există şi acesta. Nu e benefic
pentru arta noastră, e deprimant dar asta e situaţia.
Student: Spuneţi-ne, vă rog, despre cum aţi lucrat cu David Esrig.
M.M.: Există regizori care îţi arată, regizori care îţi vorbesc despre ce ar trebui să fie şi
regizori care te fac să ajungi tu la ce doresc ei să fie. David Esrig te îndoctrina tot timpul în
aşa fel încât să descoperi tu adevărurile rolului şi să fii fericit, pentru că, în general, un actor
refuză din principiu relaţia cu regizorul. Tot ce spune regizorul e mult mai departe de arealul
actorului. „Arealul” pentru actor este ceea „ce ştiu eu să fac”, pe ce pot „să pun mâna”
imediat. Regizorul vrea altceva, el vrea să pun mâna mai departe, unde n-am barele de
susţinere. Eu le ştiu pe ale mele şi atunci resping orice propunere a regizorului. David Esrig
te făcea să-ţi descoperi tu adevărurile tale. Şi atunci nu puteai să respingi ... pentru că
adevărurile astea erau copilul tău. Cam aşa arăta relaţia regizorală David Esrig-noi, ceilalţi.
Sigur că nu toţi vibrau la aceeaşi relaţie, dar, în general, mulţi o făceau.
Student: Observându-i pe actorii tineri cu care aţi lucrat în ultimii ani, ce părere aveţi despre direcţia
în care se îndreaptă actoria?
M.M.: Nu prea plăcută pentru că bietul Stanislavski a dispărut din viaţa lor şi aceste
modalităţi expresive corporale şi verbalizante depăşesc relaţia teatrului. Adică, aşa cum
spuneam, sunt happening, sunt experimente care nu mă mulţumesc pe mine. Sunt retro poate
când spun asta. Toţi dorim să fim ce-am fost. Privim în urmă şi am vrea să fim tineri şi să
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putem sări iar 2,40. [N-am sărit nicioadată, dar nu contează. E complicat de explicat altfel,
prin vorbe, ceea ce vreau să spun.] Au dispărut regizorii necesari, cei care făceau nucleu, care
formau echipe, care urmăreau actorii de la un spectacol la altul şi nu, dacă ai făcut un
poliţist, poliţist vei juca toată viaţa pentru că l-ai fă
ă
gândit că voi juca Diderot. Cu muncă a trebuit însă să-l fac. Ce să fac dacă mi s-a cerut? V-am
spus că am o idioată concepţie, n-am dorit niciodată să joc ceva, dar în momentul când mi se
cere să joc un rol... „înseamnă că are nevoie de mine” ... şi atunci eu devin eroul principal.
Dar, dacă ajung să mă întreb „Ce dracu’ caut eu aici?”, s-a dărâmat tot eşafodajul, jocul ăsta
de cărţi a căzut şi plec acasă în două secunde. Toată chestia e să nu-mi pun întrebarea asta.
Student: Jucând şi în teatru şi în film, unde v-aţi simţit mai bine? Unde a fost universul dvs. cel mai
autentic?
M.M.: În teatru. Întrebarea asta şi-au pus-o mulţi oameni – a relaţiei dintre teatru şi film. De
fapt, nu e nicio relaţie. Să ştiţi că film poate să facă oricine. Filmul nu se face la filmare, ci la
montaj. Când vine vorba de teatru, dacă joci în fiecare seară acelaşi spectacol o să vezi că nu
seamănă unul cu altul. Pentru că tu te simţi astăzi bolnav, eşti mai moale, s-a întâmplat să bei
o vodcă înainte, ai probleme că un copil de-al tău şi-a dat degetul peste cap şi multe altele.
Atunci personajul tău capătă nişte culori curioase... fără să vrei. Ori personajele cu care joci îţi
dau replica mai altfel şi atunci trebuie să inventezi nişte verbalizări ciudate ca să acoperi
replica neaşteptată pe care ai primit-o. În orice caz, spectacolul de teatru e o fiinţă vie, nu e
moartă, nu e aceeaşi. O peliculă cinematografică, dacă ai zgâriat-o o dată, aşa rămâne, nu mai
poţi să intervii. Decât la montaj. Dacă eu iau un prim-plan pentru o persoană care nu are
nicio tresărire pe faţă, care nu face nimic, e albă, cum spunem noi, şi, în contraplan, pun o
locomotivă care deraiază, tu ca spectator o să injectezi în persoana fără tresărire toate
gândurile tale legate de deraiatul locomotivei, ea nefăcând nimic. Deci tu îi pui gândurile
tale, fără să vrei. Nu a făcut nimic personajul, nici nu ştie ce a văzut. Nu a văzut locomotiva,
e doar fotografiat pur şi simplu, ca un
măr care stă pe masă. Impresiunea pe
care o face spectatorul în film e foarte
curioasă. Am văzut odată o repetiţie
cu domnul Finţi, la Casandra – nu
vreau să dau numele studentului – în
care îi spunea „Fă mai repede!”. De ce
îi cerea asta? Ca să nu se observe
stângăciile. Vine unul, trânteşte uşa şi
apoi pleacă. Şi rămâi trăznit,
„Extraordinar!”. Dacă începe să facă
relantiuri, să deschidă, să verbalizeze
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încet, începi să vezi că e descheiat la şliţ, că are gulerul nu ştiu cum, că sâsâie... tot felul de
lucruri se nasc. Aşa, pe repede, au dispărut. „Fă mai repede!” îi spunea.
Apropo de ce spuneam de film – cum toată lumea face film şi taie la montaj... Orice
om de pe stradă poate să facă film. A trăi 5, 10, 20 de secunde, un minut când se face o scenă
de film e simplu. Dar, să trăieşti 3 ore întruchipând un personaj în aFeeaşi vibraţie a
persoanei, e foarte complicat. Am văzut regizori care îţi arată în 3 secunde lucruri
extraordinare, dar, dacă îi pui să continuie, au căzut. E uşor să străbaţi 3 secunde din viaţa
unui personaj la film. Dar 3 ore pe scenă... e îngrozitor. Nu oricine poate să facă asta. Sunt o
grămadă de porţi de slalom uriaş pe care trebuie să le treci în aceeaşi înclinare cunoscută,
zeci, sute de porţi. Aşa arată un rol, aşa văd eu. Altfel, dacă pierd o fracţiune de secundă,
dacă nu dau replica în fracţiunea de secundă necesară, o dau degeaba. Sau trebuie să o
schimb. Sau să plec acasă. Cam aşa arată meseria asta care e foarte frumoasă, dar cere
dăruire. De fapt, orice lucru important din viaţă cere dăruire, altfel nu poţi să rezişti pe
lumea asta.
Student: Credeţi că pentru actorii tineri, care devin independenţi foarte rapid şi responsabili asupra
programului lor, e bine să accepte orice proiect de dragul exerciţiului sau ar trebui să muncească până
la anumite întâlniri pe care să le simtă ca fiind importante?

Operaţiunea „Monstrul”
(1976; regia: Manole Marcus;
scenariul: Titus Popovici)
– Marin Moraru, în rolul
devotatului şi fermecătorului
subaltern
care
prinde
„Monstrul”, alături de Toma
Caragiu, Octavian Cotescu, Ovidiu
Schumacher.
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M.M.: Ca tânăr actor incitaţia de a primi un rol este foarte mare, nu va putea să refuze
indiferent cum arată rolul şi cine va fi regizorul pentru că dorinţa lui de etalare este
extraordinară. Nu va refuza. Trebuie însă să încerci să ştergi urâţeniile din ce ţi se propune şi
să faci bucuriile tale.
Student: Ce mesaj aveţi pentru tinerii actori? Ce sfaturi aţi vrea să le daţi?
M.M.: Singurul meu sfat este să faceţi în aşa fel – dacă nu puteţi scăpa de meseria asta,
fiindcă sunteţi injectaţi în venă – încât să fiţi pregătiţi oricând se va întâmpla să primiţi rolul
necesar, să fiţi în stare să-l faceţi. Sigur că, dacă îmi dă cineva acum să joc Mercutio, îmi este
imposibil. Nu m-am întâlnit cu el la 20 de ani, nu-l mai prind. Sau, dacă îl prind, e imposibil.
Sigur, s-a jucat Guliţă şi la 70 de ani, la Iaşi. E o excepţie.
Întâmplarea joacă un rol foarte important în viaţa unui actor, întâlnirile cu un regizor,
cu rolurile necesare. Şi, dacă nu se întâlnesc... asta e viaţa! Trebuie să te întâlneşti cu norocul.
Dacă Esrig nu venea la Teatrul de Copii unde jucam „Salut voios de pionier” şi „Baronul
Munchhausen”, trimis de Dinică... ... Dar a venit să mă vadă şi m-a chemat la Teatrul de
Comedie. „Nu vin.” M-a întrebat de ce. „Pentru că acolo sunt actori mari şi nu o să joc
niciodată.” N-am vrut să mă duc, dar, la presiunile lui, totuşi am făcut-o. Nu am vrut să mă
duc la Teatrul de Comedie. La Teatrul de Copii jucam tot ce vroiam. Dacă nu se întâmpla să
mă întâlnesc cu domnul David Esrig, aş fi rămas un actor foarte bun la Teatrul de Copii,
unde-mi făceam rolurile cu plăcere şi fără nici o problemă.
Student: Deci întâlnirea v-a găsit pregătit?
M.M.: Da, eram pregătit. De asta vă spun să fiţi pregătiţi. Când se va întâmpla ce doriţi să se
întâmple să puteţi.
Student: Când vă uitaţi înapoi aveţi vreun regret?
M.M.: Nu. M-am întors cu spatele la viitor şi mă uitam în urmă. Nu are de ce să-mi fie ruşine
şi nici să am regrete pentru ce-am făcut. Am jucat în toate teatrele: Bulandra, Teatrul
Naţional, de Comedie, Teatrul Mic, Nottara, Teatrul Creangă... cu o pleiadă întreagă de
actori. Toţi au fost prietenii mei, n-am încercat niciodată invidia, nu ştiu ce e asta. Şi nu am
înţeles niciodată de ce unii actori vorbesc de invidie... că nu e în vederile regizorului, că nu e
distribuit din cauza directorului, că în altă parte i-ar fi fost mult mai bine, că el e posibil să fie
cel mai bun ş.a.m.d. Nu mi s-a întâmplat, n-am dorit niciodată să joc un rol anume, n-am
vrut să joc nici Hamlet, nici Romeo, n-am vrut să joc nimic, mi s-a propus. Uneori am refuzat,
dar de cele mai multe ori am acceptat cu această deviză idioată că, „dacă are nevoie”, nu se
poate lipsi de mine.
Student: Ne puteţi povesti o amintire legată de domnul Gheorghe Dinică?
M.M.: Am multe amintiri. În general, anecdotele legate de Dinică sunt multiple şi toţi sunt
dornici să afle dedesubturile unor întâmplări mai deocheate. Nu am să le spun pentru că
prietenia mea faţă de Dinică a fost atât de mare şi de densă încât nu pot să-l jignesc nici
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măcar cu o amintire urâtă. Muncea, pentru că altceva n-a avut în viaţă decât munca. L-a
dăruit Dumnezeu cu o putere de muncă extraordinară. Dimineaţa, ţin minte, ne întâlneam la
doamna Malou Iosif acasă, lucram la bară de la 8 la 10. Iar Dinică molfăia un covrig făcut
ghemotoc jos. Şi doamna Malou, care nu ştia bine româneşte, spune „Foame sărac!” Dinică,
cu ochii scoşi, lipiţi, se întindea frumos şi punea mâna pe bară începând exerciţiile. La 10
terminam, traversam vizavi, la Catanga, beam o cafea şi plecam la teatru la repetiţie, iar,
când intram la Casandra, toată lumea şuşotea şi-şi dădea coate „Au venit pederaştii!” Ce poţi
să spui despre doi bărbaţi care în fiecare dimineaţă la 10 vin să-şi bea cafeaua mână în
mână???
Dar a fost plăcut. Cea mai plăcută este tinereţea... de care nu-ţi dai seama decât mai
târziu. Tot ce se întâmplă în arealul tinereţii este benefic, indiferent dacă a fost urât, greu...
tinereţea şterge tot, ca un burete. E plăcut să fii tânăr, dar nu ne dăm seama de asta dercât
mult mai târziu. (Ascultând liniştea sălii): Şi s-a lăsat o tăcere... gândindu-se fiecare cât de
plăcut e să fii tânăr...
UNATC, sala Ileana Berlogea, decembrie 2013
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IMAGINARII PERFORMATE
RAMLILA DIN RAMNAGAR ŞI COSMOSUL MAYA-LILA
Traducere de Cornel Huţanu & Mihaela Beţiu

Richard Schechner
Tisch School of the Arts, New York University

Abstract: In the article „Performed Imaginaries. The
Ramlila of Ramnagar and the Maya-Lila Cosmos”,
Richard Schechner describes a performed imaginary –
Ramlila, a 31-day cycle play staged under the tutelage of
the Maharajah of Banaras during September and
October in the Luminous City of Kashi, not in the city
itself but across the Ganga, a few miles upriver, in
Ramnagar. This is the enactment of an imaginary space,
an entire city materialized out of the imagination, an
Indian devotional, large-scale, didactic performance
dedicated to Ram and designed for an audience of all
castes and classes. Ramlilas everywhere, but especially
Ramnagar’s, are celebratory performances tracing Ram’s
footsteps from before his birth in Ayodhya, through his
childhood, courtship and marriage to Sita, daughter of
King Janak, exile, wanderings in the forest, kidnapping of Sita by Ravan, the 10-headed demon king of
Lanka, war against Ravan, victory, return to Ayodhya, coronation and teachings during the mythical
golden age of his rule, Ramraj. Ramnagar Ramlila is a carefully crafted enactment of a narrative that
transmits information and values of a particular north Indian Hindu view of the world, social
practice, and values. The article is a profound research of the powerful convergence of theatre and
religion. In Kashi, theatre and religion are mutually supportive and not in opposition to each other as
in the Protestant West. Ramlila is total theatre, theatre of inclusion and immersion.
Keywords: India, Ramlila, Vishnu, Ram, Kashi, Ramnagar, Maharaja, public celebration,
pilgrimage, theatrical narrative, theatre and religion, space, time, transcendency, actualization,
realization, immediacy, participation, devotion, socialisation, meditation, celebration, total theatre.
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Un oraş poate fi considerat un vas colector pentru oameni, cu casele şi structurile lor –
atât arhitecturale cât şi conceptuale, care satisfac sau încearcă să satisfacă nevoile şi dorinţele
exprimate şi previzibile ale locuitorilor. De-a lungul timpului, cel puţin în India, oraşele au
avut limite clare, atât fizice cât şi conceptuale. S-ar putea chiar teoretiza că un oraş devine
disfuncţional, încetează să mai fie oraş, atunci când nu îi mai pot fi trasate limitele materiale
şi conceptuale. Un astfel de eşec poate fi infrastructural (drumuri, clădiri, sistem de
canalizare, curent electric, etc.), poate afecta serviciile (poliţie, pompieri, salubritate, educaţie,
sănătate, etc.) sau – ceea ce e mai interesant – poate fi conceptual: populaţia şi liderii săi nu
mai ştiu, nu mai cad de acord sau nu mai au acceaşi viziune asupra oraşului.
Oamenii au o capacitate specială de a materializa vise, dorinţe, proiecţii, imagini
(identificându-se cu inconştientul colectiv) şi tot felul de proiecte încă nerealizate sau încă
nerealizabile. Întocmai unul dintre aspectele acestei capacităţi, materializarea unui spaţiu
imaginar, un întreg oraş materializat din imaginaţie, este subiectul meu. Oraşul la care voi
face referire este Kashi şi satelitul său aşezat oarecum ciudat, Ramnagar, acestea
împărţindu-şi cele două maluri ale râului Gange în Utter Pradesh, India. Imaginarul
performat sau interpretat este Ramlila, o piesă ciclu de 31 de zile pusă în scenă sub tutela
Maharajahului din Banaras în timpul lunilor lunare Bhadrapada şi Ashvina
(Septembrie/Octombrie)1. Mii de Ramlila sunt interpretate in fiecare an în întreaga regiune
vorbitoare de hindi din nordul Indiei, dar cea din Ramnagar iese în evidenţă atât din punct
de vedere religios, cât şi teatral. India este infuzată de noţiunea de maya-lila, manifestarea ludică
a divinului, o punere în scenă continuă a convergenţei dintre teatru şi religie. În Kashi, teatrul şi
religia se susţin reciproc şi nu se află în opoziţie ca în Occidentul protestant.
Ramlila spune povestea celui de-al şaptelea avatar (încarnare) al lui Vishnu, Rama
(denumit Ram în hindi şi dialectele sale) – povestea naşterii, educaţiei, căsătoriei, exilului şi a
războiului său împotriva regelui rakshasa cu zece capete din Lanka, Ravana (Ravan). Povestea se
Există o literatură bogată şi în creştere referitoare la Ramlila, inclusiv Ramlila din Ramnagar. Vezi
Hein, Noevin, The Miracle Plays of Mathura, New Haven 1972; Schechner, Richard and Linda Hess, The
Ramlila of Ramnagar, în: TDR, 21(3) (1977), p. 51-82; Schechner, Richard, Between Theater and
Anthropology, Philadelphia 1985, The Future of Ritual, London and New York 1993; Hess, Linda, „Ram
Lila: The Audience Experience”, în Bhakti in Current Research, 1979-1982, ed. Monika Thiel-Horstmann,
Berlin 1983, p. 171-94, „The Poet, the People, and the Western Scholar: The Influence of a Sacred
Drama and Text on Social Values in North India”, în Theatre Journal, 40(2) (1988), p. 238-55, „Staring at
Frames Till They Tum into Loops: An Excursion through Some Worlds of Tulsidas” în Living Banaras:
Hindu Religion in Cultural Context, eds. Bradley R. Hertel and Cynthia Ann Humes, Albany 1993, p. 73102; Lutgendorf, Philip; The Life of a Text: Performing the Ramcharitmanas of Tulsidas, Berkeley 1991;
Kapur, Anuradha; Actors, Pilgrims, Kings and Gods: The Ramlila at Ramnagar, Calcutta 1990; Parkhill,
Thomas; „What's Taking Place: Neighborhood Ramlilas in Banaras” în Living Banaras: Hindu Religion
in Cultural Context, eds. Bradley R. Hertel and Cynthia Ann Humes, Albany 1993, p. 103-26.

1
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termină cu încoronarea lui Rama şi reinstaurarea sa pe tronul Ayodhya. În Ramlila, povestea lui
Rama este spusă scandând şi jucând poemul epic „Ramcharitmanas al lui Tulsidas”,
redactarea din secolul XVI a Ramayanei străvechi sanscrite (sec. II î.d.Hr. – sec. II d.Hr.).
Ramcharitmanas este continuat prin samvad-uri, sau dialoguri, scrise pe la mijlocul secolului
XIX, secolul în care, în anii ’20, Ramlila din Ramnagar este
reformată şi revizuită.
Timp de o lună cât este jucată, Ramlila pune stăpânire
pe Ramnagar (al cărui nume înseamnă, mai exact, „Oraşul
lui Rama”), o aşezare de mărime medie cu ceva mai mult de
100.000 de locuitori. Ramnagarul era mult mai mic pe la
mijlocul secolului XVIII, atunci când primul maharajah de
Banaras, Balwant Singh, ai cărui descendenţi direcţi au
condus de atunci (conducătorul actual fiind Vibhuti Narain
Singh, pe tron încă din 1936), şi-a construit fortul pe malurile
de est ale Gangelui, desemnând Ramnagar-ul reşedinţă
regală. Ramlila din Ramnagar este strâns legată de viaţa din
Banaras în mare parte deoarece maharajahul a fost
întotdeauna sponsorul oficial şi activ al Ramlila, atât
patronul, cât şi producătorul acesteia, în sens teatral. De ce
maharajahii de Banaras au stabilit şi păstrează capitala în
afara sfântului Kashi, pe partea greşită a Gangelui, este o
(de)plasare de mare importanţă, despre care voi avea mai
multe de spus mai târziu.
una dintre reprezentările lui Rama
Kashi, Varanasi, Banaras, Ramnagar
Oraşele sunt, desigur, centre comerciale, sociale, politice, artistice, industriale,
rezidenţiale, dar şi centre pentru diferite tipuri de trafic. Traficul este esenţial pentru ideea de
oraş – a ajunge de aici acolo, a amesteca oameni şi bunuri într-un meleu de anarhie
structurată, a te preda sau a lupta cu aglomeraţia, harababura, înghesuiala şi cu mulţimile.
Există şi alte calităţi ale vieţii urbane, cum ar fi cartierele şi districtele distincte, cu propriile
lor ciudăţenii, arhitectură, delicii şi oferte; oportunităţi comerciale, culturale, gustative şi
erotice care oferă o varietate de alegere mai bogată ca oriunde altundeva. O panoplie, uneori
chiar un surplus, de localuri, locuri de distracţie, persoane, locuri de muncă şi experienţe.
Oamenii se îndreaptă de obicei către oraşe în căutare de câştiguri şi plăceri. Dar, odată
aruncaţi în excesul urban, oamenii din oraşele moderne sau occidentalizate îşi iau totuşi câte
un moment de răgaz în parcuri, pajişti bucolice simulate departe de trafic, de cărămizi, oţel şi
ciment, dar şi de ambivalenţa bucurie/anxietate a prea multor opţiuni.
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Festivalul – fie în calitate de carnaval disarhic (în sensul exprimat de Mihail Bahtin)
fie ca o celebrare civică hiper-ordonată, cele două sensuri fiind adesea combinate într-un
(dez)echilibru dialectic fragil –, aşa cum este jucat în oraş, este un alt tip de respiro, o ieşire
din timp şi spaţiu, unde multipla viaţă zilnică a oraşului este dată la o parte sau suspendată
în favoarea unei activităţi mai neobişnuite şi mai concentrate care, dintr-o dată, organizează
o parte din oraş în ceea ce nu este de obicei. La periferie sau, uneori, în centru, această
activitate carnavalescă concentrată condimentează ziua, dar mai ales noaptea, prin
răsturnări, inversări de roluri şi prin ridiculizarea ierarhiilor stabilite. Majoritatea oamenilor
sunt conştienţi de felul în care paradele şi alte manifestări stradale modifică traficul,
instalând în locul acestuia fie reprezentaţiile oficiale, fie mişcarea bine orchestrată a
pietonilor printre tarabele unor târguri temporare. În oraşele mai mari, aceste festivaluri
sunt, de obicei, parţiale, ocupând o parte relativ mică din spaţiul civic. Chiar şi evenimente
majore, cum ar fi Macy’s Parade din New York cu ocazia Zilei Recunoştinţei sau marile
celebrări cu confetti pentru care este renumit Lower Manhattan, sunt canalizate pe Fifth
Avenue sau printre canioanele districtului financiar. Unele sărbători, cum ar fi Mardi Gras în
New Orleans, combină parada bine reglementată şi balurile formale cu petreceri stradale, cu
măşti, travestiuri, chefuri şi promiscuitatea socială şi sexuală tipice carnavalului. Dar
amestecul de public de la Mardi Gras este strâns controlat în Cartierul Francez spre care se
deplasează platformele decorate ale paradei.
Ramlila din Ramnagar este o mare sărbătoare publică prezidată de maharajahul de
Banaras; este, de asemenea, în felul său, un carnaval, sau în limba hindi, mela – târg/bâlci. În
mod semnificativ, preia cea mai mare parte din Ramnagar, de la maiestuosul fort al
maharajahului de pe malurile Gangelui, până la intersecţiile principale din centrul oraşului,
spaţiile deschise, cursurile de apă, grădinile, străzile şi clădirile atent plasate de-a lungul
Ramnagarului, din centru până la periferia acestuia. Unele dintre aceste locuri de
desfăşurare a Ramlila sunt temporare, construite şi demontate în fiecare an. Altele sunt
clădiri permanente, grădini sau terenuri utilizate numai în timpul Ramlila şi cunoscute pe tot
parcursul anului cu numele lor Ramlila; şi multe altele – câmpuri, străzi, temple şi bazine ale
templelor (sau kunds) – sunt transformate prin adaptarea lor de la cele unsprezece luni pe an
de existenţă normală în spaţii Ramlila. Aceste utilizări şi transformări nu sunt comparabile
cu instalările teatrale, nici măcar cu terenurile şi monumentele comemorative specifice în
multe părţi ale lumii. De-a lungul Indiei, dar mai ales în Kashi, spaţiile au semnificaţii
multiple, asociaţii şi semnificaţii stratificate, una sau mai multe, multe dintre ele putând fi
aduse la suprafaţă imediat prin executarea unui ritual, la o anumită dată din calendar, prin
prezenţa unei anumite persoane sau a unui grup.
În India, denumirile de locuri, şi, prin denumiri, geografiile istorice, mitice şi sacre (aş
putea spune geofanii) pe care le întrupează şi exprimă, sunt extrem de importante. Banaras
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zis şi Kashi, zis şi Varanasi este un oraş străvechi, mare, cu o istorie bogată, al cărui nume este
multiplu, fiind, de asemenea, numit Avimukta (niciodată abandonat), Anandavana (pădurea
fericirii), Rudravasa (Locul lui Rudra [Shiva]), Mahashmashana (locul marii incinerări). Fiecare
nume ascunde propria semnificaţie care, deşi diferită, se suprapune celorlalte. De-a lungul
timpului numele de Kashi, Varanasi şi Banaras au căpătat prioritate. Multitudinea de
semnificaţii nu este abstractă, acestea sunt experimentate, gustate, mirosite şi... pelerinate.
Aceste experienţe nu sunt distribuite egal în calendarul anual al ritualurilor deoarece acesta
pune accent când pe una când pe alta dintre ofertele oraşului, printr-o multitudine de
serbări, unele specifice exclusiv nordului Indiei (Durga-puja, Navaratra, Holi, Divali,
Ramlila) şi altele locale, specifice unui anumit cartier, unei secte sau comunităţi lingvistice.
Kashi este „Oraşul luminii” (una dintre semnificaţiile denumirii din sanscrită),
capitala unui regat cunoscut încă de acum 3000 de ani şi bine stabilit începând cu secolul VI
î.d.H., când Siddhartha Gautama, Buddha, a venit acolo pentru a-şi împărtăşi învăţăturile ce
aveau să schimbe lumea. Banaras este pronunţia engleză şi mogulă a Pali Baranasi, o versiune
a Varanasi, un nume care se regăseşte în literatura budistă şi în Mahabharata, şi, deci, la fel de
străvechi ca şi Kashi. Conform etimologiei populare, Varnasi delimitează aşezarea apropiată
de Gange dintre râurile Varana şi Asi, râuri despre care se spune că izvorăsc din trupul
omului cosmic, Purusha, de la începuturile timpului. Pământul dintre aceste râuri este,
conform Vamana Purana, „cel mai bun loc de pelerinaj din cele trei lumi, suficient de puternic
pentru a distruge toate păcatele”2. Pe durata lungii sale istorii, Varanasi a fost jefuit, templele
sale au fost distruse, unele fiind înlocuite de moschei, iar altele reconstruite; din cele mai
vechi timpuri, teritoriul şi-a păstrat însă caracterul predominat hindus şi semnificaţia.
Dar ce înseamnă asta? Hinduismul nu este o religie obedientă unei singure ierarhii,
ci, mai degrabă, unei conglomeraţii de credinţe şi practici concurente organizate în jurul unui
nucleu de bază. Varanasi-ul de azi, cu populaţia sa de câteva milioane, găzduieşte hinduşi şi
musulmani, puţini jainişti şi şi mai puţini creştini şi budişti. Varanasi vibrează cu tot soiul de
comerţ, oferind un meniu bogat de viaţă urbană. Curentul de hinduism dominant în Kashi
este venerarea lui Shiva. Există o interdependenţă specială, tangibilă, între oraş şi zeu; şi
această interdependenţă joacă un rol şi între relaţia dintre maharajahul de Banaras,
considerat reprezentantul lui Shiva, şi Ramlila din Ramnagar, punerea în scenă a poveştii lui
Rama. Dar, înainte ca aceste conexiuni să poată fi interpretate, mai sunt multe de spus despre
Kashi. Kashi înglobează şi în acelaşi timp depăşeşte Varanasi, din punct de vedere material şi
religios. Ca teritoriu terestru, Kashi este delimitat de Drumul Panchakroshi (drumul celor 5
krosha), parcurs intens de pelerini. Drumul Panchakroshi începe de unde Varana se varsă în

Gupta, Anand Swarup, Ed., The Vamana Purana. (Sanskrit with English translation), Varanasi 1972, p.
26-29
2
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Gange, în nord, sculptează un culoar semicircular spre vest incluzând tot Varanasi-ul şi se
termină în sud unde râul Asi (o albie seacă mare parte din an) se întâlneşte cu Gangele. Deşi
Kashi e destul de mare – krosha înseamnă cam două mile –, centrele sale rituale, templele
Vishvanath şi Madhyameshvara şi ghat-urile Gangelui, sunt îngrămădite unul lângă altul
lângă fluviul sacru. Denumirea Kashi cel mai probabil derivă din sanscritul kash – a străluci,
a fi plin de lumină şi frumuseţe. Sau, poate, oraşul îşi trage numele din legendarul rege
Kasha, întemeietorul liniei regale care a stăpânit Kashi. Sau, denumirea ar putea avea
legătură cu kasha, o iarbă înaltă, înfloritoare, care creşte sălbatic pe malurile Gangelui,
denumită de asemenea şi kusha, numele unuia dintre gemenii lui Rama. În Kashi Kanda, o
colecţie de poveşti despre Kashi, se spune că oraşul străluceşte prin însuşi Shiva, care este
strălucirea înţelegerii.

Varanasi

În Kashi mulţi hinduşi vin să moară, focurile incinerărilor de pe ghat-ul Manikarnika
ard zi şi noapte, aşa cum o fac de sute de ani. Moartea în Kashi înseamnă eliberarea din ciclul
naştere-moarte-renaştere, fluxul şi suferinţa samsara, şi apoi absorbirea în absolutul şi
neschimbătorul Brahman. De aceea, mulţi dintre credincioşi numesc oraşul moksha-prakashika
Kashi, „lumina eliberatoare a strălucirii, Kashi”.
Diana L. Eck, autor al unei studiu aprofundat al acestui loc, scrie: „Kashi este lumea
întreagă, spun ei [hinduşii]. Tot ceea ce e puternic şi de bun augur pe pământ se găseşte aici,
în microcosmos. Toate locurile sacre din India şi toate apele sacre se găsesc aici. Toţi zeii
rezidă aici, atraşi de strălucirea Oraşului Luminii. Toate cele 8 direcţii ale busolei îşi au
punctul de plecare aici, primind jurisdicţie asupra sectoarelor universului. Şi tot timpul e
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aici, spun ei, deoarece stăpânii corpurilor cereşti care guvernează timpul sunt stabiliţi în
Kashi şi îşi primesc jurisdicţia asupra zilelor şi lunilor chiar aici. Deci, toate forţele
organizatoare ale timpului şi spaţiului îşi au originea aici, sunt prezente aici, între graniţele
sacre ale Kashi. Şi totuşi, Kashi nu e de pe acest pământ, spun ei. Deşi se află pe pământ şi
chiar în centrul acestuia, nu este legat de pământ. Stă sus deasupra pământului pe tridentul
stăpânului şi protectorului său, Shiva. (...) Kashi e Lumina, spun ei. Oraşul iluminează
adevărul şi relevă realitatea. Nu aduce noi minuni în sfera viziunii, ci îţi permite să vezi ceea
ce deja se află acolo. Oamenii au denumit această Lumină drept Eternul Shiva (Sada Shiva)
sau Brahman. Acolo unde Lumina se intersectează cu pământul, se află Kashi.”3
Potrivit lui Eck, Kashi este atât un cosmopolis, un oraş care atrage în sine întreaga
lume, şi un microcosmos, un model şi o replică a cosmosului. „India pe care o vedem aici [în
Kashi] reflectă tradiţia ritualului străvechi şi elaborat al hinduismului. E vorba de o tradiţie a
pelerinajului către locuri sacre, scăldarea în apele sacre şi onorarea imaginilor divine. E o
tradiţie în care toate simţurile sunt implicate în înţelegerea divinului. Altarele sale sunt ticsite
cu flori proaspete şi sunt pline de mirosul de tămâie, cântece de rugăciune şi sunete de
clopote. E o tradiţie care l-a imaginat şi l-a portetizat pe Dumnezeu într-o mie de feluri,
adeptă a descoperirii prezenţei divinului în tot şi a aducerii fiecărui aspect al vieţii umane în
zona religiei. E o tradiţie religioasă care înţelege viaţa şi moartea ca un tot unitar. Aici fumul
rugurilor de incinerare se ridică spre ceruri alături de turnurile a o sută de temple şi cenuşa
morţilor şerpuieşte printre apele Gangelui, râul vieţii. [...] Să zăboveşti în Banaras e să
zăboveşti într-o altă eră, o eră pe care nu o poţi data ca secol. E una foarte veche, şi totuşi a
reuşit să adune tradiţia cumulativă hindusă până în prezent.”4
Kashi-Varanasi-Banaras este o aşezare stabilă de mai bine de 3000 de ani, tradiţiile
sale culturale şi religioase evoluând neîntrerupt din cele mai vechi timpuri. Acest fapt
deosebeşte oraşul de alte aşezări străvechi, dintre care multe au fost ruinate şi abandonate,
sau strămutate, sau care, precum Atena şi Ierusalim, au fost marcate de tradiţii discontinue
sau conflictuale. În Kashi-Varanasi-Banaras, în ciuda unei prezenţe musulmane puternice
încă din secolul XII, hinduismul, în toate varietăţile, dar mai ales în cea care îl venerează pe
Shiva, a înflorit sublim şi neîntrerupt de milenii. Schimbările, atât arhitecturale cât şi
religioase, în special de-a lungul malurilor Gangelui, se petrec mai iute în acest oraş decât în
altele.
Kashi este reşedinţa permanentă a lui Shiva, una dintre zeităţile supreme în
hinduism. Kashi ca oraş al lui Shiva e surprinzător, deoarece aproape întreaga populaţie
vorbitoare de hindi din câmpia Gangelui din Utter Pradesh, cea mai dens populată regiune a

3
4

Eck, Diana L.; Banaras City of Light, Princeton 1982, p. 23-24
Ibidem, p. 8-9
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Indiei, este adepta lui Rama, altă zeitate supremă a hinduismului. Se spune, de fapt, că oraşul
Kashi e o insulă a lui Shiva într-un ocean al lui Rama. Ramlila din Ramnagar se desfăşoară în
Ramnagar, câteva mile în amonte şi pe partea opusă a Gangelui faţă de Varanasi. Istoria
Ramnagarului nu poate fi comparată cu a lui Kashi şi, din perspectiva unui oraş sfânt,
Ramnagar e de trei ori pe dinafară: e în afara Drumului Panchakroshi, e pe partea greşită sau
poluată a Gangelui, ocupă un teritoriu care a fost musulman timp de secole. Atunci de ce
maharajahul de Banaras şi-a stabilit capitala într-un astfel de loc? Voi răspunde la această
întrebare mai târziu.
Potrivit literaturii şi tradiţiei puranice, Kashi este scutit de ciclul creaţie-distrugere al
universurilor, yuga şi kalpa spaţio-temporalului hindus.5 Deşi epoca curentă este cea a Kali
Yuga (Epoca de Fier), o etapă de conflicte şi neînţelegere, Kashi nu prea face parte din
această perioadă; se află în prima şi cea mai perfectă Krita Yuga. Eliberat din ciclul creaţiedistrugere, când noaptea lui Brahma vine şi întreg cosmosul dispare, Shiva ţine Kashi pe
vârful tridentului său, salvându-l de la dispariţie. Şi totuşi, după cum orice vizitator al
Varanasi ştie, indiciile suferinţei umane nu sunt mai puţine, ci sunt mai prezente aici decât în
alte oraşe ale Indiei. Deoarece Kashi promite moksha tuturor celor ce mor pe Drumul
Panchakroshi (chiar şi musulmanii, creştinii, evreii şi ateii; chiar şi şobolanii şi gândacii),
oraşul atrage mai mulţi bolnavi, săraci şi disperaţi decât poate duce. În aceeaşi măsură,
Varanasi este un centru comercial efervescent cu toată aglomeraţia, infracţiunile, afacerile
dubioase şi accentul pe câştig material corespunzătoare. Şi mai mult, Varanasi are reputaţia
unei vieţi prospere, renumit pentru delicatese, mătăsuri şi bhang (un milkshake din sucul
frunzelor de canabis), poeţi, muzicieni, dansatori, luptători şi prostituate versate (inclusiv
câţiva travestiţi fenomenali). Dar ideea este că oraşul Kashi are o viaţă multiplă în care
contradicţiile coexistă, în care locuitorii savurează diferitele aspecte ale vieţii urbane în
momente diferite şi potrivit gustului fiecăruia, înclinaţiei religoase, afilierii sociale (cărei
caste îi aparţin), nivelului economic şi social, şi educaţiei. Aceeaşi persoană, în etape diferite,
cu ocazii diferite, ia parte la una sau alta dintre opţiunile oferite de Kashi. Ca şi multe alte
lucruri din India, Kashi-Varanasi-Banaras este, aşa cum este şi numit, un palimpsest care nu
Potrivit cosmologiei hinduse aşa cum fost dezvoltată pe vremea Upanişadelor (în jur de 500 Î.dH.) şi
care încă e valabilă azi, există 4 epoci sau yuga: krita (perfectă), treta (a treia), dvapara (a doua) şi kali
(conflictuală) – yuga de azi. Aceste epoci se repetă la infinit ca zile şi nopţi ale Brahma. Astfel,
cosmosul e mereu în procesul de creaţie/distrugere/creaţie/distrugere. „Pentru hinduşi lumea nu a
fost creată o dată pentru totdeauna şi nici nu are vreun sfârşit: de o eternitate se recreează şi se dizolvă
apoi în condiţia sa fără formă şi „nemanifestată”; şi acele perioade de evoluţie şi disoluţie au fost
numite zilele şi nopţile lui Brahma. Fiecare zi şi fiecare noapte a lui Brahma ţine o mie de ani divini,
iar un an divin corespunde unui număr de 12.000 de ani omeneşti. Fiecare „an al zeilor” este împărţit
în patru epoci yuga de dimensiuni variate [ ... ]. Acest lucru se va desfăşura pentru mii şi mii de kalpa
[cicluri de zile şi nopţi ale lui Brahma]”, Zaehner, Robert Charles; Hinduism. Oxford 1966, p. 62
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şterge şi înlocuieşte asocieri, ci mai degrabă le adaugă, aglomerându-le, suprapunându-le, şi
totuşi lăsând mereu loc pentru multiple interpretări, explicaţii şi acţiuni. Mai târziu, voi
discuta acest palimpsest, aceste opţiuni şi contradicţii, cum ar fi rasa (o estetică bazată pe gust,
aromă, savurare) şi maya/lila (o teorie a jocului şi spectacolului). Voi încerca să înţeleg Ramlila
din Ramnagar ca parte din Kashi, dar şi în afara lui. La final, voi teoretiza despre relaţia
dintre oraş ca loc al oportunităţilor multiple şi oraşul ca o entitate concentrată, mito-poeticoreligioasă, ceea ce Sf. Augustin, într-un context diferit, dar adecvat, cred, a numit îndrăzneţ
oraşul lui Dumnezeu.
Ramlila din Ramnagar
Cel mai important eveniment performativ din Kashi, Ramlila, are loc, ironic, nu în
oraşul propriu-zis, ci peste Gange, pe malul estic, câteva mile în amonte, în Ramnagar.
Gangele şerpuieşte către nord pe lângă Varanasi astfel încât malul său sudic se află de fapt în
est. În Kashi, soarele răsare peste râu. Aşa că, atunci când treci Gangele dinspre nord către
sud, de fapt mergi de la vest spre est. Această contopire de direcţii are o mare importanţă.
Kashi, Oraşul Luminii, s-a născut pe locul unde pelerinii care treceau râul şi se întorceau, se
mişcau în toate cele patru direcţii cardinale. Direcţionalitatea, spaţiile şi mişcările definite au
fost calităţi decisive ale lui Vishnu (al cărui avatar este Rama) din cele mai timpurii relatări
ale faptelor sale. Rg-Veda (I, 154) cântă: „Şi acum voi proclama puterile bărbăteşti ale lui
Vishnu/ Eu cel ce am măsurat întinderile largi ale pământului,/ Am ales cel mai înalt loc de
întâlnire/ Am călcat de trei ori, mergând cu pas mare.” Vishnu înseamnă expansiune –
păşind prin spaţiu îşi stabileşte autoritatea de drept.6 Urmând paşii lui Vishnu, conform
Veda, înseamnă să păşeşti în miere. Rama, cel de-al şaptelea avatar al lui Vishnu, este
cunoscut pentru călătoriile sale (ayana din Ramayana). Măsurarea este o paradigmă a ordinii
şi a proporţiei, în timp ce mişcarea înspre sau înlăuntrul sacrului este pelerinaj. Urmărirea lui
Rama este un act atât fizic, cât şi conceptual: acolo unde păşeşte Rama e ordine; să păşeşti în
urma lui Rama nu e numai pelerinaj, ci şi restabilirea ordinii într-o lume confuză.
Toate Ramlila, dar mai ales cea din Ramnagar, sunt spectacole de celebrare care
trasează paşii lui Rama dinaintea naşterii sale în Ayodhya, de-a lungul copilăriei sale, curţii
şi căsătoriei cu Sita, fiica regelui Janak, urmând exilul, pribegia în pădure, răpirea Sitei de
către Ravan, regele-demon cu 10 capete din Lanka, războiul împotriva lui Ravan, victoria,
întoarcerea la Ayodhya, încoronarea şi învăţăturile de pe durata legendarei epoci de aur a
domniei sale, Ramraj.

6

Ibidem; p. 4
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Povestea lui Rama, în versiunea lui Tulsidas, este cunoscută de fiecare hindus sau
musulman care trăieşte în nordul vorbitor de hindi al Indiei. Nu am întâlnit niciodată pe
nimeni din această regiune care să nu fi fost complet la curent cu faptele lui Rama, căsătoria
lui cu Sita, alianţa cu Hanuman, regele-maimuţă, şi războiul lor cu Ravan. Mulţi privesc
întâmplările poveştii ca pe fapte istorice.
Această cunoaştere şi credinţă în naraţiune
este crucială, deoarece cel mai bun text
Ramlila este cel imaginat de fiecare
participant la spectacol. Acest text este
multiplu, construit pe baza unuia sau
multor
texte
oficiale
(Ramayana,
Ramcharitmanas, samvad-uri, învăţăturile
vreunui guru şi altele), dar este elaborat
prin numeroase interpretări, pasaje
preferate şi dispute (nu toată lumea e de
acord cu ceea ce face Rama, în special cum
se poartă cu Sita; nu toată lumea îl
consideră pe Ravan un erou, el e preferat
printre fermierii din districtul unde
locuieşte familia care l-a întruchipat pe
Ravan vreme de patru generaţii).

Rama, Sita, Hanuman

Ramnagar conţine, în diferitele scene ale Ramlila, toate lumile şi personajele puternic
imaginate şi întruchipate ale nordului mito-poetico-religios al Indiei: raiul, pământul,
infernul, pădurea, oraşul, râul, muntele, oceanul, locul natal, străinătatea, templul, grădina,
dormitorul, sala tronului, înţeleptul, cel ce renunţă, curtezana, învăţătorul, zeul, persoana,
elefantul, maimuţa, ursul, pasărea, demonul, femeia, copilul, fratele, omul, sora, soţia, fiul,
fiica, regele, omul de rând, exilatul, exilul, cel de neatins, regalitatea, unchiul, mătuşa,
servitorul, străinul, intimul, soldatul, vizitiul, generalul şi mulţi alţii. Majoritatea locaţiilor
Ramlila au fost trasate acum 150 de ani când Ramlila din Ramnagar şi-a dobândit forma
prezentă. Uneori Ramnagar e toată India şi Lanka; uneori regatele Kosala şi Videha, locurile
de naştere ale lui Rama şi Sita. În ultimele zile ale Ramlila, Ramnagar e Ayodhya, locul de
naştere a lui Rama şi capitala (în ziua de azi scenă pentru războiul dintre fundamentaliştii
hinduşi şi musulmani).
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Actor Ramlila în rolul lui Ravan

Schimbările de localizare şi
scară apar organic pe durata celor 31
de zile ale naraţiunii teatrale.
Diversele locaţii nu sunt reprezentate
de decoruri teatrale temporare, ci de
locaţii care fac parte permanent din
peisajul urban al Ramnagarului. Când
nu sunt folosite, ele îşi păstrează
denumirile de pe durata Ramlila.
Unele locaţii sunt structuri fizice sau
structuri împrejmuite de ziduri ca
Rambag, grădina plăcerilor a lui Rama şi foişorul ei de marmură. Altele, ca Lanka sau
grădina Sitei din Janakpur sunt doar terenuri. Totuşi altele, precum ksir sagar (oceanul de
lapte) sau râurile Gange şi Jamuna sunt reprezentate de bazine sau cursuri de apă. Pentru o
perioadă a fost folosit chiar Gangele, dar inundaţiile marelui fluviu de pe durata Ramlila
sunt imprevizibile. Unele locaţii, cum ar fi micul teren ce serveşte ca ashram-ul lui Nishad
sau strada unde Rama îşi parchează pushpaka, vehiculul zburător regal capturat de la Ravan
care îi aduce pe Rama şi victorioşii săi aliaţi din Lanka înapoi în Ayodhya după război, sunt
locaţii cunoscute fără utilizări speciale în afara Ramlila, când fac parte din poveste.
Uneori, unele dintre edificiile Ramnagarului sunt atrase în poveste. Principala
răscruce din Ramnagar în chiar centrul oraşului este locul unde exilaţii Rama, Sita şi
Lakshman sunt reuniţi cu cei doi fraţi a lui Rama, Bharat şi Shatrughna; Fortul este locul
primirii trumfătoare pe care maharajahul de Banaras i-o oferă lui Rama şi anturajului său
regal. Unele locaţii aduc propriile puteri în Ramlila, cum e cazul unei fântâni sacre de lângă
Chitrakut (unde Rama şi anturajul său pleacă în exil prima oară) care este centrul unui ritual
de circumambulaţie, şi cazul templului închinat zeiţei Durga, vechi de 300 de ani, în faţa
căruia Rama se întâlneşte cu zeul focului, Agni. La fel de importante ca locaţiile fixe sunt şi
drumurile şi căile care leagă punctele de interes. Multe lila se încheie într-un moment al
poveştii anterior unei acţiuni. Lila din ziua următoare începe şi dintr-odată cu toţii se
îndreaptă către o altă locaţie. Mişcarea, pelerinajul sunt construite conştient în Ramlila din
Ramnagar. Harta narativă a Ramlila este o reţea de locaţii nodale şi căi de legătură.
Mutarea de la o locaţie la alta este caracteristică pentru Ramlila din Ramnagar. Această
activitate este modul dramaturgic, procesual şi ritual de a trăi experienţele lui Vishnu-Rama
în lume. Este, de asemenea, un soi de pelerinaj, o renunţare la lumea materială, o pribegie,
foarte cunoscută şi răspândită în India. Evenimentul care pune în joc acţiunea de a scăpa
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lumea de Ravan este exilul lui Rama din Ayodhya, o procesiune în pădure acompaniată de
câteva sute de spectatori-participanţi, mulţi dintre ei bocind, deşi ştiu foarte bine care va fi
finalul poveşti. Bătăliile sunt puse în scenă în Lanka, un teren de vreo 920 mp (1000 sq ft) din
suburbiile sud-estice ale Ramnagarului, la fel cum Lanka este poziţionată pe coasta de sudest a Indiei. Cei cinci băieţi care joacă/devin swarupi – siluete sau forme ale familiei divine –
Rama, fraţii săi, Bharat, Lakshman şi Shatrughna, şi soţia sa, Sita, îşi mută locul de cazare pe
durata Ramlila. Când scenele sunt aproape de fort, ei stau la daramsala (reşedinţa de
pelerinaj) din apropiere; când scenele sunt la Chitrakut sau Rambag, ei stau la Rambag; când
scenele sunt la Lanka, locuiesc într-o reşedinţă de lângă acel loc. Repetiţiile pentru Ramlila
încep în iulie şi din acel moment până la finalul ciclului, mai mult de 3 luni, swarupi trăiesc
departe de casă.7
Fotografie de

© Jean-Marc Giboux
2 octombrie 2005
Rama şi fratele său Lakshman

Chiar şi la finalul Ramlila,
după încoronare, durbar, şi slujba
publică, Rama şi anturajul său sunt
în mişcare, cocoţaţi pe elefanţii bogat
ornamentaţi
ai
maharajahului,
pentru scurta călătorie de la
Ayodhya la fort, o vizită ceremonială
care nu are loc în altă Ramlila decât
cea din Ramnagar. Maharajahul
călătoreşte, de asemenea, pe durata
Ramlila.
Regele
din
Banaras

În ultimii ani, acest lucru a cauzat unele probleme din cauza unor conflicte între cererile şcolare şi
familiale şi nevoile Ramlila. În vremuri mai îndepărtate, majoritatea băieţilor nu frecventau liceul;
plata pentru Ramlila oferea mai multă putere de cumpărare decât o face în prezent; iar dorinţa de a fi
în spectacol era mult mai intensă şi răspândită. Pentru a fi swarup un băiat trebuie să fie brahman, să
fie dintr-o familie bună, să aibă o voce puternică şi să dea probă în faţa maharajahului. Într-o perioadă
în care secularismul se confruntă cu fundamentalismul, astfel de băieţi nu sunt uşor de găsit. Un băiat
poate rămâne în Ramlila până când i se schimbă vocea. De obicei, un băiat va juca Shatrughna sau
Bharat pentru un an şi Ram sau Lakshman, cele mai importante roluri, anul următor. Găsirea Sitei e o
sarcină dificilă, deoarece trebuie găsit un băiat care trebuie să arate bine costumat în femeie; un
interpret cu o voce puternică, dar şi delicată.
7
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călătoreşte pe spatele unui elefant, într-o caleaşcă trasă de cai sau în Cadillacul său din 1928.
În aceste vehicule este însoţit de o singură persoană în vârstă, mereu fără a face conversaţie.
L-am întrebat pe rege despre asta. „E unul dintre majordomii mei. Îl aduc cu mine fiindcă
arată demn.” Adesea, maharajahul este precedat de o orchestră militară care intonează
marşuri în stil britanic sau o gardă de onoare. Cu o singură ocazie merge puţin pe jos. După
încoronarea lui Rama, după o noapte de sărbătorire, cu vizitatorii în Ramnagar adunaţi pe
străduţele din faţa Fortului, la răsărit, maharajahul soseşte pe jos acompaniat de garda de
corp ca să ofere arati care încheie singura lila ce se desfăşoară noaptea. O lila la care
maharajahul nu participă: lupta finală dintre Rama şi Ravan. „Nu se cade ca un rege să asiste
la moartea unui alt rege”, mi-a spus Vibhuti Narain Singh, motivându-şi absenţa. La o altă
lila, însă, maharajahul e prezent de două ori, în două locuri şi două zile diferite. Faimosul
Bharat Milap din Nati Imli, un muhalla din Varanasi (cuvântul urdu/arabic pentru „cartier”,
folosit în mod uzual în Varanasi) şi Bharat Milap din Ramnagar jucat pe o platformă
asemenea unui ring de box ridicată la intersecţia principală din oraş. Prezenţa maharajahului
în Kashi pentru Bharat Milap aduce cei mai mulţi spectatori, estimaţi la câteva sute de mii.
Ramlila încorporează câteva texte, atât literare cât şi performative. Ramayana sanscrită a lui
Valmiki nu este rostită niciodată, dar oferă esenţa poveştii lui Rama. Ramcharitmanas al lui
Tulsidas este cântat de către 12 ramayani, preoţii de casă ai maharajahului şi câteva persoane
invitate. Ramayanii întotdeauna stau aproape de maharajah, privilegiindu-l ca principal
auditor al Manas (aşa cum e poreclită opera lui Tulsidas). De-a lungul interpretării, intonările
ramayanilor alternează cu samvad-uri, dialoguri rostite de anumiţi interpreţi care joacă un
rol. Samvad-urile nu sunt rostite în vreun fel naturalist, ca în teatrul indian modern, ci sunt
strigate monoton, încet, fără amplificare, astfel încât sutele de persoane adunate să prindă
fiecare cuvânt. Când Rama vorbeşte, mulţimea îi răspunde strigând, „Bol! Raja Ramchandra
ki jai!” (Vorbeşte! Victorie regelui Rama!). În momentele emoţionale sau extrem de
dramatice, mulţimea, condusă de sadhus, cerşetori sfinţi care asistă la Ramlila din Ramnagar
cu sutele (le este oferită mâncare şi adăpost de către maharajah), erup în kirtan-uri, cântece al
căror text este doar un foarte pasional „Jai Sitaram!” (Victorie Sitei şi lui Rama!). Fiecare lila
de seară se încheie cu slujba arati a templului, fluturarea unei torţe de camfor în faţa
swarupilor care stau nemişcaţi, veneraţi ca nişte zei. Feţele le sunt luminate de strălucirea
torţelor roşii şi apoi gravate pe cerul nopţii de către torţele albe. Mulţimile se strâng aproape
în linişte, pentru a primi darshan (viziunea sacrului) din partea swarupilor. Flăcările, ca de
altfel tot ce ţine de pirotehnică şi elefanţi, sunt treaba musulmanilor.
Dar Ramlila înseamnă mai mult decât scandări şi proclamaţie de texte, mişcare prin
spaţii mito-poetizate, spectacol şi participarea dinamică a publicului. Ramlila din Ramnagar
este o punere în scenă atent orchestrată a unei naraţiuni care transmite informaţiile şi valorile
unei viziuni specifice nordului Indiei asupra lumii, a practicilor şi valorilor sociale. Aceste
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valori susţin un etos ierarhic, masculin-superior, kshatriya (războinic). Şi, deşi mulţimile
alcătuite în majoritate din partea de jos a păturii sociale sugerează suportul pentru o astfel de
viziune, nu e mereu aşa. Linda Hess (partenerul meu de cercetare) a chestionat câteva femei
şi bărbaţi despre un vers din Manas: „O tobă, un fermier, un shudra8, un animal, o femeie –
toate astea trebuie bătute.” Unii au fost de acord cu indicaţia. Dar, după cum notează Hess,
„adesea răspunsurile nu au fost chiar atât de clare”9. « … majoritatea interlocutorilor l-au
apărat pe Tulsidas de acuzaţia că ar recomanda bătaia nevestelor. Dintre aceştia, majoritatea
s-au concentrat pe verbul tarana, al cărui principal sens este de „a lovi” sau de „a bate”. Mulţi
au explicat că în cazul acesta înseamnă ceva de genul educaţie sau disciplină. (...) Maharajahul
[...] a avut un punct de vedere clar:
„MR: Faimoasa replică legată de tobă ş.a.m.d. ... E doar o problemă de traducere.
Controversa se referă doar la bătaie, tarana.
LH: Nu, e ceva mai mult decât controversa legată de bătaie. Juxtapunerea tobă, ţăran,
Shudra, animal, femeie...
MR: Nu, vă spun, e vorba doar de tarana. M-am uitat în toate dicţionarele. Tarana are 10
sensuri. Nu numai bătaie. Atingerea e tarana. Împinsul e tarana. (...) Sensul acestui cuvânt e
să aduci la suprafaţă ce e mai bun. Aşa că toate acestea – animal, Shudra, femeie –, pentru a
scoate ce e mai bun din ele, trebuie să le „baţi”, dar nu cu parul. Nu poţi să baţi o femeie cu
parul şi să scoţi ce e mai bun din ea. La fel şi cu animalul, nu poţi să-l baţi cum se bat boii
aici, nu poţi obţine ce-i mai bun din el astfel.
LH: Credeţi că lumea ar putea înţelege greşit, auzind versul?
MR: Nu, cred că doar o minte străină poate înţelege greşit.
[...] După cum am încercat să-i arăt maharajahului, tocmai juxtapunerea acestor 5 termeni –
tobă, ţăran, Shudra, animal, femeie – presupune degradarea elementelor umane din listă.»10
Alţi spectatori au fost mult mai direcţi în a refuza Manas la acest punct. „Eu nu cred
asta”, ne-a spus un membru al Yadev (lăptar) jati, shudra prin castă. Dar, în general, Manas,
samvad-urile, spectacolul, naraţiunea şi aspectele religioase ale Ramlila susţin o construcţie
conservatoare (dar nu radical fundamentalistă) şi ierahică a societăţii. Pe scurt, cam ceea ce
te-ai aştepta de la un eveniment sponsorizat de un maharajah.
Mediile teatrale ale Ramlila
Ramlila din Ramnagar se joacă într-un spaţiu unificat a cărui sacraliate e oferită de
spectacol. Terenul de joc conţine 9 staţii principale: Ayodhya, Janakpur, Chitrakut,
Panchavati, Rameshwaram, Lanka, Bharat Milap, Rambag şi Fortul. Toate acestea sunt

Shudra = o persoană dintr-o castă inferioară
Hess, Linda, The Poet, the People, and the Western Scholar, p. 250
10 Ibidem., p. 251
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conectate de drumuri principale, cărări mai mici, bazine şi cursuri de apă. Tiparul de mişcare
între aceste staţii este ciclic. Acţiunea din primele zile se roteşte încet în jurul unui ax strâns,
pornind de la Rambag către Ayodhya, apoi Janakpur şi înapoi la Ayodhya. Dar, când Rama
pleacă în exil, acţiunea se deschide către est dinspre Ayodhya şi apoi către sud dinspre
Chitrakut către Panchavati şi în cele din urmă Lanka, cel mai mare spaţiu al Ramlila. După ce
Rama îl înfrânge pe Ravan, cercul se deschide la maximum. Experienţa spectatorilor în
ultimele zile este una a rotirii extatice printre multiplele timpuri/spaţii ale Lanka-AyodhyaRamnagar-Kashi-India-Cosmos. Asta deoarece scenele sunt comutate rapid de la mediile
teatrale aflate la extreme, din Lanka sau Rambag, până la curţile interioare ale Fortului. Iar
personajele îşi schimbă identitatea, de la swarupi la supuşi, regi, nobili, oameni de rând.
După ce Rama este încoronat, el stă pe tronul său din Ayodhya în vreme ce
personaje/interpreţi îi spun rămas bun (pleacă din regatul său, părăsesc naraţiunea); oamenii
din Ramnagar – dintre care câteva mii din Kashi – îi apasă picioarele lui Rama în venerare cu
o aşa forţă încât până la apus sunt vinete şi umflate. La apus, maharajahul şi garda sa sosesc
pentru arati. La final, swarupi extenuaţi sunt ridicaţi pe umerii spectatorilor şi purtaţi către
daramsala pentru o plecăciune de rămas bun între ei şi faţă de vyase, regizorii-preoţi ai
Ramlila. A doua zi, în calitate de supuşi ai maharajahului, ei şi restul actorilor importanţi (cu
excepţia lui Ravan care, după ce pierde războiul cu Rama, se întoarce în satul său) vor avea o
audienţă cu regele pentru a primi mulţumiri şi plată pentru rolurile jucate în Ramlila.
Întinderea locaţiilor este atât de importantă încât în 1946 (şi poate şi în alţi ani) ca
program a fost folosită o hartă. Compararea acestui program-hartă cu o hartă la scară a
Ramlila din 1978 indică unele diferenţe. Discrepanţele semnalizează fie schimbări pe durata
decalajului de 32 de ani dintre hărţi (o dezvoltare căreia alte dovezi nu-i conferă
credibilitate), fie diferenţa dintre ce este Ramlila azi şi felul în care au imaginat-o creatorii săi.
Programul-hartă din 1946 modifică distanţele care separă Ayodhya, Janakpur şi Rambag;
împinge Panchavati (locul de unde este răpită Sita, un loc de rău augur) către est, mai
departe de Ayodhya şi mai aproape de Lanka. Lasă impresia generală a desfăşurării acţiunii
Ramlila în mod ordonat, conformându-se direcţionalităţii povestirii aşa cum apare în Manas
sau Ramayana. Harta la scară din 1978 arată mai puţină corespondenţă între naraţiune şi
spaţiu. Chitrakut şi Rambag se află în nord-est, Janakpur în nord-vest, Fortul şi Ayodhya în
vest, Bharat Milap în centru, şi Panchavati, Kishkindha (unde Rama îl întâlneşte pe
Hanuman), Rameshwaram şi Lanka în sud şi sud-est. Sau, privind din alt unghi, Fortul,
Ayodhia şi Bharat Milap formează o axă centrală; aventurile din copilărie ale lui Rama,
curtea pe care o face Sitei, primele zile de exil sunt în nord; răpirea Sitei şi războiul cu Ravan
sunt în sud-est. La finalul Ramlila, după încoronarea lui Rama, sectoarele centrale şi nordice
sunt folosite pe măsură ce Rama circulă spre şi dinspre Rambag, Ayodhya şi Fort. Sudul rău
sau străin este lăsat deoparte. Sudul care nu fusese complet sanscritizat la vremea Ramayanei;
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şi nici acum nu e vorbitor de hindi, nici nu îndrăgeşte prea tare Manas. Mediul teatral cu
cele mai multe scene se află în şi în jurul Rambag (Grădina lui Rama), un parc împrejumuit
de ziduri de aproximativ 157 x 103 m (515 x 340 ft), construit la jumătatea secolului XIX
pentru Ramlila. Rambag include mai multe clădiri, inclusiv în centru un mic foişor de
marmură, sculptat cu măiestrie, unde Rama îşi predică învăţăturile în a 30-a zi, penultimul
episod al Ramlila. În Rambag se găseşte, de asemenea, o clădire mare folosită ca loc de
depozitare şi ca atelier pentru realizarea de efigii şi decoruri, o mică sală de repetiţii şi
dormitoare pentru swarupi din ziua 9 până în ziua 19. Primul episod al Ramlila are loc chiar
în afara porţii centrale a Rambag cu Ravan care îşi capătă puterile, abuzând imediat de
acestea mâncând carne şi violând soţiile brahmanilor. Din vârful unuia dintre turnurile din
Rambag, Vishnu aude plânsetele celor oprimaţi. „Pentru binele tău”, spune el, „mă voi
transforma în om şi voi scăpa pământul de povara sa.” În acea seară scena se mută către
kund-ul de 167 m (550 ft) din faţa vechiului templu al zeiţei Durga la nord de Rambag.
Plutind pe suprafaţa sa lină care acum e kshir sagar, infinitul ocean de lapte pe care doarme
Vishnu, Rama îşi aşteaptă propria naştere, cu picioarele mângâiate de cea ce urmează să-i
devină soţie, Sita. Dar, şi asta e tipic pentru Ramlila şi salturile temporale din Kashi, nu este
clar cine se odihneşte pe spatele lui Sesha, şarpele cu o mie de capete care alunecă prin kshir
sagar: Rama, Vishnu, Lakshmi, Sita, swarupii, băieţii actori... Poate că Rambag a fost construit
acolo datorită puterii feminine asociate cu templul zeiţei Durga care datează de undeva din
jurul anul 1700, cu 150 de ani înainte ca Ramlila din Ramnagar să ajungă la forma de azi. Cât
de puternic ancorează Rambag armonia spaţiului girator al Ramlila poate fi demonstrat
printr-o anecdotă care mi-a fost povestită în 1978 de fratele mai mic al maharajahului, C.P.N.
Narain Singh: «Cu ceva timp în urmă, dar pe când eram deja născut, zidul din Rambag s-a
dărâmat astfel încât lila din prima zi (din Lanka) nu se putea juca acolo. Totul a fost mutat la
Retinbag, lângă Lanka, acolo unde erau un bazin şi o grădină, dar în miniatură. Timp de 10
sau 12 ani Ramlila a început în Retinbag. (...) După reparaţiile de la Rambag a apărut o
controversă. Unii au zis „De ce să nu folosim Retinbag?” Există o justificare logică pentru a
continua acolo (aproape de Lanka), de ce să mergem înapoi? Dar alţii au argumentat că
Ramlila ar trebui să înceapă în faţa Rambag-ului. Perioada de mijloc a ciclului, zielele de la
Chitrakut, se petrec, de asemenea, la Rambag, iar finalul Ramlila în interiorul acestuia. Ciclul
începe în afara Rambag-ului în haos şi se încheie în interior prin armonie perfectă. Aşa că
pentru mulţi era mai puţin important să aibă Lanka adevărată, ci să simtă armonia ritmică.
Ramayana are versiuni în sanscrită şi repovestiri în nepaleză, bengaleză, telegu, tamil şi malaeziană
(cel puţin). Unele dintre acestea sunt venerate precum cea a lui Tulsidas printre vorbitorii de hindi.
Povestirea este răspândită în sud-estul Asiei, acolo unde, alături de poveştile din Mahabharata, sunt
baze majore pentru literatură şi artele spectacolului, chiar şi în regiunile islamice cum ar fi Malaezia şi
Indonezia.
11

39

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
Aşa că prima lila a fost întoarsă de la Retinbag.» Mai trebuie să spun că adevărata Lanka e un
mediu al Ramlila?
Cu o dimensiune de 274 x 182 m (900 x 600 ft), Lanka e mai mare decât Rambag şi
bazinul templului zeiţei Durga împreună. Deşi unele dintre distanţele acoperite pe durata
unor lila – călătorii de câte 3 sau mai multe mile – sunt mult mai mari decât Lanka, nicio altă
scenă pentru Ramlila nu este. Spaţiul deschis din Lanka este regatul lui Ravan. Fortul
demonului se află la 198 m (650 ft) distanţă faţă de tabăra lui Rama aflată pe Suvel Hill. Între
palatul demonului şi tabăra zeului se află un mic câmp de luptă dreptunghiular. Acolo,
Rama îl dezmembrează pe fratele monstruos al lui Ravan, Kumbhakarna; acolo Hanuman se
luptă cu Ravan, dar nu-l poate învinge; acolo Lakshman e grav rănit; şi acolo, în cele din
urmă, Rama îl omoară pe Ravan. În partea de vest a Lankăi se află zidul înalt de 4.5 m (15 ft)
al unui mare dig. În vârful digului, cam la jumătatea drumului dintre Suvel Hill şi Fortul lui
Ravan, aşezată sub un copac ashoka, Sita îşi acceptă calmă captivitatea. În jurul mamei
universului se află mulţi credincioşi, majoritatea femei, care au grijă de ea, îi ţin picioarele,
privind alături de ea măreţul regat şi câmpul de bătaie care se întinde spre est. La marginea
Lankăi, pe drumul care duce de la Ramlila către Rameshwaran, se află un mare mela
(târg/iarmaroc). Dulciuri, gustări calde, jocuri, ceai, sucuri, ierburi, culori, materiale, jucării –
şi tot soiul de obiecte – se găsesc la vânzare.
Amploarea Lankăi şi cei 60.000 până la 70.000 de spectatori care se adună acolo
reprezintă o metodă puternică de a arăta cât este de măreaţă victoria lui Rama. Totuşi, în
special pentru oamenii obişnuiţi, fermieri şi negustori, funcţionari şi studenţi, soţii, copii şi
sadhu care sunt principalii participanţi, Rama este zeu în formă umană, care, la fel ca şi ce-al
de-al optulea avatar a lui Vishnu, Krishna, le influenţează viaţa, făcându-i să cânte şi să
danseze. Rama nu este atât de teribil şi fenomenal, straniu şi contradictoriu precum Shiva.
Înconjurat adesea de temple de dimensiuni modeste sau pe câmpul de bătălie de la Suvel
Hill, Rama radiază intensitate, nu grandoare. Adversarii săi sunt fiinţe care, după ce au
dereglat lumea, iau forme monstruoase, ba chiar impunătoare. Chiar mărimea demonilor
semnifică scopul răului lor şi maiestatea puterilor. Studiind fotografii şi schiţe vechi, una din
1830 şi alte din anii ’20, este clar că în ultimii ani luptele nu mai au o amploare atât de mare
ca înainte. Numărul elefanţilor şi al efigiilor mari e mai mic, datorită bugetelor reduse sau
poate chiar a schimbării gusturilor. În prima parte a anilor ’80, un mic drum a fost construit
de-a lungul Lankăi. O autostradă mare e planificată în apropiere. „Gândiţi-vă ce-ar însemna
asta”, mi-a spus maharajahul. „Dacă pe durata unor scene mai delicate, când Rama îl plânge
pe rănitul Lakshman sau jelitul Sitei în grădina de ashoka, am auzi zgomotul camioanelor,
mirosul de benzină.” Proteste intense au amânat autostrada, dar pentru cât timp? Presiunea
pentru dezvoltarea infrastucturii creşte. „De ce ar rămâne atâta teritoriu nefolosit pentru
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restul anului”, mi-a spus un tânăr, aruncându-şi privirea înspre terenurile întinse ale Lankăi,
„când noi, fermierii săraci, nu avem unde să ne creştem culturile?”
De ce e Ramlila din Ramnagar atât de vastă?
Toate celelalte Ramlila sunt mai modeste ca spaţiu şi timp decât cea din Ramnagar.
Mansa Ram, fondator al actualei linii regale la începutul secolului XVIII, a fost membru al
castei Bhumihar şi s-a ridicat din umila postură de colector de taxe. Linia sa regală şi-a
câştigat puterea şi respectul aliindu-se cu puterea mogulă aflată în declin la Awadh
(Lucknow) şi mai apoi cu britanicii. În 1740, Mansa Ram a aranjat ca fiul său, Balwant Singh,
să fie încoronat ca rajah al Banaras. Balwant a condus până la moartea sa în 177012. În 1775,
britanicii au preluat controlul Banarasului, dar au continuat să conducă prin rajah. Britanicii
au preluat autoritatea directă în 1794. Până la acea vreme, Rajahul Chet Singh (1770-1781)
care rezistase cerinţelor britanice pentru mai mulţi bani şi fusese înlocuit cu Mahip Narain
Singh (1781-1796), a construit prima structură din ceea ce avea să fie mai târziu Fortul din
Ramnagar. Ca şi în cazul altor structuri asemănătoare, au fost adăugate clădiri de-a lungul
unei perioade îndelungate, odată cu succedarea conducătorilor. Britanicii l-au promovat pe
Iswari Prasad Narain Singh (1835-1889) la titlul de maharajah pentru că a rămas loial puterii
coloniale în timpul răscoalei din 1857. Scrierile lui Reginald Heber, episcop de Calcutta, din
1828, şi ale călătorului James Prinsep, din 1830, sunt mărturii ale grandioaselor spectacole
Ramlila, în Ramnagar, cel puţin din anii 1820:
Reginald Heber: „Am primit vizita Rajahului de Banaras [Udit Narain Singh, 1796-1835], un
bărbat de vârstă mijlocie, foarte corpolent, cu mai multă culoare în obraji decât au în general
asiaticii, şi o fizionomie şi înfăţişare nu foarte deosebită de cea a unui ţăran englez. [...] Am
aflat cu regret, după ce a plecat, că locuieşte la ceva distanţă de oraş, pe malul opus al râului.
[...] La Benares, mi s-a spus, spectacolul [Ramlila] e, în astfel de ocazii, cu adevărat splendid.
Rajahul participă oficial alături de principalii locuitori ai zonei, le împrumută cei mai buni
elefanţi şi bijuterii interpeţilor, care sunt copiii celor mai eminente familii şi sunt pregătiţi
printr-o educaţie de lungă durată.”13
James Prinsep: „Cinci sau şase locuri diferite din oraş [Banaras] devin, anual, la această
vreme, scenă pentru Ram Leela. În majoritatea dintre acestea, reprezentaţia este scurtată şi
imperfectă: în unele, nu e nimic altceva decât un joc de flăcări al imaginii gigantice a lui
Rawun în ziua Dusera. [...] Dar Rajahul din Benares, din reşedinţa sa de la Ramnagar,
Pentru detalii despre ascensiunea familiei regale de azi, vezi Bayly, Christopher Alan; Rulers,
Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770-1870, Cambridge: 1983 şi
Cohn, Bernard; „The Initial British Impact on India: A Case Study of the Benares Region”, in: Journal of
Asian Studies, 19 (4) (1960), p. 418-31
13 Heber, Reginald; Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay
1824-25, London 1928, p. 448
12
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regizează spectacolul într-o manieră completă; aproape întreaga Ramayana este citită pe
durata a 20 sau 30 de zile şi toate conflictele ce pot fi interpretate sunt prezentate simultan.
Întregul joc al actorilor este, în mod necesar, de slabă calitate; iar dramatis personae-ele
sunt numeroase şi, în general, atât de nepricepute în rolul lor, încât liderii, care uneori
trebuie să joace rolul de regizori, întâmpină greutăţi în a sincroniza jocul cu declamaţia orală
a corului sau a sincroniza orchestra cu preoţii care scandează legenda sacră. Decorul este,
atât cât se poate, real; de exemplu, acolo unde e nevoie de Gange sau de mare, scena se mută
pe malurile vreunui Tulao; incidentele care trebuie să se desfăşoare noaptea sunt jucate la
lumina făcliilor: grădini separate primesc titulatura de Ayodhya, Junukpoor, Citrakot şi
Kishkindha, principalele locaţii ale poemului.
Pentru Lunka, capitala lui Rawun, un fort artificial este construit din pământ şi hârtie,
vopsit în galben pentru a imita aurul, iar în centru se ridică o figură a lui Rawun, înaltă de
18-21 m (60-70 ft) şi plină cu artificii şi combustibil. Acţiunea dramatică principală a piesei se
desfăşoară într-o arenă împrejmuită cu gard din bambus, în mijlocul unui câmp întins, care e
aglomerat, mai ales către partea de final a Leela, de o imensă adunare a tuturor claselor
sociale hiduse.
Ultima bătălie, în care Rawun este ucis, se petrece în Dusera, a zecea zi. Aceasta este,
la Ramnagar, principala zi a spectacolului. Seara, rajahul din Benares, în procesiune
completă, îşi face apariţia pe poarta palatului, sub salvele artileriei; elefanţii oficiali sunt
precedaţi de bannere, muzică, trăsuri şi soldaţi, în coloană lungă cât vezi cu ochii. Pe drum,
rajahul se opreşte să aducă ofrandele obişnuite de flori, orez şi nucă de cocos la un copac
Sumee sacru (Mimosa suma), pentru prosperitate pentru sezonul următor. Când această
desfăşurare splendidă ajunge pe câmpie, elefanţii par să înoate într-un ocean de capete, iar
podoabele lor bogate aduc un plus important la strălucirea scenei.”14
Se spune că Ramlila a ajuns la forma curentă sub tutela maharajahului Iswari Prasad
Narain Singh care a domnit mai bine de jumătate de secol, 1835-1889. Dar ceea ce descrie
Prinsep – şi am citat doar câteva paragrafe din cele şase pagini – cu cinci ani înainte ca
domnia lui Iswari să înceapă, este dovada unui eveniment apropiat de felul în care se joacă
Ramlila în Ramnagar în ziua de azi, în special în ceea ce priveşte grandoarea şi atracţia către
„o imensă adunare a tuturor claselor sociale hiduse”. Diferenţele majore sunt că, în 1820,
când Prinsep vede Ramlila, nu existau samvad-uri, iar numărul elefanţilor, efigiilor şi ale
efectelor era mult mai mare decât acum.
Iswari a fost ridicat pe tron de către britanici, care îi apreciau loialitatea; l-au
promovat de la rajah la maharajah când a rămas alături de colonialişti în timpul răscoalei din
1857. Acest Iswari a supervizat construirea multor structuri Ramlila, aflate încă în uz; a
14

Prinsep, James; Benares illustrated in a Series of Drawings. Calcutta, 1830, p. 84-85, 88
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delegat un grup de poeţi şi învăţaţi să scrie samvad-urile cerându-le swarupilor şi celorlalte
personaje să recite şi să joace, nu doar să stea muţi. Pe durata domniei sale, şi cea de lungă
durată a succesorului său, Prabhu Narain Singh (1889-1931), forţa maharajahului de Banaras,
deşi simulată, a devenit importantă. Deşi puterile politice şi economice propriu-zise ale
regelui se aflau în mâna britanicilor, influenţa şi autoritatea sa peste problemele estetice şi
religioase a crescut.
În 1910-1911, puterea colonială a creat noul stat princiar de Banaras, investind
maharajahul cu puteri depline, păstrând totuşi sub control britanic Varanasi. La acel
moment, mai ales prin diferite manifestări publice grandioase, şi mai ales Ramlila,
maharajahul era identificat direct cu Shiva, zeitatea principală din Kashi, şi cu Rama, zeitatea
conducătoare a restului ţării. Britanicii au înţeles cât de util era să ai un maharajah devotat
hinduismului care îşi conducea statul princiar în contrabalanţă cu naţionaliştii indieni aflaţi
în creştere, dintre care unii erau comunişti. „Dezbină şi cucereşte” fusese mereu o regulă de
bază a strategiei coloniale engleze. Dar, în mod ironic, a hrănit dorinţele naţionaliste prin
reinstaurarea, pentru cel puţin 31 de zile, a Ramraj, domnia absolută şi dreaptă a regelui
perfect a hinduismului. Britanicii au eşuat în a înţelege puterea „imaginarului
performat/interpretat”, actualizat prin teatru, în India şi mai ales în Kashi. După 1920,
Ghandi a preluat abilităţile revoluţionare ale lui Rama, angrenând masele în lupta de
eliberare a Indiei de sub dominaţia mogulă şi britanică. În Ramlila din Ramnagar bântuie
visul naţionalist al lui Ramraj al Indiei hinduse, unde întregul subcontinent este o naţiune
liberă, unită şi puternică. Pentru a moderniza India – unind trecutul mitic cu prezentul
politic – era nevoie nu numai de un teren imens de joc, ci de un joc care înseamna mai mult
decât sensul trivial: maya/lila, existenţa unor realităţi imaginare alternative. Să participi
alături de Rama, eroicul rege solar hindus, să păşeşti pe urmele sale făcând parte din armata
lui, dintre credincioşii săi, asta este experienţa Ramlila. Ramlila combină puternic devoţiunea
religioasă cu fervoarea naţionalistă. Pentru a confirma asta, pe măsură ce multe bărci
părăsesc în fiecare seară ghat-ul Ramnagarului traversând Gangele umflat, agitat (Ramlila
are loc la finalul sezonului musonului), oamenii cântă (în hindi):
Rege Rama, conducătorul dinastiei Raghu,
Născut din toba lui Shankara (Shiva),
Născut din valurile Gangelui,
Soţul purei Sita!
Care e foarte asemănător cu cântecul de marş al lui Gandhi, intonat pe aceeaşi melodie:
Rege Rama, conducătorul dinastiei Raghu,
Soţul purei Sita:
Să venerăm acest Sita-Rama!
E cunoscut drept Ishwara sau Allah.

43

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
Fie ca acest zeu să le dăruiască tuturor lumina minţii!
În secolul XVIII, rajahii din Banaras şi-au construit Fortul pe partea greşită a Gangelui
pentru a-i mulţumi, dar şi pentru a se separa de asupritorii lor moguli din Awadh. Fortul a
extins influenţa hindusă în teritoriul predominant musulman în timp ce bloca alte năvăliri
din partea mogulilor, a căror putere era oricum în declin. Apoi, odată cu venirea britanicilor,
rajahii s-au aliniat noii puteri, în timp ce Ramlila sărbătorea – chiar dacă numai pentru o lună
pe an şi doar ca piesă (lila) – visul hegemoniei hinduse. Actualul maharajah continuă să se
bucure de beneficiile acestui dublu rol. Deşi obţinerea independenţei din 1947 l-a deposedat
de statutul princiar, guvernul din Delhi îi asigură bani pentru trai, pentru compania sa
Kashiraj Trust, şi pentru Ramlila; iar oamenii din Varnasi încă îl tratează ca pe regele lor.
Aspectul militar impunător al Ramlila este demonstrat cu forţă în ziua numită
dasahara, cunoscută şi ca vijaydashami (a zecea victorioasă) care, fără să fie o coincidenţă, este
şi ziua puja a zeiţei Durga. În această a zecea zi din luna Ashwina, Rama îl omoară pe Ravan,
Durga omoară demonul taur din care îşi trage numele, iar maharajahul din Banaras îşi
expune armele şi autoritatea militară. În după-amiaza dasaharei, naraţiunea Ramlila este
întreruptă pe măsură ce maharajahul îşi joacă propria poveste. Festivităţile încep când
maharajahul celebrează o hathiyar puja specială (o puja a armelor) într-una dintre curţile mari
ale Fortului, unde colecţia sa de săbii, pumnale, arme de foc şi alte accesorii şi instrumente de
război, majoritatea de la sfârşit de secol XIX - început de secol XX, sunt expuse la lumina
zilei. Nu mi s-a permis să fotografiez această expoziţie, deşi am putut să fotografiez cam
toate celelalte scene ale Ramlila. După hathiyar puja, maharajahul conduce cea mai mare şi
opulentă procesiune a Ramlila – chiar şi elefanţii au capetele pictate şi corpurile acoperite cu
argint şi mătăsuri. Regele şi alaiul său, în zgomotul unor tobe mari, ies din Fort şi parcurg
strada principală din Ramnagar către Lanka. Mulţimi care ovaţionează, de poate 100.000 de
oameni, aliniaţi de-a lungul bulevardului şi care umplu Lanka. Maharajahul mărşăluieşte
chiar pe terenul unde, la puţin timp după plecarea sa, Rama îl va ucide pe Ravan. Odată
traversat câmpul de luptă, regele se întoarce brusc şi pleacă din Lanka pe acelaşi drum pe
care a venit, rămânând pentru mai puţin de 10 minute, fără să oprească şi absentând de la
întreaga lila din ziua respectivă.
Care este sensul acestei ciudate procesiuni în care pentru o singură dată maharajahul
încalcă spaţiul spectacolului? De obicei maharajahul rămâne ancorat în spatele altor
spectatori, marcând partea cea mai îndepărtată a auditoriului. Hathiyar puja este restaurarea
unui spectacol tradiţional războinic despre puterea regală, de care se ocupa rajahul la
dasahara. În acea zi, îşi mărşăluiau armatele către graniţele regatului, îşi arătau capacitatea de
a purta război, confruntau armata opusă de-a lungul liniei şi apoi plecau acasă. Această
reprezentaţie e modelată de rajah după asvamedha yaina vedică (sacrificiul calului) pe care
regele Dasaratha, tatăl lui Rama, o realizează atât în Ramayana cât şi în Manas. Maharajahul
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Vibhuti Narain Singh a confirmat asta. Ne-a spus că în vremurile vechi, rajahul domnitor, în
ziua de dasahara, mărşăluia cu soldaţi înarmaţi până la graniţele statului său lângă
Mirzapur, cam 30 de mile către est de Ramnagar. În ziua de azi, marşul îndrăzneţ al
maharajahului prin spaţiile de spectacol arată clar cui îi aparţine Ramlila.
Cât de mult s-a schimbat Ramlila de-a lungul vremii?
Mediul Lankăi a suferit schimbări. E o tendinţă asta? Ce alte schimbări au loc? După
ce am studiat scrieri, schiţe, litografii şi fotografii, şi, de asemenea, intervievând numeroase
persoane, dovezile indică că sărbătorile Ramlila din Ramnagar sunt surprinzător de stabile
din punct de vedere al locului de desfăşurare. Dar nu ştim mai nimic despre primul secol al
Ramlila – de la aproximativ 1820 până la 1920. Din anii 1920 există fotografii care arată că
punerea în scenă a rămas cam aceeaşi vreme de 75 de ani, cu excepţia faptului că, după cum
am notat mai devreme, există mai puţine efigii şi elefanţi. Această reducere este confirmată
de spectatorii cu vechime, inclusiv un fermier care asistă de 55 de ani: „Diferenţa e că gloria
maharajahului era mult mai mare acum 30 de ani (1948). A venit cu 100 de cai, 30-35 de
elefanţi, caruri trase de boi – atâtea podoabe încât toţi oamenii din acest loc (Lanka) nu
puteau să le care pe toate. Dar nu e nici o diferenţă în lila propriu-zisă. Absolut niciuna.
Totul se face aşa cum a fost scris în Manas.”
Acest lucru e esenţial. Nemi, sau participantul devotat religios, verifică Ramlila cu
Manas. Esenţa actualizării este felul în care lumea din faţa spectatorului se conformează cât
mai exact lumii imaginate de Tulsidas.
Ramlila se schimbă deoarece India s-a schimbat radical în ultimii 150 de ani. Valorile
sunt diferite, autoritatea maharajahului a fost redusă, dacă nu chiar eliminată, iar populaţia
s-a mărit de mai mult de 5 ori din 1850 până azi. Spaţial vorbind, Ramlila s-a micşorat
comparativ cu zonele înconjurătoare. Procesiunile care, din secolul XIX şi până prin 1930,
s-ar fi deplasat de la oraş în junglă, din aşezare în sălbăticie, acum sunt înconjurate de case,
ferme şi fabrici. Ashramul lui Bharadvaj sau satul lui Guha, ce se regăseau probabil adânc în
pădure, sunt astăzi enclave înconjurate de zone cu teren arabil. Dar ce pare neschimbat, este
sentimentul de deplasare prin diferite peisaje, senzaţia de aventură, exil şi pericol urmate de
război, victorie şi o întoarcere triumfătoare acasă. Se crede cu atâta putere şi profunzime în
naraţiunea Ramlila, iar în Ramnagar este jucată cu atâta intensitate şi în spaţii atât de uriaşe,
înscrisă în mediile teatrale, în căile de legătură dintre acestea, în jocul actorilor şi chiar şi în
vreme – furtunoasă când Ramlila începe, şi calmă şi cristalină în nopţile finale – încât
spectatorii constanţi îşi mărturisesc experienţa de a fi trăit timp de o lună în lumea lui Rama.
După cum notează Hess: «În lila din această seară (ziua 3), înţeleptul Vishvamitra îi ia pe
Rama şi Lkshman într-o incursiune pentru a ucide demoni în pădure. Folosirea lumii ca
scenă trece dincolo de orice ar putea fi numit în Occident drept „verosimilitudine”. Ne
mutăm de pe strada principală pe străduţe laterale, un grup de călăreţi în faţă, maharajahul
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cu elefanţii săi în faţă, zeii de aur alunecând în mijloc la nivelul umerilor (purtaţi de către
credincioşi aleşi dintre spectatori) – căci picioarele swarupilor nu ating niciodată pământul
(decât atunci când fac parte din intrigă). Negustorii şi muncitorii se opresc să vadă trecerea
zeilor, salutându-i cu palmele împreunate. Peisajul devine tot mai rural. Drumurile trec de la
pavaj la piatră şi apoi la pământ, casele de la tencuială la cărămizi şi apoi lut, la niveluri
diferite, cu iazuri strălucitoare acoperite de alge, terenuri pline de legume şi porumb,
verdeaţă umedă peste tot. Oamenii stau în pragul uşii, în curţi, pe acoperişuri. Dacă Rama
chiar a trecut prin pădure cu Vishvamitra, nu ar fi făcut-o printre locuri ca acestea, printre
case, de la oraş la sat, în timp ce oamenii locului se opreau să privească? Cerul luminează
portocaliu şi liliachiu în momentele dinaintea apusului.»15
Ceea ce i s-a întâmplat lui Hess şi celor pe care îi descrie, este că au fost atraşi într-o
actualitate care este mai posibilă în Kashi decât oriunde altundeva, o dublare timp-spaţiu, o
multiplicare a realităţii.
Experienţele publicului
Kashi este oraşul luminii, un loc al multor realităţi simultane şi uneori contradictorii;
un loc de eliberare a sufletelor, o destinaţie de pelerinaj, un oraş al vieţii prospere, un centru
urban tipic nord-indian unde musulmanii şi hinduşii trăiesc unii lângă alţii, un centru
comercial. Gangele e sfânt şi poluat, esenţa lichidă a vieţii şi o murdărie noroioasă. Ramlila
din Ramnagar îşi înghite participanţii, maharajahul şi învăţaţii, sadhu şi swarupii, ţăranii şi
negustorii, credincioşii şi scepticii, aşa cum îi este destinat să o facă. Extinderea lui Vishnu
creează cosmosul, cei doi paşi ai piticului Vamana recuperează lumea16, faptele lui Rama
semnifică India. Pe durata Ramlila, Ramnagar este transformat într-o epică Indie
mitopoetică. Timpul şi spaţiul extins al Ramlila atrage oamenii în intrigă. În Ramnagar,
Ramlila e peste tot – în lila, în mela, în mediile care nu sunt active azi, dar au fost şi vor fi, în
micile altare unde, după ce lila din ziua respectivă se încheie, oamenii se adună să cânte
kirtans, în prezenţa dominatoare a Fortului a cărui imensitate marchează călătoria liniei
Hess, Linda; „An Open-Air Ramayana: Ramlila: The Audience Experience”, 115-139 in The Life of
Hinduism, ed. John Stratton Hawley and Vasudha Narayanan. Berkeley: University of California Press,
2006, p. 121-122
16 Povestea spune ca Brahma i-a acordat regelui Bali, un ascet care şi-a condus poporul cu dreptate,
suveranitatea peste cele trei lumi. Zeii s-au temut că zilele le sunt numărate, astfel încât aceştia l-au
rugat pe Vishnu să intervină. Apărând în faţa lui Bali cu înfăţişarea unui brahman pitic şi lăudând
generozitatea regelui, Vamana a cerut o favoare. Bali a cărui dharma includea onorarea brahmanilor,
i-a cerut piticului să spună ce doreşte. „Nu vreau decât atât spaţiu cât pot acoperi prin trei paşi”, a
spus piticul. Râzând, regele Bali i-a spus, „Ia cât de mult teren poţi acoperi pentru regatul tău în trei
paşi”. Vamana s-a umflat mare cât vezi cu ochii. Primul pas a acoperit pământul, al doilea cerul. Şi s-a
abţinut de la un al treilea pas care i-ar fi luat bunului rege Bali toată împărăţia; doar Patala a rămas a
lui.
15
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maharajahului de la obscuritatea din Lucknow până la regalitatea din Banaras şi stabilirea
lângă Ramnagar. Eficacitatea sărbătorii Ramlila este sporită de felul în care este experimentat
timpul. Nu te duci la Ramlila aşa cum o faci la teatru sau templu. Participarea în mod
constant la Ramlila timp de o lună e o slujbă cu normă întreagă. Mintea şi trupul sunt pline
de Ramlila; nu există pauze. Şi totuşi pentru nemi, spectatorii devotaţi care numără câteva
mii, această imersiune totală revigorează, nu epuizează. Desigur, după cum arată variaţiile
de audienţă – de la 1000 până la 100 de ori pe atât – de la fiecare lila, destul de puţini
participă la toate lila, dar un număr considerabil asistă la cel puţin 10.
De nenumărate ori participanţii mi-au spus că „Domnul locuieşte aici pentru o
lună”, reliefând credinţa în puterea actualizatoare a Ramlila. Să participi la Ramlila e un act de
Bhakti, tradus de obicei ca devoţiune, dar însemnând efectiv participare. Chiar şi actul de a
privi swarupii este o participare în darshan, o privire intensă sau o vizualizare a divinului.
Mâncarea consumată pe durata Ramlila este considerată prasad (graţie), ofrandele templului
către zei returnate apoi către credincioşi pentru a fi mâncate în beneficiu spiritual. Mulţi
umblă desculţi pe durata Ramlila, ca şi cum întregul teritoriu ar fi un templu.
După cum comentează Hess: „Oamenii din Ramnagar recită ode de pe acoperişuri în ziua
încoronării, iar actorii se opresc din drumul lor să asculte. Acest lucru reflectă descrierea lui
Tulsidas a felului în care oamenii recită poezii în momente de sărbătoare cum ar fi naşterea şi
încoronarea lui Rama. Iar şi iar, publicul şi locuitorii din Ramnagar joacă ceea ce Tulsidas
povesteşte. Îşi întrerup munca şi merg să admire zeii care trec prin oraşul sau satul lor. Merg
alături de procesiuni sau se caţără pe acoperişuri ca să le vadă. Aprind torţe triumfătoare de
la balcoane când trăsura lui Rama se întoarce încet din exil. Unii se caţără pe aceasta pentru a
aduce ofrande. Alţii îşi decorează casele şi magazinele aşa cum se spune că ar fi făcut
locuitorii din Ayodhya.”17
„Da, da, Domnul e în templu acum”, i-a spus o femeie lui Hess (care a realizat
interviurile în dialectul hindi local), „Oho! Domnul e în piatră, în copac, în tine, în mine,
peste tot. Dar aici el un zeu care păşeşte, vorbeşte.”18 Un bărbat de 79 de ani care particpă la
Ramlila de când avea 9 ani, a întrerupt-o pe Hess în timp ce-l chestiona despre una dintre
experienţele sale: „Destul, destul, destul. Ce pot să-ţi spun? Ieri am trăit asta: stau în curtea
lui Ramji şi azi e ziua încoronării Domnului. Azi e şi experienţa mea. Stau în curtea
Domnului. În întreaga lume nu mai e nimic altceva. E doar Domnul. (...) În perioada arati,
însuşi Domnul e prezent. Oricând sau din orice unghi ai privi, însuşi Domnul e prezent. El

Hess, Linda, „An Open-Air Ramayana: Ramlila, The Audience Experience”, 115-139 in The Life of
Hinduism, p. 119
18 Ibidem, p. 129
17
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însuşi creează această experienţă, faţă în faţă, în faţa acestor ochi. Cine vrea să o trăiască,
lasă-l s-o trăiască.”19
Şi când Hess a cerut unui sadhu de la o tarabă cu ceaiuri să explice de ce diferă
experienţele personale ale diferitelor persoane, de la credinţă la batjocură: «Uite, ăsta e lapte.
Vezi ceva în lapte? Dar dacă-l încălzeşti, grăsimea iese la suprafaţă. La fel e şi cu Domnul:
până când nu încălzim aici (arată spre piept), nu putem şti. Aşa cum există unt amestecat în
lapte, aşa şi Domnul e ascuns în lume. Trebuie să încălzim acest corp, „să-l batem”, ca să
aflăm. Altfel doar privim şi vedem laptele.»20
Să participi la Ramlila ca nemi îţi ocupă toată ziua. Pregătirile încep cu o baie în zorii
zilei în Gange, când amintirile de la lila din noaptea precedentă încă sunt vii. Activităţile de
rutină trebuie terminate până la amiază. Ca să ajungi dinspre Varanasi trebuie să pleci către
Ramnagar între 2 şi 3 după-amiaza. Poţi să traversezi râul cu autobuzul în capătul de nord al
Varanasi sau la bordul mereu aglomeratului feribot public care pleacă la sud de Asi Ghat.
Sau mai poţi să aduni 25 de prieteni şi să închiriezi o barcă cu vâsle. Odată ajuns în
Ramnagar, te pierzi rapid în râurile de trecători, ciclişti, ricşe şi motociclete. O atmosferă
festivă pune stăpânire pe loc. Există gustări, ceai şi feţe cunoscute. Chiar şi lila tragice sunt
distractive; şi deznodământul e unul asigurat. Toată lumea aşteaptă povestea zilei, viitoarele
aventuri ale personajelor deja arhicunoscute. Spectacolul începe la 4:30 şi se întrerupe la 6
pentru sandhya puja (rugăciunile de seară). După socializare, mai multe gustări şi poate
câteva rugăciuni, lila reîncepe la 7:30. Pe la 9:30 sau 10 e deja terminată. Trei lila întârzie ceva
mai mult: întrecerea pentru mâna Sitei, pe care Rama o câştigă ridicând şi frângând marele
arc a lui Shiva, incinerarea lui Ravan şi încoronarea lui Rama, care durează toată noaptea.
După lila, majoritatea persoanelor se îndreaptă spre casă. Câteva opriri pentru a cânta kirtans
sau pentru a-i asculta pe alţii cântându-le, a cumpăra ceva de mâncare sau un ceai...
Amestecarea devoţiunii, socializării, meditaţiei şi celebării, asta înseamnă Ramlila şi
comportamentul specific pelerinajului în India. Kashi e specializat într-un time-out fericit,
parte obligaţie religioasă, parte vacanţă, parte vocaţie. Deoarece feribotul nu circulă după
lăsarea întunericului, câteva mii se întorc în Kashi la bordul bărcilor cu vâsle; alţii iau
autobuzele de-a lungul podului, calea mai lungă. Când omul ajunge să se culce e deja trecut
bine de miezul nopţii, iar următoarea lila nu e prea departe.
Multe practici private se împletesc cu Ramlila, păstrând caracterul predominat de
destinaţie de pelerinaj a Kashi. Locurile din Ramlila devin locurile pe care le reprezintă, la fel
cum swarupii devin zeităţi. De exemplu, lângă Rameshwaram-ul din Ramlila se află un mic
templu şi un bazin Shiva. În ziua 19, înainte ca lila să înceapă, un grup de persoane se adună
la templu. Ei execută o puja în lingam-ul din templu; sărbătoresc punând în scenă pregătirile
19
20

Ibidem, p. 134
Ibidem, 132
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lui Rama de a călători spre Lanka. Deoarece unii dintre bărbaţi sunt ameţiţi de la bhang,
mulţimea e neliniştită. Când începe lila, Rama şi Lakshman venerează acelaşi lingam în
acelaşi templu. Foarte puţini spectatori pot privi în micuţul altar, dar mulţimea delirează de
satisfacţie că i s-a adus cinstire lui Shiva, de două ori. Ceea ce Rama şi fratele său fac este
ceea ce a făcut Rama pe coasta Indiei, ridică un lingam pentru Shiva înainte să construiască
podul către Lanka peste care armata sa de maimuţe şi urşi va trece. De-a lungul anilor,
adunarea bărbaţilor de dinainte de lila s-a integrat în spectacolul public de mai târziu, de
după-amiază. Şi alte gesturi şi practici poate mai private şi-au găsit treptat locul în Ramlila.
Sunt convins că multe dintre acestea vor dispărea, dar vor fi înlocuite de altele.
Un întreprinzător din Banaras face malas (ghirlande de flori) cu propriile mâini şi îi
împodobeşte pe swarupi zilnic. Omul care l-a jucat pe Haruman mai mulţi ani, dar care
acum e prea bătrân pentru rolul exigent fizic, are grijă de swarupi în afara scenei,
aducându-le iaurt şi dulciuri, spălându-i şi îndeplinindu-le nevoile zilnice. Timp de mai
mulţi ani, până la moartea sa la sfârşitul anilor 1980, un vyas în vârstă (regizor al Ramlila),
nemaifiind în stare să pregătească actorii, a fost însărcinat să strige „Chupraho, savdahan!”
(„Păstrează liniştea! Fii atent!”) mulţimii înainte de fiecare cuvântare a lui Rama. Până la
moartea sa la începutul anilor 1980, un obişnuit al Ramlila era omul poreclit „sadhu de 150
de ani”, care purta doar o frunză de palmier, chiar şi în cele mai umede şi mai reci zile, şi
căruia îi plăcea să facă lucrurile greşit. Alţi sadhu cerşeau bani, el oferea bani; alţii se
adăposteau la venirea ploii, el dansa în bălţile cu noroi. Toată lumea ştia că „sadhu de 150 de
ani” era nebun întru Rama. În anii 1970 şi ’80, un agent de poliţie corpolent şi agresiv era atât
temut, dar şi admirat de către mulţimile pe care le ameninţa cu un băţ de bambus. Swarupii
îşi pot juca rolul pentru doar câţiva ani, cel mult, până când li se modifică vocea şi începe să
le crească păr pe obraji. Dar alte personaje sunt păstrate pe toată durata vieţii şi transmise pe
linie familială. Tatăl actualului Ravan a jucat rolul vreme de 58 de ani, împărţindu-l cu fiul
său atunci când a devenit prea slab pentru scenele mai intense. Omul care l-a jucat pe
Brahma, acum mort, avea 96 de ani când l-am intervievat în 1978; îşi jucase rolul mai mult
decât îşi putea aminti. Uneori interpretarea unui rol Ramlila schimbă viaţa unei persoane.
Omul care l-a jucat pe Narad, un înţelept, şi pe care toată lumea îl numeşte Narad-numi (nu
numele său real, Omkar Das), este acum mahant într-un templu (patron sau înalt preot). S-a
alăturat Ramlila din Ramnagar ca actor în 1948, dar participase la luna dedicată lui Rama din
1929. Rolul său în Ramlila, în special puternica sa prezenţă scenică şi vocea puternică care îţi
rămânea în minte, i-au adus reputaţia şi locul în templu.21
Dar şi pentru oamenii obişnuiţi Ramlila din Ramnagar este specială. Este o tirth, o
destinaţie de pelerinaj. Nu doar Ramlila per ansamblu, ci locurile actualizate în Ramlila.
21

vezi Schechner, Between Theater and Anthropology, p. 205-07
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Cum am notat mai devreme, Ramlila din Ramnagar e o geofanie, conturarea reală şi prezentă
a multora dintre spaţiile sacre ale Indiei. Orice loc în care călătoreşte Rama e special. Prin
intermediul mediilor Ramlila, spectatorii vizitează tirth-uri puternice cum ar fi Ayodhya sau
Rameshwaram. Mulţimile trec Gangele real pentru a-i vedea pe Rama şi Sita trecând iazul
care este Gangele Ramlila. Dar acest Gange este, pentru ei, la fel de real ca cel care curge
jumătate de milă mai încolo. Printr-un sondaj din 1979 efectuat printre participanţii la
Ramlila, cu o atenţie deosebită pe tema pelerinajului, Bo Sax a descoperit că 80% dintre
aceştia consideră Ramlila o destinaţie de pelerinaj.
Sadhu: Acesta este cu siguranţă un tirth. E cea mai mare Ramlila din toată India. Toate
locurile pe care Rama le-a vizitat în aventurile sale sunt considerate acum tirth-sthan:
Ayodhya, Chitrakut... toate.
Sax: Dar Rama nu a venit în Ramnagar în aceste aventuri.
Sadhu: Priveşte acolo! Vezi toate aceste persoane care citesc Ramayana (Manas)? Dacă
experimentezi toată Ramlila alături de ei de la început până la final, citeşti Ramayana şi te
bucuri de lila alături de ei, ai experienţa totală a pelerinajului. Acei oameni chiar merg la
Ayodhya, Chitrakut şi aşa mai departe.
Un alt sadhu: E adevărat. Complet adevărat. Acel templu de acolo e chiar templul
Rameshwaran şi nu altul.
Sadhu: Am fost la cele patru dhams (locuri principale de pelerinaj). Am fost la Ayodhya,
Chitrakut, Mathura-Brindavan... lakhs (sute de mii de) locuri de pelerinaj. Am văzut, de
asemenea, câteva mii de lila, dar dintre toate aceste locuri de pelerinaj şi lila, îţi spun că nu e
niciun alt loc în care să fi simţit o mai mare linişte ca la Ramlila din Ramnagar. Şi nu există
loc mai sfânt decât Kashi.
Pentru multe persoane, Ramnagar, pe durata lunii Ramlila, este o extensie a Kashi,
dincolo de Drumul Panchakroshi, dar şi în interiorul acestuia.
Lumea s-a deschis
Maharajahul şi Rama sunt oglinzi unul altuia, focare gemene ale Ramlila.
Maharajahul este o figură la fel de mitică ca şi Rama. Nu are nicio putere politică legală ca
rege, titlul e de onoare. Chiar şi în perioada rajahului britanic, regele din Banaras a guvernat
pe placul puterii coloniale. Dar această respingere e prea simplă: în Kashi imaginaţia
conduce şi pentru locuitori Vibhuti Narain Singh e rege şi, mai mult decât atât,
reprezentantul viu al lui Shiva, zeitatea lor preferată. Locuitorii din Kashi şi Ramnagar ştiu
ca maharajahul nu e Rama sau Ramraj, un suveran de drept divin cu puteri absolute; adesea,
cu afecţiune, ei îl numesc „săracul maharajah”, având şi sensul că în ultimii ani nu mai e la
fel de bogat, i s-a uşurat punga şi pentru că îndatorirea lui de a menţine lila nu e una uşoară.
De-a lungul Ramlila, maharajahul se etalează în toată măreţia lui mai complet şi mai des
decât în tot restul anului. Vibhuti Narain Singh apare pe elefantul său, ridicat deasupra
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maselor; sau, în caleaşca deschisă trasă de cai, el dă din cap oferind o binecuvântare tăcută
mulţimii. Pe durata Ramlila maharajahul apare în diferite costume şi diferite veşminte:
pentru nunta lui Rama cu Sita e îmbrăcat cu turban şi mătăsuri splendide; pentru Dasahara e
îmbrăcat asemănător, dar cu câteva detalii regale în plus; în alte zile va avea haine poate mai
simple. Pentru arati în seara încoronării poartă o şapcă militară. Mai mult, pe durata Ramlila,
maharajahul se poartă ca o gazdă graţioasă. Oaspeţii importanţi sunt găzduiţi la fort; învăţaţi
renumiţi şi persoane sfinte stau alături de maharajah când îşi face apariţia la Ramlila, la fel ca
şi atunci când devine oaspete la nunta lui Rama cu Sita. Familia regală i se alătură în
întâmpinarea oaspeţilor mitici regali, actualizaţi, Rama şi Sita, la Fort, după victoria
împotriva lui Ravan. Din propriile lui mâini şi din cele ale familiei regale, swarupii sunt
decoraţi şi hrăniţi.
Dar Rama nu e totul. În Kashi, identificarea maharajahului cu Shiva este puternică.
Oriunde merge, maharajahul este primit cu uralele „Hara, Hara, Mahadev!” (Hoţ, Hoţ, Mare
zeu!) arătând una dintre laturile contradictorii ale lui Shiva.22 Cine ştie dacă o astfel de
primire îndreptată descendenţilor colectorilor de taxe e sau nu o ironie? Însuşi maharajahul
recunoaşte începutul liniei sale regale şi identificarea cu Shiva:
«RS: Oamenii vă numesc „Mahadev”.
MR: Nu e personal pentru mine. E pentru întreaga familie. Strămoşii mei care au iniţiat
dinastia au început de asemenea o renaştere a hinduismului.
RS: Ramlila face parte din această renaştere?
MR: Ramlila a fost iniţiată de Tulsidas. Familia mea doar i-a dat un mic avânt.
RS: Pentru oameni, regatul etern al lui Rama este oglindit în rolul familiei dvs.?
MR: Nu chiar.
RS: Totuşi Ramlila este singura piesă pe care o ştiu ce nu poate să înceapă fără prezenţa unui
anumit spectator. Ce se întâmplă dacă sunteţi bolnav?
MR: Unul dintre membrii familiei trebuie să mă reprezinte.
RS: Ce înseamnă asta?
MR: E de fapt un aspect administrativ. Cineva trebuie să deţină controlul. Din punctul de
vedere al publicului, prezenţa mea oferă un anume prestigiu. Cineva trebuie să preia frâiele.
E de asemenea ceva spiritual: în Ramayana, Shiva îi spune povestea lui Parvati. Deci
reprezentantul lui Shiva trebuie să fie prezent.
Această ultimă propoziţie e revelatoare. Kashi a fost oraşul lui Shiva cu mult înainte
ca familia lui Bhumihar Singh să se inflitreze în karma sa. E o relaţie cu beneficiu reciproc.
Shiva este un zeu al contradicţiilor: dansator, distrugător, creator, ascetic, Raudra cel plin de mânie,
amator al terenurilor de incinerare, hoţ şi jefuitor, yogin, amant, lingam falic, stăpân al celui de-al
treilea ochi a cărui rază arzătoare poate reduce universul la cenuşă. Pentru toate acestea, Shiva este
iubit, temut, dorit, onorat.
22
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Într-un anumit sens, întreaga Ramlila e povestea pe care maharajahul-Shiva o spune... cui?
Lui rani (reginei) nu îi este permis să apară în public, aşa că nu există un prim ascultător.»23
Dar există alţii cu miile care aud şi urmăresc povestea. Pentru ei, maharajahul nu e separat
de poveste, ci o parte importantă din aceasta.
De obicei, maharajahul aflat pe sau în interiorul unuia dintre vehiculele sale formează
una dintre limitele spaţiale ale scenei, Rama fiind cealaltă. Atât Rama cât şi maharajahul se
află pe o poziţie superioară, deşi de obicei regele din Banaras stă mai sus decât regele din
Kosala. Publicul, aflat de obicei la nivelul solului, e în mare parte separat pe sexe, iar
numărul mare de copii stau în preajma mamelor. Zeii privesc unele scene, prezenţa lor fiind
simbolizată de efigii aflate în vârful unor stâlpi de bambus foarte înalţi. Deşi departe de
acţiune, maharajahul este conştient de gesturile necesare pentru a-şi susţine rolul.
„RS: Stând atât de departe de scenă pe elefantul dvs., nu puteţi vedea sau auzi [samvadurile] foarte bine.
MR: Tatăl meu folosea binoclu de operetă. Eu nu. Există un rol practic pentru aşezarea mea
în spate. Prezenţa mea stabileşte ordine. Mulţimea e în faţa mea.
RS: Ce părere au oamenii când dormiţi pe durata spectacolului?
MR: Nu ştiu. Dar sunt conştient de felul în care privesc. Îmi păstrez calmul, demnitatea. Nu
vorbesc.”
Mediul pentru fiecare scenă – atât procesuală cât şi fixă – îl prezintă pe maharajah la
fel de puternic ca Rama. Există un număr de scene în care Rama nu este prezent, dar
maharajahul se află acolo, cu excepţia morţii lui Ravan, a răpirii Sitei şi confruntării dintre
Dasaratha şi regina lui mai tânără, Kaikeyi, care determină exilul lui Rama. „Străbunicul meu
nu pleca, dar bunicul pleca la scenele tragice. [...] Dar e numai o regulă, nu-i o tradiţie, aşa că
uneori încalc regula.”
Majoritatea lila au un anume ritm. Încep, iau o pauză pentru sandhya puja, reîncep, se
sfârşesc. Sincronizarea e aproximativă, vremea nemiloasă (se întâmplă deseori) e un factor şi
uneori anumite scene trebuie grăbite, iar altele întârziate. Pauza lungă de la apus pentru
sandhya puja e un moment în care intriga Ramlila se relaxează într-o mela. În timp ce
maharajahul se roagă, oamenii petrec. Sadhus îşi celebrează dragostea pentru Sita şi Rama
sălbatic, dansând şi cântând, şi, uneori, mai ales la Chitrakut unde e ridicată o scenă specială,
suindu-se pe scenă. Actori în costume se plimbă printre spectatori. Odată am băut un ceai
alături de Hanuman, de origine funcţionar, şi am vorbit cu el despre rolul lui. În altă zi cu
Sugriva. Adevărate picnicuri în familie, tarabele cu mâncare prosperă, la fel şi cei care vând

vezi Hess, Linda; Staring at Frames Till They Turn into Loops for a detailed and engrossing analysis of the
frames or loops of the narrational strategies of the Manas. Vezi şi O'flaherty, Wendy Doniger; Dreams,
Illusions, and Other Realities, Chicago 1984 şi Lutgendorf, Philip; The Life of a Text.
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jucării şi cosmetice. E o atmosferă de sărbătoare, foarte diferită de atenţia concentrată şi plină
de evlavie asupra lilei propriu-zise. E diferit pentru swarupi. Nu mai au coroane pe cap, nu
mai sunt priviţi ca fiind divini în acest moment, dar conduita lor rămâne serioasă. Adesea
spectatorii se apropie şi le ating picioarele. Oamenii vor lua o gustare, vor bârfi şi apoi îşi vor
schimba starea sufletească pentru a veni lângă swarupi pentru darshan.
Această structură deschisă a sandhya puja nu e nicicând mai actualizată ca de
Dasahara. Înainte de pauză, Rama îl răpune pe Ravan. O efigie de carton şi bambus înaltă de
18 m a regelui demon se înalţă deasupra Fortului său. E prezentă o audienţă de 60-75.000 de
oameni. Maharajahul a venit şi a plecat. În acest punct culminant al naraţiunii, se deschide o
coordonată timp-spaţiu în care multiplele teme ale Ramlila se află suspendate: bine versus
rău, etern versus efemer, zei versus demoni, oameni versus supraoameni şi animale, oameni
obişnuiţi versus conducători, membri ai castelor versus egalitarişti, cercul exterior al mela
versus cercul interior al lila. Pentru câteva ore, pe măsură ce se întunecă, totul este
suspendat, marile lupte sunt neutralizate, principiile cosmosului se deschid pentru ca toţi să
le experimenteze. Ravan=pofta rea, nesăţioasă, e mort, dar nu încă incinerat; Rama şi
Lakshman=buni, absoluţi, dar în lila, în piesă, stau aşezaţi pe tronurile lor temporare;
Sita=mamă a lumii, aşteaptă liniştită sub copacul ei înconjurată de multe femei. Populaţia
acestei lumi, publicul în aşteptare la Ramlila, circulă printre aceste imense figuri care închid
Lanka într-un triunghi. De la zei primesc darshan, dar se aliniază şi la efigiul monstruos al
lui Ravan, îngrozitor şi comic în acelaşi timp. Personajele principale sunt măreţe şi imobile,
dar spectatorii şi actorii mai puţin importanţi beau ceai şi discută: un demon lângă o
maimuţă lângă un sadhu lângă un om de afaceri lângă un cerşetor lângă Schechner lângă un
vânzător fără o mână care vinde alune lângă un copil care plânge lângă un orb lângă un
turist englez lângă un cântăreţ ambulant lângă un student lângă o mamă ce-şi alăptează
copilul lângă trei oameni pe cămile. „De unde veniţi?”, îi întreb, imaginându-mi o călătorie
lungă, prin praful dinspre Rajasthan. „Suntem oamenii care vin pe cămile” îmi răspunde
unul dintre ei. „Venim în fiecare an, numai în această zi.” În apropiere, sadhu dansează atât
de frenetic încât cămaşa de culoarea şofranului le e îmbibată cu sudoare de la umeri la
şolduri. Tobele şi cântecele lor străbat aerul serii. În niciun alt teatru pe care îl ştiu publicul
nu se implică, nu face parte atât de mult din spectacol şi cu atâta relaxare. Nicăieri nu mi-a
fost dat să văd spectatori cărora să li se ofere un timp şi un spaţiu atât de larg ca să-şi joace
diferitele roluri. La Ramlila oamenii privesc, se pleacă, îşi spun rugăciunile, mânâncă, se
alătură trupelor care cântă bhajan-uri, dorm, înghesuindu-se la scenele cu acţiune intensă.
Noaptea de Dasahara în Lanka 1978 a fost o scenă uriaşă fără a avea un singur centru şi
totuşi plină de armonie, cu mii de oameni organizaţi în activităţile lor interdependente. Şi,
deasupra lor, supraveghind totul, cei trei mari poli ai lumii Ramlila în ultima lor noapte de
conflict şi captivitate.
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Geofania
Harta Indiei desenată de către Ramlila cuprinde referinţe antice la râuri şi joncţiuni
de râuri, dealuri, păduri, oraşe, temple, peşteri, copaci, fântâni şi cărări. Fiecare indian
cunoaşte povestea Ramayanei care a fost repovestită în numeroase variante în mai multe
limbi. Aventurile lui Rama sunt subiect nu doar pentru Ramlila, ci pentru multe alte medii,
de la popularul serial de televiziune din 1978-1988, difuzat naţional, până la dansuri
folclorice şi clasice, teatru, filme, cărţi şi benzi desenate. În Manas, regatul lui Rama se
întinde de la Muntele Kailash din Himalaya (altă locuinţă a lui Shiva) până în Janakpur în
Nepal, din Ayodhya la nord de Varanasi şi Prayag (Allahabad) în câmpia Gangelui către sud
peste râurile Gange, Jamuna şi Godavari până la pădurea Dandaka din India centrală şi de
acolo către platoul Deccan al Indiei peninsulare şi către Rameshwaram şi Sri Lanka.
Suveranitatea lui Rama peste acest teritoriu întins este reînnoită în fiecare an prin sutele de
Ramlila jucate în tot nordul Indiei. Fiecare dintre acestea trasează, prin intermediul mediilor
teatrale şi al mişcărilor direcţionate, regizate, un model concret al subcontinentului indian în
felul în care l-ar imagina hinduşii. Ramlila îmbină evenimentele istorice care probabil că se
regăsesc în substratul naraţiunii24, câmpul mitic al călătoriei, regatului şi domniei lui Rama,
naţiunea indiană modernă, care, după crearea Pakistanului, a rupt viziunea lui Rama şi a lui
Ghandi a unei Indii unite.
Privită din acest unghi, geofania din Ramlila operează între doi poli.
Ayodhya=acasă=Ram=Ramnagar=Fortul=maharajahul=Kashi=autoritatea de drept politică
şi religioasă VERSUS Lanka=departe=dincolo de oraş= mare mela =Ravan=rebeliune şi
dezordine. Dar desigur, nu e chiar atât de simplu. Regatul lui Ravan e atât în afară, cât şi
înăuntru, face parte din Manas, iar Ravan este un brahman care şi-a căpătat puterile prin
austeritate severă. Aşa cum este adesea cazul în poveştile indiene, cel mai rău conducător a
fost iniţial bun, dar a devenit rău din cauza mândriei, iar Ravan este modelul unui astfel de
rege. Geofania îi oferă lui Rama şi participanţilor la Ramlila o călătorie panoramică. Între
ordinea justă din Ayodhya=Fortul şi talmeş-balmeşul din Lanka=mela (unde bogaţii
mănâncă chat, mâncarea săracilor, iar săracii economisesc ca să guste din faimoasele dulciuri
ale Banarasului) se află un tărâm al nimănui plin de munţi, râuri şi jungle populate de
personaje folclorice rele şi eroi populari ai Indiei – demoni, rishis, triburi, maimuţe, urşi. Cu
ocazia Ramlilei există locuri ce pot fi vizitate (Janakpur şi Chitrakut), explorate (drumul de la
vezi Sankalia, H. D.; Ramayana: Myth or Reality?, New Delhi, 1973 pentru detalii despre aspectele
istorice ale Ramayanei. Mulţi erudiţi au comentat subtextul sanscritizării, felul în care locuitorii din
sudul Indiei sunt portretizaţi ca animale, urşi şi maimuţe/ şi felul în care rakshasas de culoare sau
demonii ar reprezenta persoanele din India pe care invadatorii Aryan din nord-vest i-au întâlnit şi
subjugat, neeliminând, ci mai degrabă alăturându-se religiilor anterioare lor, în special când vine
vorba de zeităţile Vishnu şi Shiva, a căror prezenţă pe subcontinent înaintea intruziunii ariane nu
poate fi negată.
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Guha la Chitrakut şi de la Chitrakut la Panchavati), ce pot fi traversate (Kishkindha către
Ramehwaram) şi cucerite (Lanka). În mod remarcabil, această hartă geofanică, activă
dramatic a rămas aproape constantă de pe vremea Ramayanei lui Valmiki (sec. IV Î.d.Hr.-sec.
II d.H). Acest tărâm şi semnificaţiile sale continuă să modeleze gândirea, credinţele, tiparele
de pelerinaj şi acţiunile politice ale milioanelor de hinduşi ai Indiei.
Rasa, Maya, Lila
Consistenţa experienţei teatralo-religio-geofanică din Kashi şi a extensiei sale temporare în
Ramnagar este specială. Alte oraşe din India – Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Madras,
de exemplu – au fost fondate, formate sau transformate de către mugali şi/sau englezi.
Kashi, deşi prezintă influenţe musulmane şi europene, şi-a păstrat în mare parte caracterul
hindus. Acest caracter nu e nici pe departe inalterabil, dar urmează tipare istorice diferite de
cele care operează în multe alte oraşe indiene. Poate că Banaras şi chiar Varanasi se
modernizează rapid, dar nu şi Kashi. Kashi ocupă acelaşi teritoriu ca şi celelalte oraşe, dar îl
transcende în reşedinţa lui Shiva şi în lila lui Rama. Kashi se întoarce adesea în sine,
recapitulând, restaurând şi rejucând teme străvechi. Asta nu neagă în nici un fel aspectele
politice ale Ramlilei din Ramnagar, pe care le-am discutat, sau impactul Ramlila în întreaga
Indie prin punerea în scenă, prin întruparea efectivă a dorinţei de a realiza Ramraj. Dar, în
spatele acestor politici se află sisteme de credinţă străvechi, permanenţe de experienţă
mistică, reîncarnare, „reciclare” a sufletului în alte forme, teofanie şi prezenţa în imediat a
zeilor-swarupi. De asemenea, se află credinţa în ideea conţinutului care îl poate conţine pe
conţinător, că terenurile Ramlila şi luna de spectacol sunt îndeajuns de vaste pentru a înghiţi
toţi participanţii şi chiar şi un timp-spaţiu atât de mic se poate extinde aşa cum a făcut-o
Vamana în timpuri mitice şi istorice pentru a include subcontinentul.
Teoriile indiene care ar putea ajuta la explicarea acestor credinţe sunt cele referitoare
la rasa şi maya/lila (vezi Schechner 1985, 1993 şi O’Flaherty 1983). Nu explicarea acestor
probleme complexe este scopul acestei lucrări. Prin urmare, voi împărtăşi cititorului numai
câteva scurte notiţe. Primul şi încă cel mai influent text sanscrit despre spectacol este
Natyasastra lui Bharata-Muni (NS) compus între jumătatea sec. II î.d.Hr. şi sec. II d.Hr, cam
în aceeaşi perioadă în care a fost redactată Ramayana lui Valmiki.25 NS este extraordinar de
detaliată cu privire la formarea gesturilor pentru exprimarea exactă a emoţiilor, tipurile şi
construcţiile intrigilor dramatice, arhitecturii teatrale, muzicii şi multe alte detalii a ceea ce
trebuie să fi fost o tradiţie dans-muzică-teatru dinamică. NS insistă că teatrul „aparţine
tuturor grupurilor de culoare (varna)” (oameni din toate castele) (NS: 1, 107) şi că spectacolul
va fi „o reprezentare a modului în care sunt lucrurile în cele trei lumi. Uneori vom găsi în spactacol
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datoria, alteori jocurile, uneori banii, alteori pacea, uneori va fi amuzant, alteori va fi
conflictual, uneori se face dragoste, alteori se omoară.” (NS: 1, 1 06-7)
Acest tip de spectacol religios, la scară largă, didactic, gândit pentru un public din
toate castele şi clasele este Ramlila. Felul în care un astfel de spectacol acţionează asupra
publicului său se realizează prin intermediul rasa – adică gust, aromă, savoare.
„Se zice că felul în care gustul rezultă dintr-o combinaţie de diferite condimente,
legume şi alte componente [...] aşa şi sthayibhava (stări psihologice de durată), când se adună
împreună cu anumite stări psihologice capătă calitatea de rasa. Acum te-ai putea întreba „Ce
înseamnă cuvântul rasa? [...] Cum se gustă rasa?” Se spune că aşa cum persoanele binedispuse în timp ce consumă mâncare pregătită cu multe feluri de condimente se bucură de
gustul acesteia şi obţin plăcere şi satisfacţie, aşa şi oamenii cultivaţi gustă stările psihologice
de durată atunci când le văd reprezentate prin exprimarea de [...] cuvinte şi gesturi.” (NS: 6,
32)
Pe scurt, experienţa directă este preferată în faţa distanţei; preluarea (înăuntru) şi
combinarea necesare pentru a gusta sunt preferate privirii prea concentrare de la distanţă.
Ramlila este teatru total, teatru de includere şi imersiune, teatru unde evenimentul
înglobează participantul în timp ce participantul înglobează evenimentul. Cele mai intense
scene de privit în Ramlila, darshan-ul zeilor la arati, declanşează o privire participatorie
extatică care dizolvă diferenţa şi elimină distanţa.
Rasa este în concordanţă cu altă teorie la fel de dificilă de înţeles pentru un străin –
maya/lila. După cum remarcă O’Flaherty: «(La început Maya) a însemnat doar ceea ce era
real; prin baza sa din rădăcina ma („a face”) exprimă „sensul realizării lumii fenomenelor”...
de a „măsura” universul, de a-l crea, a-l împărţi în componentele sale, a-l găsi scoţându-l din
haos. Magicienii fac asta, artiştii fac asta; zeii fac asta. Dar, potrivit unor anumite filosofii
indiene, fiecare dintre noi o facem în fiecare minut al vieţii noastre.
Acest concept al maya ca un fel de putere artistică a condus treptat către conotaţia
apărută ulterior de magie, iluzie şi înşelare. [...] Deci, la început, maya a însemnat să creezi
ceva ce nu era acolo dinainte; apoi a ajuns să însemne să creezi ceva ce era acolo în ceva ce nu
era cu adevărat acolo. Primul sens descrie universul în viziunea vedică; al doilea, universul
în viziunea vedantică. Primul e samsaric; al doilea moksic. În ambele cazuri, maya poate fi
adesea cel mai bine tradusă ca „transformare”.»26
Lila e şi un cuvânt mai comun ce semnifică joc, sport sau piesă. Zeii în lila lor creează
maya existenţei umane. Lila lui Rama este maya apariţiei sale pe pământ sub forma
swarupilor. Dacă Ramlila este mai mult sau mai puţin reală decât existenţa zilnică depinde
de atitudinea cu care vii la o astfel de experienţă. Aşa cum Ramesh Chandra De, acum
26

O'Flaherty, Wendy Doniger; Dreams, Illusions, and Other Realities, p. 117-8
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decedat, dar care a fost timp de mulţi ani secretarul personal al maharajahului, mi-a spus în
1978: „Părerea mea despre Ramlila nu s-a schimbat. E doar interpretare de rol. Poţi să iei
derbedei de pe stradă şi să-i transformi în zei?” Ce se poate spune despre Kashi? Varanasi şi
Banaras pot fi definite prin calităţile lor materiale. Dar este viaţa oraşului limitată la ceea ce e
material, fizic, real? E Kashi diferit de Banaras? Poate fi această materialitate ceva mai mult
decât ea însăşi? Pentru mulţi din Kashi, realitatea oraşului este maya/lila, o întoarcere şi
reîntoarcere în sine: în cercul magic al Kashi, de pe Drumul Panchakroshi, şi pentru o lună în
Ramnagar ceea ce e comun devine extraordinar. După cum spune Skanda Purana:
Aici (în Kashi) somnul este yoga şi plimbatul prin oraş e sacrificiu.
O, Zeiţă, să mănânci ceea ce vrei este marea ofrandă binecuvântată către zei.
Jocul tău, Zeiţă, e un act sfânt de caritate.
Conversaţia de zi cu zi este repetarea numelui Domnului.
Iar statul în pat e prosternare.27

Faţada împodobită a Fortului din Ramnagar
27

În Eck, Diana L.; Banaras City of Light, p. 322
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Richard Schechner este un pionier al studiilor spectaculare. Erudit regizor de teatru, editor şi
dramaturg, el este profesor universitar şi predă studii spectaculare la Tisch School of the Arts, New
York University. El este editor al „TDR: A Journal of Performance Studies”. Schechner este autorul
„Public Domain”, „Environmental Theatre”, „The End of Humanism”, „Performance Theory”,
„Between Theatre and Anthropology”, „The Future of Ritual”, „Performance Studies - An
Introduction” şi „Over, Under, and Around”. Cărţile sale au fost traduse în limba română, spaniolă,
coreeană, chineză, japoneză, franceză, poloneză, portugheză, sârbo-croată, germană, slovacă, italiană,
maghiară, olandeză, persană şi bulgară. A regizat piese de teatru şi a coordonat workshop-uri în Asia,
Africa, Europa şi America de Nord şi de Sud. Este editorul general al seriei „Enactments” publicate de
Seagull Books.
Richard Schechner is a pioneer of performance studies. A scholar, theatre director, editor, and
playwright, he is University Professor and Professor of Performance Studies at Tisch School of the
Arts, New York University. He is editor of „TDR: A Journal of Performance Studies”. Schechner is
the author of „Public Domain”, „Environmental Theatre”, „The End of Humanism”, „Performance
Theory, Between Theatre and Anthropology”, „The Future of Ritual”, „Performance Studies - An
Introduction”, and „Over, Under, and Around”. His books have been translated into Romanian,
Spanish, Korean, Chinese, Japanese, French, Polish, Portuguese, Serbo-Croatian, German, Slovakian,
Italian, Hungarian, Dutch, Persian, and Bulgarian. He has directed plays and conducted workshops
in Asia, Africa, Europe, and North & South America. He is the general editor of the Enactments series
published by Seagull Books.
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TRUPA DE TEATRU „THE WOOSTER GROUP“

Diana Cupşa
Tulane University, New Orleans
dcupsa@tulane.edu

Abstract: Created in 1975 at the Performing Garage, an
off-off Broadway theatre, located at 33 Wooster Street in
New York City’s So-Ho, the Wooster Group is viewed as
an experimental theatre company. The group regards itself
as a team of avant-garde artists who create highly
innovative theatre works. Such artists as Elizabeth
LeCompte and Spalding Gray, group’s most prominent
members, were joined later by Jim Clayburgh, Libby Howes
and Ron Vawter (while working on „Rumstick Road”) by
Willem Dafoe and Kate Valk (while working on „Point
Judith”) and by Peyton Smith (while working on „Route 1
& 9”) to name just a few. Most of their work originates
from a selection of well-known scripts belonging to the
universal culture heritage which are then manipulated and
placed in new surroundings that generate a multitude of narratives and images.
Keywords: Elizabeth LeCompte, The Wooster Group, Willem Dafoe, Spalding Grey, Jim Clayburgh,
Ion Cojar
În iarna anului 2003 mă aflam în Middletown, statul Connecticut, unde predam
scenografie la Universitatea Wesleyan. Dr. Ron Jenkins (şeful catedrei de teatru), a fost unul
din motivele pentru care am părăsit însoritul Charleston din Carolina de Sud. Considerat cel
mai bun cunoscător şi traducător al pieselor scrise de Dario Fo, profesorul Jenkins absolvent al Universităţii Harvard - este o personalitate bine cunoscută în lumea teatrală
americană, printre altele şi pentru articolele de critică de teatru apărute în The New York
Times.
Atât influenţa de care se bucură prof. Jenkins, cât şi apropierea de oraşele mari ca
New York şi Boston, a făcut ca trupe renumite de teatru din Statele Unite şi din America
Latină să fie invitate să joace pe scena de la Wesleyan. Una dintre aceste trupe, The Wooster
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Group – important reprezentant al teatrului american de avangardă - ne-a vizitat în primele
luni din 2003.
Înfiinţat la sfârşitul anilor ’70, The Wooster Group este una din trupele care
influenţează puternic teatrul american contemporan. Cunoscând obsesia mea cu Robert
Wilson29, Ron mi-a făcut o paralelă între Wilson şi LeCompte30 (regizoarea grupului),
alegând cea mai bună metodă de a-mi deschide apetitul pentru ceea ce am crezut că va fi o
după-amiază lungă şi plictisitoare. În dimineaţa zilei în care membrii grupului urmau să
sosească, Ron mi-a strecurat un articol scris de Bonnie Marranca31, articol care printre altele
făcea şi o paralelă între cei doi regizori. „Amândoi sunt artişti vizuali scrie Marranca, dar
abordează diferit teatrul bazat pe ideea de arhivă. Robert Wilson este un simbolist, căutător de adevăr
şi arhietipuri. LeCompte este materialistă, împrăştiind confuzie şi scepticism. Spectacolul ei elaborează
critica textului. La el totul este despre civilizaţie, la ea despre societate. Wilson studiază cosmosul,
LeCompte iadul.”
Când invitaţii au intrat pe scenă, încercam să recunosc actorii şi mai ales regizoarea.
Atmosfera era foarte intimă (studenţii noştri şi noi stăteam pe scaune, toţi pe scenă, formând
un cerc). Cel care domina categoric segmentul de cerc reprezentând invitaţii era Willem
Dafoe32, unul dintre actorii care au făcut parte din acest grup încă de la începuturi.
Reprezentând sfârşitul teatrului de avangardă american, grupul se consideră o uniune de
artişti care crează opere inedite de teatru. Sub conducerea regizoarei Elizabeth LeCompte şi a
colaboratorilor ei, acest grup a produs 19 piese de teatru, 5 coregrafii, 4 piese pentru radio, 12
filme video, precum a produs şi primele 8 monologuri pentru actorul Spalding Grey.
De peste 20 de ani, grupul a cultivat noi forme de tehnică şi de expresie teatrală, ca
răspuns la perpetua evoluţie culturală. A început cu un număr restrâns de oameni de teatru -

Robert Wilson – născut la 4 octombrie 1941, regizor şi dramaturg contemporan american, considerat
de critica de teatru ca fiind cel mai important reprezentant al teatrului experimental din lume. Este
bine cunoscut şi ca actor, coregraf, scenograf, sculptor şi pictor, demonstrând o extraordinară
versatilitate în lunga sa carieră.
30 Elizabeth LeCompte – născută la 28 aprilie 1944, regizor de teatru experimental american, unul din
fondatorii grupului de teatru The Wooster Group. Deţinătoare a numeroase premii naţionale şi
internaţionale prestigioase printre care: Premiul Guggenheim Fellowship pentru Creative Arts,
MacArthur Fellowship, Premiul Obie penru regie.
31 Bonnie Marranca – născută la 28 aprilie 1947, critic de teatru american, unul din fondatorii revistei
A Journal of Performance and Art, apărută în anul 1976.
32 Willem Dafoe – născut la 22 iulie 1955, actor de film şi teatru american, membru al grupului de
teatru experimental The Wooster Group. Nominalizat pentru Oscar, de două ori, la categoria rol secundar
pentru rolurile din filmele: Platoon în anul 1986 şi Shadow of the Vampire în anul 2000.
29

61

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
33
34
Spalding Grey , Elizabeth LeCompte şi Jim Clayburg - care în 1975 au realizat trilogia Trei
locuri în Rhode Island. Willem Dafoe devine membru al trupei în timpul creării spectacolului
Şcoala Nayatt.
Ca sursă de inspiraţie grupul alege un amalgam de texte din patrimoniul teatral
universal, apoi îl interpretează punându-l în spaţii noi, care generează o multitudine de
naraţiuni şi imagini.
Urmând modelul tipic al teatrului de
avangardă, Wooster Group se bazează pe
tăierea textului, redistribuirea lui şi rearanjarea
într-un alt context de imagine şi sunet,
introducând un mod digital de percepere a
spaţiului, timpului şi naraţiunii, realizând un
nou design de informaţie.
O altă modalitate de a crea spectacole
noi, se bazează pe biografiile şi experienţele
personale aparţinând membrilor grupului.
Boala lui Ron Vawter şi cariera de film al lui
Dafoe, au fost folosite la crearea spectacolului
Tentaţia Sfântului Anton.
Pe strada Wooster la numărul 33 se află
sediul grupului unde au loc spectacolele,
repetiţiile şi birourile. Acest spaţiu flexibil care la origine a fost atelier de gravat tacâmuri poartă acum numele de Performing Garage şi
are 99 de locuri. Pe aceeaşi stradă - Wooster - la
numărul 35 se află o altă clădire industrială pe
care grupul o foloseşte ca un al doilea teatru şi
funcţionează sub numele de Plicul.
Elizabeth LeCompte
Întrebată ce crede despre puterea cuvântului, LeCompte explică că nu s-a simţit
încătuşată de puterea sa. „Cuvântul este ca o capcană pe care o mişc în permanenţă într-un cerc de
colo colo, a continuat ea. Limbajul este ceea ce este pentru un copil culoarea roşie; nu se poate găsi în
dicţionar nici un cuvânt ca să-i descrie puterea.” Este uimitor să auzi din gura unei femei cu o
Spalding Rockwell Grey – a trăit între anii 1941 şi 2004, cofondator al grupului teatral The Wooster
Group, actor şi scriitor american, este bine cunoscut pentru monologurile autobiografice pe care le-a
scris şi jucat în perioada anilor 1980 şi 1990.
34 Jim Clayburg – unul din fondatorii grupului teatral The Wooster Group, scenograf american, care în
prezent trăieşte în Brussels unde a fondat Joji inc. împreuna cu coregrafa Johanne Saunier.
33
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aparenţă atât de comună – chiar ştearsă – analogii care începeau să explice atât de multe
lucruri pe care le aplicăm, dar nu eram în stare să ni le definim. Consistenţa de expresie a
întregii echipe era atât de evidentă, încât am încercat să-mi imaginez o zi de repetiţie, cu
regizoarea tricotând în timp ce dezbaterile şi ideile se încingeau. După ce ne-a împărtăşit
ultimul gând care o urmărea – acela de a nu mai fi un artist, ci un arhitect peisagist care
trebuie să găsească o modalitate de a replanta pământul ca să-l facă aşa cum ar fi putut el să
fie într-o lume ideală – am început să înţeleg puterea de dominaţie a acestei spirituale
conducătoare de trupă şi care explică admiraţia şi respectul celorlalţi colegi. „Îmi doresc să
organizez spaţiul. Nu pot gândi decât dacă organizez spaţiul. Înainte organizam cuvântul.” Aşa şi-a
încheiat răspunsul Elizabeth LeCompte.
La întrebarea adresată lui Dafoe
despre relaţia dintre el ca actor şi public
acesta a amintit că, deşi greu de crezut, el
consideră relaţia lui cu publicul ca fiind
meditativă şi a continuat: „Cu cât joc mai
mult cu atât relaţia mea cu publicul devine
mai abstractă. Spalding Gray de exemplu,
un alt actor al trupei, iubeşte publicul, el îi
simte prezenţa, eu nu. La mine totul este
interiorizat.” A continuat descriind cum,
atunci când are de creat un personaj, este
intrigat să-l descopere, să afle ce cred oamenii
despre el şi cine este cu adevărat pentru ca
apoi să-i adauge o altă dimensiune, care
este acţiunea. Şi aşa începe o luptă cu el
însuşi în noile circumstanţe create. Dafoe
susţine că încearcă să simtă drumul pe care
îl parcurge pe scenă împreună cu
personajul. „Dacă eşti conştient şi vrei să
trăieşti un personaj, undeva pe drum vei începe
să tragi concluzii, adică vei prezenta personajul,
nu juca personajul, pur şi simplu.” El simte
satisfacţie când ajunge la momentele de reală plăcere, reală claritate şi o înţelegere mai bună
a cine este el în relaţie cu structura piesei. Pentru el munca grea constă într-un exerciţiu de a
se comporta într-un anumit fel, pe o durată de două ore. Relaţia lui cu publicul poate deveni
atunci meditativă. Din răspunsurile celorlalţi actori am putut înţelege felul de abordare a
diferitelor elemente ale spectacolului.
Willem Dafoe
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Wooster Group încorporează diferite tehnologii – scris, desen, bandă audio, video,
film, telefoane, computer şi le transpune în forme teatrale. La fel de diversificate sunt şi
spaţiile de repetiţie: casă, cort, cameră de hotel, la malul mării, spatele casei, autostradă.
LeCompte, ca artist vizual, începe cu construirea spaţiului. Urmând modelul de teatru de
avangardă, spaţiul este interpretat ca o formă de revelaţie (social, politic sau spiritual).
Tensiunea dintre natură şi cultură în producţiile lor este paralelă cu relaţia dintre interior şi
exterior sau dintre decorul tridimensional şi ecranul de proiecţie video. Ni s-a explicat cum
„câteodată actorii trebuie să părăsească jocul de pe scenă şi să-şi găsească libertatea necesară în spaţiul
filmului”. Contrastul dintre diferitele spaţii de joc ajută munca individuală a actorului. Un alt
spaţiu care oferă libertate actorului este camera de hotel. Este o escapadă a întregului grup în
lumea fanteziei. Spaţiul următor este şoseaua, etc. Schimbarea frecventă a spaţiilor de joc le
oferă o multitudine de imagini, ca şi cum actorul se vede în mai multe oglinzi, ajutând la
realizarea esenţei personajului.
Ascultându-i pe actori cum încercau să ne convingă că această metodă îi ajută, nefiind
doar o extravaganţă regizorală, mi-am amintit de Ion Cojar35, care, într-o seară prin
primăvara lui 1981, repeta la Casandra scena de început la spectacolul „Iertarea” de Ion
Băieşu, cu doi dintre studenţii de la clasa lui (Mirela Nicolau – Lia şi Cătălin Ciornei –
George). Trecuseră trei săptămâni de când repetau acea scenă şi rezultatul era din ce în ce
mai departe de ce vroia Iani să obţină: adevăr. Într-un târziu, ne ia pe mine şi pe cei doi
studenţi la o plimbare cu autobuzul. Când autobuzul a pornit, Cojar i-a pus pe studenţi să-şi
spună replicile în prezenţa puţinilor pasageri care obosiţi şi plictisiţi mergeau acasă (era cam
zece seara). Noi ne-am detaşat de ei, mergând spre capătul opus al autobuzului, când
dialogul între cei doi a început. Deşi nu puteam auzi ce-şi spun, Cătălin părea pe poziţie
defensivă; Mirela ocupa tot spaţial din jurul lui, obligându-l să-şi părăsească locul iniţial.
Intenţia lui de a scăpa de presiune se transformă într-o cursă în care Mirela, nerupând
contactul cu Cătălin, devine agresivă. Moment în care vine şi reacţia, de la o femeie mai
plinuţă care stătea pe un scaun dinspre culoar şi care a intervenit încercând să o oprească pe
Mirela: „Lasă-l în pace, nu vezi că nu vrea să vorbească cu tine, neruşinato!”
Odată coborâţi din autobuz, ne-am întors la Casandra şi scena a fost reluată, spaţiul
de repetiţie fiind de data asta scaunele din sala de spectacol. Eu şi Cojar – spectatorii – eram
aşezaţi pe buza scenei. Privindu-i, mi-am dat seama că atât dialogul corporal cât şi cel verbal

Ion Cojar – a trăit între 9 ianuarie 1931 şi 18 octombrie 2009, celebru regizor de teatru român, mare
profesor de arta actorului şi cercetător la UNATC (între anii 1982-2008), autor al lucră rii O poetică a
artei actorului. a regizat peste o sută de spectacole de teatru, dintre care 34 au fost distinse cu premii la
festivaluri şi concursuri.
35
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Afişul spectacolului Hamlet,
regia Elizabeth LeCompte, foto Mihaela Marin

au dus la ceea ce Iani dorea: adevăr. Scena a mai fost
repetată o singură dată până la premieră, a doua zi.
Epuizând topica spaţiului, invitaţii ne-au arătat
fragmente din spectacolele lor. Mă aşteptam să
comenteze în timp ce le vizionam, dar a fost doar
linişte. Din păcate, New Orleansul, în care m-am mutat
între timp, este prea departe de New York şi nu am putut vedea ultimul lor spectacol cu
Hamlet.
Referinţe bibliografice:
1. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998
2. Marranca, Bonnie and Gautam Dasgupta, Conversations on Art and Performance, Ed.
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999
3. Marranca, Bonnie, The Theatre of Images: Robert Wilson, Richard Foreman, Lee Breuer, Ed.
NY: Drama Book Specialists, 1977
4. Obejas, Achy, Wooster Group Stuns The Crowd With ‘House/lights’, Chicago Tribune,
November 14, 1997
Dr. Diana Cupşa este în prezent (începând din 2003) profesor de scenografie, şeful programului de
Masterat în Design, la Universitatea Tulane din New Orleans, Louisiana, SUA. Anterior a predat la
UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti, Universitatea „Rhodes” din Grahamstown, Africa de Sud,
„College of Charleston” din Charleston, Carolina de Sud şi Universitatea „Wesleyan” din
Middletown, CT. Activitatea Dianei Cupşa include o gamă largă de decoruri şi costume realizate
pentru teatru, film şi televiziune, precum şi colaborări cu regizori bine-cunoscuţi pe scenele
profesioniste din Europa, Africa şi SUA. A primit două premii FNB „Vita Award” din Africa de Sud
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internaţionale „Prague Quadrennial” şi „World Stage Design”. Este autorea cărţii cu titlul: „Teatrul
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Diana Cupşa, Ph.D. is an Associate Professor of Scenic Design and Head of the MFA Design
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African’s FNB „Vita Award” and also the Romanian’s „Oradea Grand Award” while her designs are
displayed at the „Prague Quadrennial” and the „World Stage Design” exhibitions. She is the author
of the book titled: „Theatre in the Republic of South Africa” published recently in Bucharest, Romania.
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THE WOOSTER GROUP – TEATRU LICHID

Oana Predescu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
oanagabrielapredescu@yahoo.com

Abstract: The Wooster Group is a company of artists
founded in 1980, whose leader is theatre director Elizabeth
LeCompte. They are based in New York City at The
Performing Garage, 33 Wooster Street, where they develop
and perform their work. They also perform at larger theatres
in New York such as St. Ann's Warehouse, Baryshnikov
Arts Center or The Public Theatre. Their productions tour
nationally and internationally.
Keywords: The Wooster Group, experimental theatre, Performing Garage, Elizabeth LeCompte,
Richard Schechner, Willem Dafoe, Spalding Gray, avant-garde theatre, Off-Brodway.
În 1967, Richard Schechner, profesor în cadrul Tisch School of Arts, una dintre cele 15
facultăţi componente ale New York University, fondează The Performance Group, o trupă de
teatru experimental care îşi avea sediul în Performing Garage, din cartierul newyorkez SoHo,
Manhattan. Performing Garage era un teatru off-off Brodway (în limbajul de specialitate
american, un teatru cu mai puţin de 100 de locuri), amenajat în hala unei foste fabrici de
stampare a metalului.
The Performance Group aborda o formă de teatru „ambiental” (environmental theatre)
– spaţiul scenic era complet regândit de la o montare la alta. Crezul lui Schechner era că
„există o relaţie concretă, vie, între spaţiile corpului omenesc şi spaţiile prin care acesta se
mişcă. Aura vitală care înconjoară fiinţa umană nu se opreşte la nivelul superficial al pielii,
ea se prelungeşte asupra spaţiului, astfel că ambii – omul şi spaţiul – sunt vii.”
Majoritatea pieselor erau regizate de Schechner. În cadrul grupului mai activau
Elizabeth LeCompte, Spalding Gray, Leeny Sack, Joan MacIntosh, James Griffiths, care
montau şi propriile piese, pe lângă cele consacrate, precum şi scenografii Jim Clayburgh,
Michael Kirby sau Jerry Rojo. Ca orice trupă de teatru, The Performance Group şi-a
modificat componenţa de la an de an. Astfel, se pot identifica trei etape: 1967-1970 – cea mai
importantă şi fructuoasă perioadă, culminând cu succesul piesei Dionysus in 69, o adaptare
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atipică după Bacantele lui Euripide, prin care regizorul se îndepărtează de formele clasice de
punere în scenă a teatrului antic. Actorii erau amestecaţi printre spectatori, cei din urmă
având oportunitatea de a deveni la rândul lor actori. În acest fel se dizolva graniţa dintre
artişti şi public; un mod de a spune că teatrul este pentru toţi, atâta timp cât poţi depăşi
bariera convenţiei. În a doua etapă (1970-1972), se pune în scenă Commune, un spectacol care
i-a adus lui Joan MacIntosh un premiu Obie, iar în a treia etapă (1972-1980), Dintele crimei al
lui Sam Shepard şi Mutter Courage al lui Brecht.
Spre sfârşitul anilor `70, o parte din membrii grupului, printre care LeCompte şi Gray
se despart de trupa lui Richard Schechner, formând un nou colectiv teatral care avea să se
numească The Wooster Group, cu sediul tot în Performing Garage, SoHo. Unul dintre
motivele rupturii a fost Schechner însuşi care, după ce călătoreşte în India şi în Estul Asiei,
vine cu o abordare mult mai „relaxată” şi cu o aparentă lipsă de determinare în a mai
conduce repetiţiile. În ultimii ani, The Performance Group montează Oedip, după Seneca
(1977), Fox's Cops al lui Terry Curtis (1978) şi Balconul, după piesa lui Jean Genet (1979). În
acelaşi timp, Wooster Group pune în scenă piesele lui LeCompte şi Gray, din trilogia Three
Places in Rhode Island, Sakonnet Point (1975), Rumstick Road (1977) şi Nayatt School (1978).
Odată cu premiera piesei Point Judith, în 1980, Wooster Group preia chiria pentru Performing
Garage, iar trupa lui Schechner îşi încheie activitatea, după 13 ani.
Întrebată, în 2013, de editorialista de la The Guardian, Hermione Hoby, ce anume i-a
determinat pe ea şi pe Spalding Gray să înfiinţeze Wooster Group, LeCompte declara: „Este
dificil să spun ce anume mai exact... Nu o pot pune exclusiv pe seama tinereţii pentru că nu
era tocmai idealism. Pur şi simplu, nu ne temeam de nimeni şi de nimic. Aveam sentimentul
că lumea este a noastră şi că putem face tot ceea ce vrem să facem. (...) Însă nu poţi şti
niciodată unde vei ajunge, odată ce ai început. Deşi este un lucru deloc uşor, tocmai asta este
partea incitantă pentru mine. În majoritatea teatrelor, regizorii vor să controleze rezultatul
final pentru ca echipa să se bazeze pe el şi să capete încredere. Eu nu pot oferi nimănui acest
tip de confort. Sunt la fel de confuză privind rezultatul muncii noastre ca toţi ceilalţi colegi.”
Probabil că această incertitudine asumată caracterizează, în bună măsură, creaţiile woosterilor: ştiu de unde pornesc, dar nu ştiu unde vor ajunge pentru că nici nu trebuie.
Lui Elizabeth LeCompte şi Spalding Gray li se alătură în scurt timp Willem Dafoe,
Jim Clayburgh, Peyton Smith, Libby Howes, Kate Valk şi Ron Vawter, toţi cei opt actori,
dramaturgi şi regizori sunt membri fondatori ai teatrului experimental The Wooster Group.
Numele trupei coincide cu denumirea străzii pe care se află Performing Garage – 33, Wooster
Street, Manhattan, NY.
Actorul de teatru şi film Willem Dafoe începe colaborarea cu The Wooster Group în
1980, odată cu punerea în scenă a piesei Point Judith. Într-un interviu din 2003 pentru Index
Magazine, Dafoe explică felul în care a fost atras de stilul Wooster: „Am fost să văd Rumstick
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Road, în 1979. Nu mai văzusem aşa ceva până atunci. De cum am intrat în Performing Garage
am ştiut că acolo vreau să fiu, că în acel fel şi cu acei oameni trebuie să lucrez.(...) Piesa nu-mi
amintea de nimic altceva. Exista prin ea însăşi. Dacă ar fi totuşi să compar senzaţia aceea cu
ceva anume, pot spune că îmi amintea de animaţiile anamorfotice ale lui Max Fleischer şi de
misterul inclasabil al filmelor lui David Lynch. Actorii păreau detaşaţi de rol, dar, în acelaşi
timp, profund implicaţi. Deţineau controlul asupra situaţiilor, însă nu doreau ca acest lucru
să se observe. Am făcut eforturi să fiu cooptat în trupă şi până la urmă am reuşit.” Ultimul
rol al lui Dafoe alături de Wooster Group a fost Tezeu în To You, The Birdie! (Phèdre) (2002),
după Fedra lui Racine.

Point Judith (1980), regia Elizabeth LeCompte,
foto Nancy Campbell, (st. la dr.) Willem Dafoe, Spalding Gray, Matthew Hansell, Ron Vawter

Pentru Wooster Group, textul literar este văzut ca parte integrantă a conştiinţei
culturale a unei societăţi, fiind considerat nici mai mult nici mai puţin decât materie brută.
LeCompte declara în 1984, odată cu montarea piesei L.S.D. (... Just the High Points ...), că nu
trebuie plecat de la text în demersul teatral: „Aş putea folosi orice fel de text... Aş putea folosi
orice scriere din biblioteca acestei camere şi aş ajunge la un rezultat la fel de convingător
precum L.S.D.” Regizoarea compară felul ei de a lucra în teatru cu cel al pictorului postimpresionist Paul Cézanne: „El niciodată nu termină o pictură. Întotdeauna lasă să se vadă
din loc în loc pânza originală, neacoperită de culoare, dând senzaţia de spaţiu aerisit. Nu şi-a
dorit perfecţiunea. Nu pot suporta atunci când o creaţie este perfectă, asemenea unui cerc
închis. Îmi doresc să las creaţia deschisă, perfectibilă şi surprinzătoare.” De aceea producţiile
Wooster Group sunt atât de diferite de la o reprezentaţie la alta.
Odată cu Nayatt School şi L.S.D., The Wooster Group începe să insereze în spectacole
tehnologie de nouă şi veche generaţie. Spaţiul predilect este cel postindustrial, dezafectat şi
părăsit, în care sunt aduse elemente de tehnologie modernă. Efectul este unul straniu: pe Ge-o

68

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
parte, rece, distant şi neomenesc, pe de altă parte, ironic, proaspăt şi natural. Sunt folosite
microfoane care, fie amplifică vocile actorilor, fie le distorsionează, fie creează senzaţia
separării vocii de emiţător. În fapt, utilizarea tehnologiei de către woosteri reprezintă una
dintre cele mai notabile contribuţii aduse teatrului de avangardă. După Erwin Piscator, în
anii '20, aproape toate încercările de a utiliza tehnologia în spectacolul de teatru, în special
radio şi televiziune, au fost lipsite de justificare artistică. Unele erau pur şi simplu
demonstrative, ca, de exemplu, utilizarea proiecţiilor în locul decorului clasic. The Wooster
Group a reuşit să pună tehnologia în slujba demersului artistic. Şi cum spaţiul este esenţial în
viziunea lui Elizabeth LeCompte, aşa cum era şi pentru Richard Schechner, tehnologia nu
este inserată în scenografie ca simplu element de decor, ci capătă o funcţie aparte, de sine
stătătoare, devenind ea însăşi un personaj.

North Atlantic (2010), regia Elizabeth LeCompte,
foto Paula Court, (st. la dr.) Ari Fliakos, Frances McDormand, Zachary Oberzan

Principala preocupare a lui LeCompte este forma. Ea crede că în spaţiul scenic
elementele componente pot rămâne de sine stătătoare, pot avea propria semnificaţie şi
propriul destin, dar, în acelaşi timp, se pot influenţa unele pe altele. Acest lucru se întâmplă
doar când forma este puternică. Dacă nu este puternică, eşecul este garantat. Sensul întregii
piese nu poate fi identificat în afara celor văzute pe scenă în timp real, după cum spune
LeCompte „pentru mine, sensul se identifică atunci şi acolo, în momentul actului artistic.”
The Wooster Group creează forme teatrale care exprimă haosul emoţional
multifaţetat al societăţii urbane contemporane. Aşa ceva nu poate fi redat printr-o structură
narativă liniară. Estetica lui LeCompte implică o destructurare a naraţiunii. Teatrul clasic,
solid, e înlocuit cu un teatru lichid, fără formă fixă. Aşa cum apa ia forma vasului, teatrul lui
LeCompte se transformă sub impulsul momentului. Evenimentele nu se mai înlănţuie firesc
unele după altele, mai multe evenimente se pot petrece simultan. Acţiunea este gândită în
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straturi evenimenţiale. Regizoarea consideră că acest tipar descrie cel mai corect actualul stil
de viaţă al indivizilor urbani care, în contextul boom-ului mass media şi al evoluţiei
ultrarapide a tehnologiei, au dezvoltat o abilitate remarcabilă de a face mai multe lucruri în
acelaşi timp. Probabil din acest motiv, spectacolele Wooster Group prind cel mai bine în
metropole.
Spalding Gray, Three Places in Rhode Island (1986)
Piesele de început ale Wooster Group au ajuns
studii de caz în universităţile americane pentru că au
reuşit să rămână peste timp ca partituri originale,
maleabile, deschise oricărui tip de viziune regizorală
şi actoricească. Trilogia Three Places in Rhode Island
este o mărturie a actorului Spalding Gray, inspirată
din copilăria lui traumatizantă, marcat fiind de
sinuciderea mamei sale. Nu este o simplă confesiune,
ci aproape o şedinţă de psihanaliză. Prin intermediul
monologului, actorul reuşeşte să descopere în timp
real alte şi alte elemente relevante ale vieţii sale, până
atunci inconştiente. Începând cu Nayatt School (a treia
parte a trilogiei) şi continuând cu Point Judith, Route
1&9 şi L.S.D. (... Just the High Points... ), grupul a folosit pasaje din operele autorilor
contemporani precum Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'Neill, The Crucible a lui
Arthur Miller sau Petrecerea de T. S. Eliot, pentru a construi noi piese de teatru. Fragmentele
au fost explorate, reinterpretate, evocate în manieră proprie şi contrapunctate cu aspecte din
istoria recentă a societăţii americane, dar şi din istoria personală a membrilor trupei.
Prezentul se întemeiază pe trecut, pentru a oferi conotaţiile istorice şi sociale necesare
demersului artistic.
Printre ultimele producţii se numără Cry, Trojans! după Troilus şi Cresida, avându-i în
distribuţie pe tinerii actori Ari Fliakos, Jennifer Lim şi Greg Mehrten, dar şi pe veterana Kate
Valk, Vieux Carré de Tennessee Williams şi Hamlet, o adaptare surprinzătoare a piesei
shakespeariene, regizoarea Elizabeth LeCompte realizând o nouă formă de spectacol pe care
critica a numit-o „teatro-film”. În timp ce tinerii actori Scott Shepherd, Ari Fliakos, Greg
Mehrten, Alessandro Magania se află pe scenă, în spatele lor se derulează proiecţia
„Hamlet”-ului din 1964, cu Richard Burton, regizată de John Gielgud. Prin intermediul
electronoviziunii, cele două planuri, real şi virtual, adică scena şi ecranul, se suprapun.
Shepherd ridică hârca lui Yorick odată cu Burton, Ofelia lui Kate Valk îşi pierde minţile în
acelaşi timp cu vechea Ofelie a Lindei Marsh, cei doi Claudius – Ari Fliakos şi Alfred Drake –
îşi spun sincron rugăciunea conştiinţei criminale. În mai 2010, cu ocazia celei de-a VII-a ediţii
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a Festivalului Shakespeare, Elizabeth LeCompte şi o parte din actorii The Wooster Group au
venit la Bucureşti, la invitaţia Institutului Cultural Român. Piesa Hamlet a fost jucată pe scena
Teatrului Bulandra.

3

Hamlet (2007), regia Elizabeth LeCompte, foto Mihaela Marin, (st. la dr.) Kate Valk, Scott Shepherd

În decursul a mai bine de 35 de ani de activitate, The Wooster Group a obţinut peste
35 de premii şi distincţii printre care: 9 premii Obie, 6 premii Bessie, 2 premii Garland, 1
premiu LA Drama Critics Circle, 1 premiu Edwin Booth, 1 premiu Helpmann, 1 premiu
Doris Duke, o medalie Skowhegan, granturi din partea fundaţiilor şi corporaţiilor Carnegie,
Rockefeller, MacArthur, Guggenheim, Bloomberg.
Producţiile Wooster Group nu prezintă un punct de vedere deschis asupra
tematicilor abordate. Ele se constituie într-o expresie subiectivă a culturii contemporane,
alcătuită din idei contradictorii, evenimente şi imagini aleatorii. Cei care critică această
viziune artistică omit faptul că, în ciuda montărilor stridente, pestriţe, uneori obscene, scopul
acestora este de a ne conduce spre normalitate, de a ne aminti faptul că trăim într-o lume cu
reguli simple pe care oamenii o complică. Evident că o astfel de abordare intră foarte greu în
graţiile adepţilor teatrului tradiţional. Cu toate acestea, The Wooster Group, ca artişti de
avangardă, sunt hotărâţi să nu se conformeze. O astfel de opţiune poate fi riscantă deoarece
sprijinul material vine de multe ori din rândul sponsorilor cu gusturi convenţionale, care nu
doresc să rişte. Totuşi, The Wooster Group, ca şi alţi artişti de avangardă, sunt stimulaţi şi
mobilizaţi tocmai de aceaste dificultăţi.
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Hamlet (2007),
regia Elizabeth LeCompte,
foto Mihaela Marin
(puse la dispoziţie de prof. Diana Cupşa),
(st. la dr.) Judson Williams, Scott
Shepherd
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Abstract: „The Suit” - directed, adapted, and music by Peter
Brook, Marie-Hélène Estienne and Franck Krawczyk, a C.I.C.T. /
Théâtre des Bouffes du Nord production - was presented in
September 2013 in Bucharest, as a preview-performance of the 6th
edition of the International Festival for Musical Performing Arts
„Life Is Beautiful!” organized by the National Operetta Theatre
„Ion Dacian”.
Keywords: Peter Brook, „The Suit”, Bouffes du Nord, MarieHélène Estienne, The National Operetta Theatre, „Life Is
Beautiful”.
Simplitatea nu e un stil – declara Peter Brook într-un interviu36 – , este doar bun simţ.
Regizor al unor spectacole legendare, al unei Mahabharate de nouă ore, Peter Brook a fost
prezent în septembrie 2013 la Bucureşti, prin intermediul unei excepţionale miniaturi
teatrale, în care parcimonia mijloacelor artistice este compensată de dimensiunile tragice,
politice şi epice ale unei simple poveşti umane.
Figură emblematică a secolului XX, combinaţie egală şi fericită între un practician şi
un teoretician, regizorul englez de teatru, operă şi film s-a născut la Londra în 1925 şi a
studiat la Oxford. În urmă cu 70 de ani, a debutat cu regia spectacolului Dr. Faustus de
Marlowe, căruia i-au urmat numeroase alte producţii de teatru pe texte de Cehov, Shaw,
Sartre, dar, mai ales, Shakespeare: Măsură pentru măsură, Regele Lear, Visul unei nopţi de vară.
Cercetător neobosit al mijloacelor de expresie ale actorului, Brook a început prin a fi
influenţat de Stanislavski şi-a sa elaborare a rolului „de la interior spre exterior”, dar a
completat această influenţă cu Teatrul Cruzimii al lui Artaud, apoi cu experimentele teatrale
practicate de Grotowski, Brecht şi Meyerhold. De asemenea, lucrările lui Craig şi Appia (în
special conceptul său de „viu” în teatru) au întregit această construcţie, conducând la
Peter Brook, „Simplicity is not a style”, interviu video/www.theguardian.com, 25 mai 2012 (trad.
aut.)
36
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filosofia lui Brook, conform căreia teatrul nu reprezintă nici spaţiul, nici timpul, ci relaţiile
interumane. Aş putea să iau orice spaţiu gol şi să-l numesc scenă goală. Un om traversează acest
spaţiu gol, în timp ce altcineva îl priveşte, şi asta e tot ceea ce trebuie ca actul teatral să înceapă.37 Aşa
sună primele fraze ale celebrului său volum teoretic Spaţiul gol (1968)...
Miracolul întâlnirii cu o creaţie semnată Peter Brook s-a produs datorită Teatrului
Naţional de Operetă „Ion Dacian”, care, în avanpremiera Festivalului Internaţional al Artelor
Spectacolului Muzical Viaţa e frumoasă, a prezentat Costumul, o producţie a Teatrului Bouffes
du Nord din Paris. Iniţial, spectacolul a fost montat pe scena pariziană în 1999, atunci când
Marie-Hélène Estienne a tradus şi dramatizat în limba franceză nuvela omonimă a
scriitorului sud-african de culoare Can Themba, Peter Brook a regizat-o, iar Frank Krawczyk
a realizat orchestraţiile muzicale. Costumul a colindat lumea, pentru a reveni în 2012 la
Teatrul Bouffes du Nord (pe care Brook l-a condus mai bine de trei decenii) într-o nouă
montare, în limba engleză. Cum în teatru nimic nu e bătut în cuie, creatorii au fost tentaţi să
revină asupra acestei producţii, aflate undeva între limba vorbită şi cea cântată, conform
propriilor declaraţii. În plus, fiecare reprezentaţie aduce ceva nou, iar „Costumul” se pliază pe
climatul cultural specific al ţării în care se joacă – adăuga Marie-Hélène Estienne în conferinţa de
presă susţinută la Bucureşti.

37

Peter Brook, Teatrul mort / Spaţiul gol, Editura UNITEXT, Bucureşti, 1997, p. 17
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Acţiunea se desfăşoară în Africa de Sud a anilor ’50, iar spectacolul readuce în faţa
publicului o problemă de mult îngropată de evoluţiile prezentului politic – apartheidul.
Asocierea lui Peter Brook cu această temă a ridicat câteva sprâncene, regizorul declarându-se
multă vreme un adversar al teatrului „politic”, care nu ar face decât ca un public nervos să
părăsească sala şi mai nervos38... Dar tot el completa că, în acest caz, apartheidul nu are nevoie de
sublinieri39, iar drama umană, în ingenioasa nuvelă a lui Can Themba, este suficientă pentru a
iniţia toate subînţelesurile de derivă de aici. De altfel, Brook mărturisea că, iniţial, a fost atras
de... umorul acestei scrieri.
Povestea – depănată cu naturaleţe de actori, la persoana a III-a – se petrece în micul
oraş
Sophiatown,
acolo
unde
Philemon, un tânăr soţ iubitor
(interpretat de Jordan Barbour), află de
adulterul frumoasei sale soţii Matilda
(Nonhlanhla Kheswa) de la un amic
„binevoitor”
Makiphela
(Rikky
Henry). Surprins asupra faptului,
amantul (Ivanno Jeremiah) fuge pe
fereastră,
lăsându-şi
în
urmă
costumul...
Obiectul
vestimentar
devine simbolul vinovăţiei şi, de-aici
încolo, al treilea membru al familiei: la
masă, la plimbare, în pat... Posibilă
expresie a animismului, credinţă
religioasă comună culturilor africane.
Sugestiile derivă în cele mai
variate conotaţii, în funcţie de
percepţia spectatorului. Povestea se
desfăşoară firesc şi, totuşi, impunător,
într-un cadru neaşteptat de urban
pentru poziţionarea africană a acţiunii,
iar referirile la apartheid sunt puţine şi
nu exagerate. Primează drama umană
şi sfera socială în care se petrece.

38
39

Peter Brook – interviul citat
Ibid.
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Simplu şi cu un soi de delicateţe se îmbină teatrul cu muzica: actorii cântă, muzicienii
joacă, scenografia minimală creează spaţiile necesare scenariului. Spaţiul gol este populat cu
personaje, dar şi cu elemente de decor: multe scaune colorate, câteva stander-e – cadre
metalice mobile funcţionând ca uşi sau oglinzi sau alte delimitări spaţiale – şi, undeva în
fundalul scenei, un cablu metalic, ce va sugera, cândva, un posibil laţ... Costumele simple
create de Oria Puppo şi tonurile de lumină imaginate de Philippe Vialatte întregesc viziunea
regizorală asupra spaţiului.
Dar cea mai importantă voce în poveste îi aparţine muzicii, care ne poartă de la
acordurile Serenadei lui Schubert la tradiţionalul cântec african Malaika („înger”), interpretat
în swahili de actriţa-cântăreaţă Nonhlanhla Kheswa cu un firesc dătător de fiori. Chiar şi
drama sentimentală este trăită cu resemnarea tragicului antic, cu demnitatea acceptării
necondiţionate a destinului. Totul într-o normalitate impresionantă, în care, într-o clipă
registrul se schimbă: câţiva spectatori sunt invitaţi pe scenă, devenind personaje, muzicienii
devin, la rândul lor, eroi comici, iar o insulă de bucurie va pregăti finalul tragic. Muzica lui
Bach învăluie sfârşitul, prevestind o posibilă mântuire, iar ultima replică a lui Makiphela –
Forgive and forget! („iartă şi uită”) face referire, fără îndoială, la crâncena istorie bicoloră a
Africii de Sud, ale cărei răni nu s-au închis încă.
Partitura orchestrală este susţinută de Arthur Astier, Raphaël Chambouvet şi David
Dupuis la chitară, pian / acordeon – instrumente temperate, mundane, şi trompetă –
instrument netemperat, pe nedrept considerat rigid, dar plin de semnificaţii spirituale şi
capabil de expresivităţi mult mai sensibile decât omniprezentul şi histrionicul saxofon.
Instrumentiştii, muzicieni desăvârşiţi, nu se lasă tentaţi de virtuozitate, ci rămân într-o sferă
a interpretării familiare, de atmosferă, de acompaniament, circumscrisă normalităţii şi
simplităţii care îmbracă întreaga punere în scenă. Piesele muzicale de toate genurile sunt
schiţate delicat, cu o participare scenică dedicată. Prezenţa continuă a muzicienilor devine
element vizual şi auditiv al unei scenografii multidimensionale.
Spectacol „inegalabil”, „apropiat de perfecţiune”, „paradis al teatrului”, „simplitatea
ca înveliş al unui conţinut extrem de sofisticat” – sunt doar câteva extrase din presa
internaţională, ce a încercat, cu armele mult inferioare ale cuvintelor, să caracterizeze un
produs artistic greu de definit. Remarcabilă combinaţie de teatru antic şi Shakespeare,
improvizaţii actoriceşti şi interstiţii muzicale jazzy, Costumul a adus în sala gazdă a Operei
Naţionale Bucureşti publicuri de diverse categorii, spectatori mai experimentaţi sau mai
tineri. Cu toţii, însă, am avut uluitoarea senzaţie de a fi redescoperit teatrul. Poate că
simplitatea nu e un stil, dar Peter Brook, orice ar face, este un stil în sine.
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VREMEA DRAGOSTEI, VREMEA MORŢII.
DE LA FILM LA SPECTACOL PRIN INSTRUMENTUL CUVÂNT

Beatrice Meda Găurean
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
beatrice.unatc@yahoo.com

Abstract: This article follows the journey of the same story
through different artistic media: film – literature – theatre. The
architecture of change is analysed along side with the unifying
center, both of them outlining that specific universe of
instruments by which every art lays down its special mark in
revealing the same set of events, but also a curious map of
overlapped boundaries. The narrative lines present instances of
human time scattered between birth and death, love and hate,
freedom and constraints.
„Time to Love, Time to Die” shifts from Peter Gothar’s
movie into the writing of Fritz Kater, and finally reaches the theatre stage where it is directed by Radu
Alexandru Nica. This marks an outstanding path through arts and authors. This rare artistic voyage
of a story becomes rich analysis material for every medium involved; revealing not only the endless
possibilities of interdisciplinarity, but also a unique interpretation process over a legacy of ideas in
their passage from art to art.
Keywords: interdisciplinarity, trans-disciplinary, time, cinematic theatre, love, death, communism,
Peter Gothar, Fritz Kater, Radu Alexandru Nica.
„...un spate se rupe un corp uman se revarsă din sine [...] nici o milă nici un fel de magie fără uitare
trebuia să se întâmple aşa fără artificii şi mai ales fără mişcări cu încetinitorul.”
Universul spectacolului Vremea dragostei, vremea morţii40 este un minunat organism
viu care înglobează toate constelaţiile cheie ale crezului41 deteatralizat prezentat de Radu
Alexandru Nica. Filmic, rapid, virtuos, adaptat la tipul de receptare contemporană şi la
problematica politico-socială a vremii, puternic îndreptat spre cuvânt, hiperrealist, dar mai
http://www.tnrs.ro/spectacole/vremea-dragostei-vremea-mortii
Nica, Radu Alexandru, Modalităţi ale deteatralizării în teatrul românesc, articol în vol. 1 din Studii de
teatru şi film, editor Miruna Runcan, Editura Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 11-48
40
41
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ales curat de orice tuşă estetizantă a clasicei metafore
excesive. Rezultatul rămâne astfel fidel revărsării fluviu de
cuvinte, dar şi vizualului cinematografic din care s-a
desprins.
Drumul Peter Gothar (regizorul filmului Time Stands
Still - 1981) – Fritz Kater (pseudonimul de scriitor al lui
Armin Petras) – Radu Alexandru Nica (regizorul
spectacolului Vremea dragostei, vremea morţii după piesa lui
Fritz Kater), este călătoria unei poveşti de la mijloacele
cinematografice la cele ale cuvântului şi apoi ale teatrului
contemporan. Se spune despre opera lui Gothar că este „o
încântare vizuală făcută din imagini superbe ele singure mai
mult decăt filmul ca întreg cu povestea lui”42; ceea ce devine
evident problematic de transcris în cuvinte, nu doar în sensul adecvării lor, ci mai ales
urmărind să nu se piardă nimic din magnificul farmec propriu doar mijloacelor imaginii
cinematografice. Acesta este, cel mai probabil, şi motivul pentru care de cele mai multe ori
literatura este cea care devine film şi nu invers. Transfuzia de emoţie prin vizual copleşeşte
spiritul cum foarte puţine texte reuşesc şi chiar atunci când se întâmplă, se datorează tot
imaginilor, de această dată interioare, pe care cuvintele le stârnesc. Cum ar fi putut să se
producă atunci această particulară transmutaţie de la poetica cinematografului la text, dacă
nu folosind mecanismul unei grile de exprimare neobişnuite şi stranii care se ascunde în
adâncul fiinţei şi se regăseşte foarte rar printre încercările literaturii? Este vorba de una
dintre cele mai elementare structuri ale unei forme de exprimare şi anume mecanismul
gândirii şi al trăirii interioare.
Kater43 a tradus limbajul poveştii în imagini mişcate din cinematografie, printr-un
discurs-fluviu care se revarsă fără a fi ghidat de îndrumarea semnelor de punctuaţie, a
majusculelor sau orientării, în text, de orice fel, cu excepţia fragmentării lui în calupuri.
Sistemul natural şi sincer de funcţionare a gândurilor oricărei fiinţe umane devine puritate
frumoasă şi specială a limbajului folosit. Acea forţă primordială în formă brută a celui mai
organic mod de expresie şi trăire omenească este extrem de puternică şi oarecum chiar
filmică, fragmentată, accentuată vizual şi „editată” de montajul memoriei şi al sentimentelor.

http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9900E7DA103BF934A35753C1A964948260, accesat
la 21 iulie 2012
43 http://www.goethe.de/kue/the/reg/reg/mr/pet/enindex.htm
http://www.kultiversum.de/Schauspiel-Theaterheute/Fritz-Kater-Armin-Petras-Portraet.html
42
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Armin Petras alias Fritz Krater

Asemănător revărsării literare din Toamna Patriarhului de G. G. Marquez, textul preia
mişcarea obişnuită a minţii, greu de digerat iniţial de cititor, care nu produce niciodată în
mod natural (decât atunci când îşi propune) panglici lungi de fraze elaborate, ci doar
instantanee scurte şi foarte dinamice, asemănătoare cadrelor cinematografice. Pendulând
între text şi spectacol, Nica reface apoi calea inversă: de la cuvânt, la imaginea de această
dată scenică, dar totuşi puternic influenţată de film. Mai mult, la fel ca Gothar şi Kater,
uneori, regizorul lasă naraţiunea să cadă în planul secund, sub pulsiunile tulburătoare ale
unui carusel de trăiri uneori nostalgico-poetice sau comice, alteori lucide şi tăioase, printre
care alunecă la nesfârşit; asemenea omului între dragoste şi moarte, între copilărie şi
maturitatea la care ajunge secătuit, între povara ne-libertăţii exterioare (comunismul cu
barierele lui) şi strigătul pentru eliberare din interior.
Dincolo de toate acestea însă, la nivelul mesajului, regizorul Radu Alexandru Nica
construieşte un important crez, rar evidenţiat sau recunoscut: trăirile umane nu pier sub nici
un regim politic. Comunismul, fie el german sau autohton, este incorect redus la extreme
singulare, la idolatrizare sau blamare, eroism sau tragedie. Frumuseţea cotidianului,
aventura succesiunii zilelor, transpare de oriunde. Pentru
a trăi, iubi sau muri, timpul întotdeauna se va închina,
stând pe loc, pentru ca oamenii să simtă şi să se simtă unii
pe alţii. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care
reperele poveştii, proprii Germaniei de Est, se transferă pe
nesimţite, fără a părea forţate sau nenaturale, la
comunismul cunoscut de români: „Mă interesează
problemele general-umane, nu tezele politice.”44

Interviu cu Radu Alexandru Nica în revista Teatrul Azi, nr. 12/2011, Editura Fundaţia Culturală
Camil Petrescu
44
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În sens invers revărsării pe care Kater o poartă de la imagine la scenariu dramatic,
turnând vizualul şi naraţiunea în forma cuvânt, Nica trasează drumul invers. De la oceanul
de cuvinte în stare brută a exprimării, regizorul de teatru reconstruieşte toate firicelele de
apă înapoi, adunănd, separând, adaptând, filtrând. Întâi o deltă ce ne poziţionează spre
categorie (proiecţia de început – suntem la capitolul comunismul în România, spun
imaginile, iar unghiul de privire este cel al vigurozităţii postmoderne, spune muzica, în
contrapunct), apoi un mal (intervenind cu semne de punctuaţie, stabilind stopurile), apoi un
fluviu care omogenizează sensul scenic (direcţia spectacolului transmite ritm, tensiune
dramatică, particularităţi vizuale adaptate percepţiei omului modern, expresie filmică
centrată pe o magie a concretului care copleşeşte), apoi multiplele râuri fiecare cu nuanţarea
lui (adaptări ale expresiilor la epocă, mutări la timpul prezent, treceri la persoana I, totul spre
real şi acţiune). Spre ce? Spre izvorul dragostei şi, de asemenea, al dizolvării acesteia în
maturizarea ce paralizează entuziasmul şi anume trăirea autentic-umană, sensibilitatea ei în
miracolul deplinătăţii, dar şi în revers, în stingere şi deznădejde.
Du hast/Du hasst. Asemenea filmului regizat de Gothar, care începe cu o secvenţă
frumoasă în alb-negru şi apoi se umple de culoare, intro-ul spectacolului explodează cu un
puternic colaj de imagini şi sunet ce conectează memoria colectivă la un trecut foarte clar
definit vizual. Un aparat în care cineva întoarce o cheie şi viaţa porneşte; viaţa cu eleviipionieri, desene animate ale epocii, copiii stând la poză şi în paralel moartea, violenţa cu
războiul, tranşeele şi revoluţiile ei. Peste toate acestea, Nica se joacă cu întrepătrunderi de
imagini, relantiuri şi accelerări, backward şi forward pe ritmul halucinant al muzicii, semn că
percepţia depăşeşte întotdeauna realitatea, iar memoria deformează chiar şi percepţia,
ridicând-o la putere.
Ca Alice în vizuina iepurelui, cădem pradă proceselor emoţiei, ne amintim, iar
amintirea, mai ales colectivă, înseamnă legătură, conexiuni şi împărtăşirea apropierii
interumane – poate cel mai de preţ produs, neintenţionat, al comunismului. Unde este
dragostea? Piesa lui Rammstein nu se
află acolo doar pentru puternicul efect
sonor şi pentru limba germană.
Versurile ei sunt jocuri de cuvinte pe
jurămintele ceremoniei religioase de
căsătorie. Între a-l avea pe celălalt (du
hast mich) şi a-l urî (du hasst mich), se
desfăşoară drumul de la dragoste la
moarte, un anumit fel de moarte
desigur, despărţit uneori de un singur
cuvânt.
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După ivire, fiinţa (poate la fel ca dragostea) creşte într-o formă triadică a dezvoltării,
de la descoperirile copilăriei la certitudinile maturităţii, iar timpul se împietreşte în ea. Din
cele treizeci de episoade ale timpului copilăriei, Nica le păstrează pe cele mai pregnante opt
dintre ele şi le transformă, după numele dat primei părţi ale textului lui Kater, în poveşti
spuse la unison. Corul este esenţă a copilăriei, al trăirilor împărtăşite prin grup şi al existenţei
unite în formula jocului. Orizontul este încă departe. Nimeni nu se gândeşte la el.
Entuziasmul şi dinamismul vibrează ca într-un fruct ce stă a se coace. Până şi amprenta
regimului politic este mai vizibilă şi acceptată. Actorii poartă uniforme de pionieri ce ies
foarte puternic în evidenţă pe scena goală. Un alt aspect al acestei vârste sunt asocierile,
extraordinar de sugestiv redate de Nica prin alăturarea unor cuvinte (în special numele
proprii cărora copiii, în mod obişnuit, le conferă interpretări), cu o serie de gesturi şi sunete.
Specificul timpului este perfect reprezentat. Încetul cu încetul, nevoia de noi descoperiri şi
primele impulsuri sexuale desfac uniunea, iar omul pleacă din sânul grupului în căutarea
celuilalt – a iubirii.

Modificările de text sunt minimale şi urmăresc o mişcare spre acţiune, ritm şi sfera
comunismului românesc: mutări la persoana I a verbelor, transformări ale naraţiunii în
dialog, treceri la timpul prezent, adecvări ale denumirilor din germană (staţia
Baumchsulenweg devine doar următoarea, iar sbahn devine trenul) şi o serie de „românizări” ale
unor noţiuni: în afara oraşului este transformat în la iarbă verde, cărţilor şparlite, pentru o mai
bună amintire a epocii, li se spune cărţi interzise, iar pompa este cişmea. Însă cele mai evidente
şi cu efect în public sunt introducerea fragmentului şi tot ce-i mai bun într-o casă al formaţiei
binecunoscute Vama Veche, în momentul patru după bem vermuth din frigider şi şampanie, iar,
în final, continuarea cuvântului macarale cu celebrul cântec comunist macarale, râd în soare
argintii, macarale.
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Cut şi filmul începe. La acest nivel
căutarea se transformă în experienţă, corul în
gaşcă, grupul în indivizi, iar orientarea scenică
trece la cadre cinematografice montate cu tăieturi
reci, tuşe suprapuse şi flash-uri incisive.
Legăturile persistă chiar şi în fragmentarea
discursului, dar (faţă de prima parte unde nu
aveam schimbări de decor sau personaje, ci doar
cuvânt şi actori) nu mai primează naraţiunea.
Acţiunile orchestrate în registrul cinematografic,
devin acum nuanţele principale ce construiesc
atmosfera. Până şi în scriitura lui Kater textul
pare că ar scăpa, pe alocuri, de sub control:
temperatura înaltă a verbelor aflate sub tensiune,
se dezlănţuie în uimitoare pasaje suprarealiste de
un poetic răvăşitor. Fragmente ce probabil vin
direct în stare brută din traducerea în trăiri a
imaginilor lui Time Stands Still. Şuvoiul de
sexualitate este împletit cu ameţitorul ritm al minţii adolescentine şi neliniştite care, pipăind
atent realitatea înconjurătoare, prin orice simţ posibil, caută să-şi răspundă la veşnic
neliniştitorul cum trăiesc şi de ce?; în timp ce feţele ochii din spatele pereţilor invizibili de sticlă
securizată priveau (aşa cum privea comunismul până în adâncul intimităţii vieţii).
Discursul narativ glisează între cele două planuri în care povestea s-a rupt: universul
adolescenţilor care îşi marchează trecerea de la copilărie la maturitate şi adulţii ale căror
relaţii deja obosite, pălesc. Copilăria a fost învinsă, urmează marile cuceriri, îndeaproape
urmate de marile pierderi: a purităţii fizice şi inocenţei minţii. Timpul leagă tot mai multe
fire, împletind strâns şi ireversibil viaţa, prin toate alegerile ei. Dincolo de cut-urile introduse
efectiv în text, spectacolul se sprijină pe multiple instrumente din nou preluate de la cea de-a
şaptea artă: scene scurte, asemenea montajului cinematografic pe acţiune, stopuri în cadru,
ieşiri şi intrări în ritm alert, etc. Propunerea iniţială „tehnica povestirii filmice trebuie să fie la
mare preţ”45, este îndeplinită cu desăvârşire. Până şi decorul pare construit parcă pentru
unghiuri şi încadraturi de filmare – minimal şi mobil cât să fie surprins doar unde camera are
nevoie şi să poată fi schimbat uşor. Probabil că cel mai interesant efect vizual se găseşte în

Modalităţi ale deteatralizării în teatrul românesc – articol în vol. 1 din Studii de teatru şi film, editor
Miruna Runcan, Editura Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 11-48
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ultima scenă, atunci când insula de verdeaţă este trasă în spate, în timp ce maşina stă pe loc,
imitând astfel mişcarea ei înspre faţă (ca un ciudat traveling).
Textul suportă acelaşi tratament, asemănător primei părţi. Sunt operate tăieturi
pentru esenţializare, schimbări adaptate la comunismul românesc (dirigintele trebuie să
devină tovarăşul diriginte, iar închisoarea se transformă în la canal), adaptări la acţiune (ce citeşti
în loc de ce faci, pentru că personajul lui Nica are o carte în braţe), mici refrazări şi fluidizări
ale textului, toate culminând în actualitate cu sloganul electoral al preşedintelui Traian
Băsescu: Să trăiţi bine!
Copilăria învinsă. Totul a încetinit, amorţind încet în vastele ţinuturi ale neputinţei şi
oboselii. Zbuciumul adolescenţei, avântul necontrolat, disperarea de a cuprinde totul, în
cunoaştere şi trăire, consumă resorturile sufleteşti. Neliniştile întrebărilor prezente şi în tema
de casă a Caietului Program, au amuţit şi ele. Omul nu se mai avântă în grup, ci cade în sine
şi apoi spre celălalt, în iubire, pentru a se reîntregi. În sfârşit linişte, doar fante delicate de
lumină şi o ademenitoare lentoare. Cortina comunismului a căzut alături de ostalgia46 ei,
costumele au preluat simplitatea neutrului, amintirile nu mai evidenţiază roluri, iar limitele
se estompează. Nu mai suntem într-un spaţiu, timp sau mediu definit conceptual, ci doar
prin trăiri; pentru că dincolo de contexte politico-sociale, există doar autenticitatea emoţiei,
iar dincolo de colectiv, doar persoana. Corul iniţial se desparte acum complet în
individualităţi, pe care doar microfonul trecut din mână în mână, povestea deci, îi mai uneşte
sau am putea chiar înţelege că suntem, de fapt, cu toţii instanţe ale aceleaşi călătorii umane –
curiozitate şi descoperire, pasiune, dragoste, durere a renunţării şi apoi stingere în infinit.
În spectacol, marea de cuvinte a lui Kater este împărtăşită între un El şi o Ea care îşi
„schimbă” chipul odată cu trecerea microfonului din mâinile unui actor în ale altuia şi cu
preluarea textului, rând pe rând. Fiecare ajunge să devină celălalt. În jurul lor, cele câteva
piese ce alcătuiesc decorul (o masă, scaune, un pat, o valiză), pledează pentru simplitate şi
un anume sentiment straniu de gol. Mişcările actorilor nu mai au traiectorie foarte
pronunţată sau definită, părând să se estompeze într-o lipsă de asumare a unui sens.
Epuizarea fiinţei duce la stingeri de iubiri şi lumi. Acea nefericită oboseală de care vorbea şi
Karter „corul a dispărut sau a obosit”, se perpetuează în tema replicilor repetate din nou şi
din nou „hai s-o luăm de la capăt” (dacă doar am mai avea forţă) şi „lasă-mi timp” (pentru a
mă odihni). În afară de împărţirea replicilor între El şi Ea, textul suferă foarte puţine
intervenţii (de exemplu, „ciao” devine „la revedere”), fiind păstrat aproape în întregime.

„Ostalgia” – de la termenul german „osten”/ „est” – concept folosit de Radu Alexandru Nica în
interviul din Revista 22 editată de Grupul Pentru Dialog Social. Construit din cuvintele est şi nostalgie,
el denumeşte sentimentul de nostalgie a estului, referindu-se la comunism.
46
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Povestea curge, iar în scenă începe să
crească o simfonie, aproape de transă, în care
poate cel mai frumos şi marcant element de
regie,
este
abordarea,
cu
accent
cinematografic, a simultaneităţii. Avem două
viori întâi (actorii de la microfon) şi în spate
patru actori, dispersaţi în scenă prin diferite
acţiuni. Uşor, ei îşi vor schimba locurile cu cei
de la microfon. Se ţese un soi de dans
halucinant al identităţilor care creşte
continuu, copleşind.

Research

Ofelia Popii, Cătălin Pătru şi Florin Coşuleţ

Dialogurile sunt punctate de frumoase atingeri ale privirilor, pe când momentele
descrierilor se petrec mai mult spre public. Nica foloseşte în mod sublim una din tehnicile
filmului pe care le vrea aduse în teatru: montajul, elipsa şi, de asemenea, colajul care „dă
fragmentului forţă, dă sensuri noi şi o a doua dimensiune ansamblului.”47 Multiple
dimensiuni, căci asta percepem în finalul piesei Vremea dragostei, vremea morţii. Imaginea
celor doi actori care spun textul avându-i în jur pe ceilalţi îmbrăcaţi la fel, dă un posibil sens
incredibil de puternic poveştii. Din când în când acţiunile lor par a deveni instanţele din alt
timp ale celor doi, suprapuse transparent peste prezent – ea plictisită pe un scaun, el purtând
o valiză, ei doi dansând împreună cu masa – reîncarnări, din timpul dragostei, ale aceloraşi
oameni prezenţi acum în faţa timpului morţii. Totul se învârte ca pe un disc ce vrea să sară
de pe ax părăsind planeta, iar din acest triptic cinematografic (prezentat în suprapunere nu
alăturare, aşa cum numai teatrul o poate permite) se desprinde, în momentul maxim,
Adriana. Agăţată de patul care îşi accelerează rotaţia până la delir, în mijlocul scenei, pare săşi ia zborul exact în momentul în care replica dorinţei celei mai profunde în dragoste „în
noaptea asta facem un copil” îşi găseşte antagonismul în cel mai crud răspuns „în noaptea
asta nu mai vin acasă”, „iubesc alt bărbat”. Avântul s-a rupt, dragostea la fel. Proiecţiile de
pe televizorul ce atârnă din tavan şi-au schimbat chipurile din copii-pionieri, care mai
aduceau frânturi ale copilăriei, în cele ale actorilor adulţi. Relaţia, dragostea şi viaţa se
destramă odată cu moartea marilor vise. Acestea sunt momentele în care planeta devine un
minunat de straniu loc însingurat şi sterp, în care simplul fapt de a exista este, în acelaşi
timp, cel mai sublim şi cel mai trist sentiment posibil de trăit. Suflul exploziei care a pornit
Modalităţi ale deteatralizării în teatrul românesc – articol în vol. 1 din Studii de teatru şi film, editor
Miruna Runcan, Editura Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 11-48
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scânteia spectacolul a crescut până la limită, s-a oprit o clipă acolo, ca mai apoi să se adune
din nou în sine. „Pe stradă treceau pe lângă el copii de grădiniţă şi o educatoare. Cântau
cântece pe care nu le ştia.” Tocmai acest incredibil de trist „nu le ştia” încheie moartea
copilăriei, învinse de uitare şi timp. Memoria neputincioasă a rupt legătura cu trecutul,
fragilitatea anilor dintâi şi izvorul celei mai frumoase energii vitale. Toate obiectele sunt
adunate, iar scena, în cutie neagră, rămâne ca un gol sumbru fără de sfârşit. Viaţa îşi strânge
decorul, odată cu actorii şi se cuibăreşte în abis, acolo de unde doar ecoul fostelor cântece
magice de Crăciun abia mai pâlpâie.
„A fost o dată o ţară – Republica Socialistă România” ... sau o planetă frumoasă,
delicată şi de neuitat. „Dacă sunt întrebat cum a fost? A fost cea mai frumoasă perioadă din
viaţa mea, pentru că eram copil şi iubeam.”48
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Abstract: According to Polish Theater personality, Zygmunt
Hübner, in his landmark book Theater and Politics (1991), the
entire History of Theater is directly linked to political power and
people serving or seeking it. Therefore, anything related to Theater
should be analyzed and perceived as a kind of manifestation of
Politics. Even the architecture of first real Theaters in Paris
(17th century) had a political message engraved in how seats for
aristocrats and bourgeois were placed. Building a Theater
establishment throughout History was never about building a place
for Arts and/or entertainment. It was all about how the society is
structured and or about how the spirit of the époque envisioned the future society to whom that
Theater would be an active public space for.
Keywords: theater and politics, audience, censorship, theater architecture, bourgeoisie.
Una dintre cele mai radicale păreri despre teatru aparţine teoreticianului polonez
Zygmunt Hübner care a scris o carte49 încercând să convingă că întreaga istorie a teatrului
este de fapt o istorie a legăturilor dintre teatru şi puterea politică. Din această perspectivă,
teatrul n-ar trebui analizat ca artă, cât ca manifestare a jocurilor şi intereselor celor angajaţi în
diverse bătălii politice.
Dacă teatrul şi politica sunt atât de strâns legate, înseamnă că parcursul teatrului prin
istorie a fost în mare măsură programat şi folosit în lupta pentru putere, iar apoi pentru
menţinerea ei. În spatele fiecărei hotărâri cu privire la ce se întâmplă în teatru, fie pe scenă –

Theater and Politics (în traducere Teatrul şi politica) a fost scrisă în 1988 şi terminată cu puţin înainte ca
autorul – Zygmunt Hübner – să moară. N-a crezut niciodată că această carte va putea fi publicată în
Polonia, ţara natală. După căderea regimului comunist, cartea s-a publicat în 1992. Ediţia în limba
engleză a apărut în 1994, la editura Northwest University Press, Evanston (Illinois).
49
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fie în sală, stau motivaţii nu artistice, cât mai ales politice. Evidenţierea acestora va lărgi aria
de înţelegere a teatrului şi multiplele perspective pe care secolul al XXI-lea i le oferă.
Teatrul a suferit mereu un control ideologic, numai că acest control nu s-a rezumat numai la
scenă (actori şi text), ci a cuprins întreaga instituţie, inclusiv pe spectatori.
În anul 1780, poliţia din Paris emitea o ordonanţă potrivit căreia se interzicea orice fel
de zgomot în momentele de început ale unui spectacol. De asemenea, erau interzise:
fluieratul, hulitul şi întreruperea actorilor pe parcursul spectacolului, indiferent de pretext şi
context. Existenţa unei astfel de legi reliefează faptul că asemenea atitudini şi
comportamente erau frecvente în sălile de teatru.
Odată cu construirea sălilor dedicate exclusiv teatrului, putem vorbi de un
exhibiţionism al spectatorilor care le frecventau, mai degrabă interesaţi să fie văzuţi în
compania anumitor persoane de vază decât curioşi de spectacolul de pe scenă. Teatrul
devine în secolul al XVIII-lea un spaţiu al interacţiunii sociale, locul unde oamenii veneau nu
atât pentru a vedea un spectacol, cât pentru a fi văzuţi50. Cu un secol înainte, Molière
descrisese un asemenea comportament în Mizantropul51 când unul dintre tinerii marchizi se
lauda că ştie cum să stârnească rumoare în sala de teatru, secretul fiind să-şi facă apariţia
după ce spectacolul începuse deja.
Teatrul devine acea instituţie oficială unde statutul, relaţiile de familie, bogăţia şi
gustul, alianţele politice şi de afaceri erau etalate în văzul tuturor, confirmând sau infirmând
zvonurile legate de anumite alianţe. Într-un fel, teatrul a redevenit ceea ce fusese şi în timpul
Greciei antice, adică un spaţiu cu rolul de a ,,forma opinia publică şi atitudinile faţă de ceea
ce se întâmpla52 ”… la Atena (n.n.).
Filosoful antic grec Platon îşi imagina oraşul-cetate ideal fără poeţi şi fără teatru. În
cartea The Antitheatrical Prejudice (1981), Jonas Barish53 spune: ,,Dacă îl citeşti pe Platon, ai
senzaţia că teatrul e responsabil de toate relele şi corupţia zilei”. Ideea lui Platon a fost
preluată cu succes şi fiecare etapă istorică a avut măcar un susţinător care să blameze teatrul.
,,Tertullian şi Sfântul Augustin au văzut teatrul popular de la Roma ca parte a unui plan
diabolic de a înrobi sufletul, teatrul fiind asociat cu plăcerea.”54 Puritanii se fac vinovaţi de

Neil Blackadder, Performing Opposition: Modern Theater and Scandalized Audience, Ed. Praeger
Publishers, 2003, p. 3
51 Premiera spectacolului Mizantropul de Molière a avut loc în 4 iunie 1666, la Théâtre du Palais-Royal.
52 Zygmunt Hübner, Theater and Politics, NU Press, Evanston, 1994, p. 13
53 Jonas Barish (1922-1998) a fost professor la U.C. Berkeley, fiind recunoscut pentru studiile legate de
opera şi viaţa lui William Shakespeare şi Ben Jonson.
54 Helen Freshwater, Theater and Audience, Ed. Palgrave Macmillan, 2009, p. 39
50
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pamfletele apărute în Anglia secolului al XV-lea, care echivalau mersul la teatru cu
săvârşirea unui păcat. Jean-Jacques Rousseau55 atacă ideea unui teatru public la Geneva.
Atitudinile anti-teatru au fost răspândite de-a lungul istoriei şi au cuprins arii geografie şi
politice diverse. Acesta este unul dintre motivele pentru care este imposibilă găsirea unei
singure explicaţii logice.56 Însă de aici trebuie să deducem că putem vorbi de existenţa unei
frici de teatru, care a durat multe secole la rând.
,,Ideile care pe hârtie par puţin provocatoare devin puternice când sunt rostite pe
scenă de către actori”57, este concluzia unui document care datează din 1909, întocmit de
către British Joint Select Committee on Censorship and Licensing, instituţia britanică care se
ocupa de acordarea licenţelor şi de cenzură în teatru. Prin urmare, nu mai pare ieşit din
comun faptul că cenzura a funcţionat în teatrul britanic până în 196858.
Dacă teatrul ar fi acordat la fel de multă atenţie studierii publicului pe cât a acordat
dramaturgilor, spectacolelor de teatru şi vocilor critice – istoria teatrului ar fi arătat simţitor
diferit. Publicul este al doilea element ireductibil al teatrului, primul fiind actorul. Şi totuşi,
dintre cele două, publicul este cel care a suferit cele mai multe şi radicale transformări de-a
lungul istoriei. Spectatorii au fost cei care au impus schimbarea arhitecturii sălilor de teatru,
iar aceste modificări au determinat mutaţii la nivelul spectacolului însuşi.
Până în secolul al XVII-lea, nici o naţiune nu avea săli special amenajate pentru
De abia spre sfârşitul secolului al XVI-lea teatrul e găzduit de săli publice,
funcţionând în spaţii utilizate anterior pentru un joc popular în epocă: jeu de paume60. Aceste
săli61 aveau o configuraţie dificilă, fiind lungi şi strâmte, una dintre extremităţi având o
estradă pentru scenă. De-a lungul pereţilor existau două rânduri de loje, unde încăpeau
aproximativ 300 de oameni. Cei ce ocupau lojele erau oamenii cu bani. Parterul nu avea nici
scaune şi nici fotolii, iar lumea stătea în picioare. Fostul teren de jocuri putea fi umplut cu
500-550 de oameni. Iluminatul scenei se făcea cu lumânări din seu (încă nu fuseseră inventate
lumânările din ceară), ceea ce a şi determinat structura pieselor jucate. Nici un act nu dura
mai mult de 30 de minute, adică perioada de timp necesară epuizării unei lumânări din seu.
De asemenea, folosirea acestora producea foarte mult fum, iar aerul devenea irespirabil.
Fiecare act era urmat de o mică pauză necesară aerisirii încăperii – perioadă pe care
teatru59.

55 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a fost unul dintre cei mai străluciţi filosofi ai Iluminismului.
Alături de Denis Diderot, a lucrat la realizarea Enciclopediei – cea mai importantă operă Iluminismului
(28 de volume, 71.818 articole şi 3.129 ilustraţii).
56 Helen Freshwater, Theater and Audience, Ed. Palgrave Macmillan, 2009, p. 40
57 Ibidem, p. 41
58 Ibidem
59 Ion Brăescu, Clasicismul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 17
60 Jeu de paume este un strămoş al jocului de tenis de azi.
61 Aceste săli se aflau la Hôtel de Bourgogne şi Théâtre du Marais la Paris (Franţa).
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spectatorii care stăteau în picioare o foloseau pentru a-şi relaxa picioarele, eventual chiar
aşezându-se undeva jos.
Potrivit lui Eugène François Lintilhac (1854-1920), în cartea sa La comédie, dixseptième siècle, spectacolele nu aveau loc zilnic, ci numai marţea, vinerea şi duminica.
Explicaţia o găsim într-o analiză foarte elaborată a unei săptămâni în Franţa secolului al
XVII-lea: „Aceste zile erau alese cu prudenţă, luni fiind ziua poştei pentru Germania şi Italia
şi pentru toate provinciile regatului; miercurea şi sâmbăta sunt zile de târg când burghezul e
mai ocupat ca-n altele, iar joia fiind consacrată în multe locuri plimbării.” Aceste explicaţii
însă relevă un lucru şi mai important: că încă din secolul al XVII-lea, burghezia era clasa
socială care forma publicul cel mai numeros şi cel mai fidel, de vreme ce întregul orar al
spectacolelor de teatru pare să ţină cont de ea, această clasă socială fiind singura amintită ca
atare.
Dar de ce era mica burghezie atât de interesată de teatru? Teatrul era în special un
spaţiu de conversaţie, unde oameni din diverse pături sociale se întâlneau şi unde, eventual,
se discutau viitoare afaceri. E notoriu faptul că spectacolele erau anunţate pentru ora 15, dar
începeau de abia o oră mai târziu. Clădirile ale căror interior a fost modificat pentru a găzdui
spectacole de teatru nu au fost frecventate aproape deloc de femei din nici o pătură socială
(aristocrate, burgheze sau orăşene). Clădirile erau întunecate şi prezenţa numeroasă a
bărbaţilor le transforma în locuri periculoase, nu de puţine ori acolo, în văzul tuturor, având
loc scene de scandal cărora le cădeau victime femeile neînsoţite care veniseră la teatru.
Aceasta ar putea fi una dintre explicaţiile pentru care teatrul a stârnit puternice reacţii
negative, criticii săi considerând că spectacolul de teatru era doar un pretext pentru ca
oamenii să se adune într-un loc şi să participe la comiterea unor fapte imorale.
Apariţia sălilor construite special pentru teatru a adus cu sine o infrastructură care a
permis supravieţuirea politică şi economică a aristocraţiei pentru încă aproape două secole.
La deschiderea sa în 1641, Théâtre du Palais-Royal de la Paris avea 750 de locuri. Şi, deşi se
spune că a fost construit pentru a sparge monopolul pe care Hôtel de Bourgogne şi Théâtre du
Marais le aveau, construirea sălii de teatru de la Palais-Royal a fost o încercare inteligentă
prin care Cardinalul Richelieu spera să-şi mărească prestigiul. Din păcate, n-a mai apucat să
o vadă funcţionând şi nici să beneficieze de favorurile care ar fi venit o dată cu statutul de
proprietar de teatru.
Din construcţii modeste, situate în afara oraşelor, teatrele au devenit, în Franţa
secolului al XVIII-lea, adevărate instituţii – monumente publice.62
Teatrele din secolele XVII - XIX nu numai că au inventat biletele cu preţuri diferite, în
funcţie de posibilităţile financiare ale fiecăruia, dar au fost instituite şi intrările separate
62

Jen Harvie, Theater and The City, Ed. Palgrave Macmillan, 2009, p. 29
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pentru public, în funcţie de statutul social al fiecăruia. În secolul al XIX-lea, muncitorii erau
aşezaţi sus de tot în sălile de teatru, păstrându-se aceeaşi configuraţie ca în cazul locuinţelor
pe care le ocupau, aflate la mansardele caselor stăpânilor pentru care lucrau. Lojele de la
parter (ceea ce englezii numesc pit) mobilate cu scaune confortabile din pluş, erau destinate
burgheziei, iar lojele de la balcon erau ocupate de aristocraţi. Preţul biletelor era menit nu
numai să stratifice publicul de teatru, dar şi să-l excludă pe cel care nu şi-l permitea64.
Dincolo de evidenta împărţire socială, secolul al XIX-lea inventează sălile mari de
teatru, concepute din nevoia de profit. Mai mult, se reduc lojele - ceea ce marchează sfârşitul
aristocraţiei ca elită conducătoare65. Acest nou concept arhitectural impune schimbări majore
spectacolului de teatru. În primul rând, teatrul face trecerea, din nou, de la auditiv la vizual.
Derivarea termenului ,,teatru” din latinescul ,,theatron” – locul de unde se vede – indică
faptul că, la început, vizualul a fost dimensiunea cea mai importantă pentru spectacol.
Undeva însă, de-a lungul istoriei, se produce o schimbare şi vizualul devine secundar,
primând planul auditiv. În susţinerea acestei afirmaţii, nu trebuie decât să ne gândim la cum
se defineşte publicul în limba engleză: termenul ,,audience”, care îşi are rădăcina în verbul
latinesc ,,audire”, înseamnă ,,a auzi”. Publicul, la un moment dat, a început să vină la teatru
fiind interesat de ce se va spune/auzi pe scenă, şi nu de ce se va vedea. Secolul al XIX-lea
pune punct dominaţiei auditivului, reimpunând văzul ca simţ primordial pentru experienţa
teatrală. Maurice Descotes66 era de părere, în cartea sa Le public de théâtre et son histoire
(1964), că ,,un teatru popular, înainte de toate, este un teatru vizual”.
Sălile mari de teatru, cu intrările separate, au devenit adevărate esplanade pentru
etalarea averilor, bogăţiilor şi alianţelor. În secolul al XIX-lea, ridicarea burgheziei şi a clasei
de mijloc au transformat teatrul în primul spaţiu unde reuşita personală era etalată în
public67.
Iluminarea scenei s-a făcut, de-a lungul mai multor secole, cu ajutorul lumânărilor de
seu. Acestea nu numai că făceau aerul irespirabil, dar umpleau zona scenei de un fum destul
de gros care, de multe ori, altera vizibilitatea. Să fie acesta unul dintre motivele pentru care
teatrul să fi fost, pentru o vreme, o plăcere auditivă?
În 1810 iluminatul scenei începe să se realizeze cu ajutorul lămpilor de gaz, pentru ca
începând cu 1880 să fie introdus curentul electric. Introducerea curentului electric în sălile de
teatru s-a realizat la un an după ce Thomas Edison inventase becul electric. Rapiditatea cu
Ibidem, p. 37
Ibidem, p. 38
65 Neil Blackadder, Performing Opposition: Modern Theater and Scandalized Audience, Ed. Praeger
Publishers, 2003, p. 9
66 Maurice Descotes (1923-2000) – lingvist francez.
67 Ibidem, p. 10
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care teatrul a îmbrăţişat această invenţie demonstrează, pe de-o parte, vizionarismul celor
care în acea perioadă lucrau în teatre, dar şi o concepţie modernă asupra societăţii şi vieţii
care a obligat teatrul să fie în prima linie a transformărilor de orice fel. Poate nu degeaba
perioada cuprinsă între 1880–1930 a rămas în istorie cunoscută sub denumirea de teatru
modern.
Introducerea curentului electric a însemnat, pentru teatru, începutul unei ere
novatoare fără precedent care a dus, înainte de toate, la civilizarea publicului din sală.
Profesorul Marc Baer, citat de Neil Blackadder în cartea sa Performing Opposition, spunea –
puţin exagerat – că, până în secolul al XX-lea, spectacolele de teatru erau sinonime cu
dezordinea. Această dezordine era întreţinută de publicul spectator care, după cum am
arătat mai sus, venea la teatru ca să socializeze – activitate pe care o desfăşura cu voce tare,
pe tot parcursul spectacolului. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea publicul de teatru
s-a mai cuminţit, pentru ca la începutul secolului al XIX-lea teatrul să treacă printr-un
moment dificil, scena trebuind să suporte şi să se confrunte, din nou, cu vulgaritatea
spectatorilor.68 După 1880 însă, calmul şi liniştea se reinstaurează în sălile de teatru. Cauza
principală a fost introducerea curentului electric. Unul dintre cei care au ştiut să folosească
lumina şi întunericul pentru a delimita clar scena de public a fost regizorul francez André
Antoine (1858-1943). Ideea potrivit căreia era necesară delimitarea public-scenă nu era nouă.
În 1790, George Saunders (1762-1839) elabora un tratat de teatru, Treatise on Theater, unde
afirma că este necesară o divizare între public şi scenă. În susţinerea ideilor sale, Saunders îl
citează pe teoreticianul italian Francesco Algarotti (1712-1764) care, în 1757, propunea ca
actorii să joace în fundul scenei, cât mai aproape de pânzele pictate care serveau ca decor.69
Explicaţia era nevoia de a forma un fel de tot unitar şi pentru a servi mai bine teatrului care
trebuia să fie credibil şi să reprezinte o cu totul altă lume decât cea a publicului.
André Antoine, ajutat de noile condiţii tehnice, a reuşit să îmblânzească publicul,
folosind multă lumină pe scenă şi lăsând publicul din sală în întuneric. Dintr-o dată, toţi
ochii erau îndreptaţi spre scenă, fiind atenţi doar la ce se întâmplă acolo; în sală nu se mai
vedea nimic. Demarcajul lumină-întuneric a indus publicului sentimentul că se află în faţa
unui geam mare, deschis, şi că, din confortul şi anonimatul întunericului, trage cu urechea şi
priveşte pe furiş, nestingherit, la oamenii din încăperea luminată, fără să se simtă vinovaţi de
această indiscreţie. Folosirea luminii pe scenă, dar şi în sală, a impus un nou fel de a face
teatru: naturalismul. Pentru că scena era scăldată în lumină, actorul îşi permite să-şi
rostească replicile din orice poziţie, deoarece era mereu vizibil. El se aude foarte bine, pentru
că sala ascultă şi se uită în linişte. Această libertate nou obţinută de actor este pusă la

p. 8
Ibidem, p. 9

68Ibidem,
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încercare când acesta ia hotărârea de a întoarce spatele publicului, făcând abstracţie de
prezenţa acestuia şi obţinând, astfel, o foarte mare doză de adevăr.
Tot introducerea luminii electrice a făcut posibilă apariţia decorului tridimensional.
Reflectoarele electrice puternice au stricat efectul pânzelor pictate care, dintr-o dată, au
devenit ieftine şi false. Se impunea găsirea unei noi soluţii pentru decor, iar André Antoine
se hotărăşte să folosească mobila din sufrageria mamei sale. Rezultatul este un nou mod de a
face teatru, iar locul unde au început aceste experimente s-a numit Teatrul Liber. Metoda îşi
va găsi corespondenţi şi în alte medii teatrale europene: Freie Bühne (Berlin, 1889), British
Théâtre Libre70 (Londra, 1891).
Germania unificată de Bismarck71 avea o viaţă teatrală bogată. Ideile radicale ale lui
Antoine vor fi importate de un grup de tineri intelectuali germani radicali, printre care
criticul de teatru Otto Brahm72. Până la existenţa fizică a teatrului Freie Bühne (în traducere
Scena Liberă), simpatizanţii ideii de teatru nou se întâlneau la matinee organizate cu circuit
închis.
Succesul de care se va bucura Freie Bühne o dată inaugurat73, i-a inspirat pe membrii
Partidului Social Democrat german care au inventat concepul de Freie Volksbühne – un nou
tip de dramă care trebuia să placă şi să emoţioneze clasa muncitoare, trebuia să-i educe şi să
le ofere experienţe spirituale, în schimbul a 50 de pfenigi – preţul unui scaun la teatru.
Arhitectura sălii de teatru
cunoaşte o nouă transformare, iar
teatrul rupe cu trecutul datorită
regizorului vienez Max Reinhardt
(1873-1943). Descoperit de Otto
Brahm, Reinhardt i-a succedat
acestuia la conducerea Deutsches
Theater din Berlin, deşi avea doar
32 de ani.
Kammerspiele Berlin, plan din 1909

British Théâtre Libre se va numi mai târziu Independent Theater.
Otto von Bismarck (1815-1898) – important politician conservator german. Timp de aproape 30 de
ani a dominat politica europeană, reuşind realizarea unui echilibru între marile puteri europene (18711914). I se datorează unificarea statelor germane sub conducere prusacă.
72 Otto Brahm (1856-1912) – important manager de teatru, regizor şi critic de teatru (pentru cotidianul
liberal Vossische Zeitung) al lumii germane.
73 Freie Bühne a fost inaugurat în 29 septembrie 1889 cu Strigoii de Henrik Ibsen.
70
71
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Misiunea lui Reinhardt era să nu lase neexplorat nici un aspect legat de teatru. Pentru
a-şi pune în practică ideile şi teoriile radicale, el construieşte la Deutsches Theater o nouă
clădire care va găzdui o sală neconvenţională de spectacol. Noua clădire se va numi
Kammerspiele (Teatru de Cameră) şi va avea 400 de locuri. Ceea ce o făcea însă deosebită era
dispariţia demarcaţiei rigide care exista între scenă şi public. Scena era numai cu câţiva
centimetri mai sus decât primul rând de scaune, iar acest fapt obliga publicul la o nefirească
intimitate cu actorul, producându-se o apropiere sinceră şi nemijlocită. Noua sală a fost
inaugurată în 8 noiembrie 1906.74
Berlinul a fost unul dintre centrele avangardei istorice, iar această realitate poate fi
uşor explicată prin faptul că Germania, la începutul secolului al XX-lea, la fel ca şi în prezent,
era o ţară interesată de industria energiei electrice. Prin urmare, teatrul a avut numai de
profitat de pe urma noilor tehnologii.
Arhitectura sălilor de spectacol se îmbogăţeşte o dată cu proiectul Bayreuth
Festspielhaus, inaugurat în 1876. Sala reprezenta materializarea ideilor compozitorului
german Richard Wagner (1813-1883), care dorea un interior golit de orice ar putea distrage
atenţia publicului privitor.

Bayreuth Festspielhaus, 1876
Kammerspiele a fost inaugurat cu spectacolul Strigoii de Henrik Ibsen, decorurile fiind semnate de
Edvard Munch.
74

94

Concept vol 7/nr 2/2013

Research

Secolul al XX-lea aduce cu sine mai multă democraţie în teatre: nu se mai construiesc
clădiri cu intrări separate pentru diferitele publicuri, toţi spectatorii folosind aceeaşi intrare.
Însă preţul diferenţiat al biletelor se menţine, iar acesta continuă să promoveze stratificarea
socială. Publicul continuă să fie segregat spaţial, în funcţie de cât de mult e dispus să ofere
pentru un bilet. Cei care plătesc mai mult au locuri mai confortabile şi o vedere mai bună.75
Construirea de clădiri impozante, dedicate artelor în general, este dovada investiţiei politice
în binele cetăţeanului. Ridicarea de teatre noi este, prin urmare, mai degrabă un act politic
decât unul cultural: construirea complexului cultural Lincoln Center for Performing Arts, în
anii ‘60, a fost aprobat tocmai în ideea revitalizării unei anumite zone a New York-ului şi
Barbican Center din Londra a fost construit într-o zonă devastată în timpul celui de-al doilea
război mondial.76
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CONCEPTUL – INSTRUMENT DE LUCRU
ÎN DEZVOLTAREA PERSONAJULUI?

Mihaela Sirbu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
mihaelas32@yahoo.com

Abstract: The „Concept”, an original exercise of the
Romanian Theatre School, which was impossible to track
in other acting school traditions is not theorized
extensively and, to some degree, is largely being put to
work depending on the inspiration of each teacher. This
article is trying to forge an answer on what the „concept”
actually is and whether we can clarify how to best use it.
Putting together a phrase by Sanford Meisner:
„Character comes from how you do what you do” and the
„concept”- exercise, I make a suggestion on how to find a
consistent use of this exercise in education and the
actor's work.
Keywords: „Concept”, character, Ion Cojar, Sanford Meisner.
Exerciţiul de concept este un element emblematic al şcolii româneşti de teatru. Deşi
originile acestui exerciţiu nu sunt pe deplin clare, unii dintre profesori considerând că acest
exerciţiu a fost împrumutat din şcoala engleză de teatru, la începutul anilor ’90, alţii, că ar fi
o modificare a unui exerciţiu mai vechi, bazat pe metoda Violei Spolin, el este predat de
marea majoritate a pedagogilor din cadrul Universităţii Naţionale de Arta Teatrală şi
Cinematografică, aplicat în exerciţii şi în studiul scenelor şi chiar teoretizat în revista Atelier,
de către Liviu Lucaci, Cristian Simion sau Ionuţ Ionescu. Astfel, conceptul este definit ca:
„grilă, sistem, sită prin care se cern informaţiile şi se defineşte un caracter”, „sâmburele
tuturor acţiunilor personajului”. Liviu Lucaci, afirmă că acest concept „vine să sintetizeze
într-o frază, într-o propoziţie, viaţa interioară, resorturile intime, dintr-o perspectivă violent
subiectivă şi scopurile, motivaţiile, dorinţele, spaimele, limitele personajului trebuie să se
regăsească în concept.”
Conceptul este studiat în anul I sub forma unui exerciţiu. Studentul primeşte pe un
bileţel o frază scrisă care devine grila prin care el va răspunde colegilor, care nu cunosc
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conţinutul biletului, la întrebările lor. Înainte de aceasta, pentru a evidenţia rezultatele
exerciţiului, studentul a mai fost supus o dată aceluiaşi tir al întrebărilor, răspunzand însă în
nume propriu. Exerciţiul este considerat un succes atunci când el modifică nu numai
răspunsurile verbale ale studentului, datorate unui mod de gândire asumat prin concept, ci
atunci când studentul se modifică şi în domeniul comportamentului, atunci când
„organicizează” conceptul. Prof. univ. dr. Radu Gabriel cere apropierea conceptului nu doar
la nivel mental, ci şi la nivel subconştient, pentru ca în acest fel el să creeze reacţii
surprinzătoare, neplanificate.
Bineînţeles că înţelegerea conceptului şi nivelul său de integrare depinde atât de
înţelegerea corectă a exerciţiului de către student, cât şi de priceperea profesorului în a
formula un concept.
A doua etapă a exerciţiului se realizează mai târziu, atunci când studentul/actorul
suprapune conceptul textului dramatic şi în acest proces constă, de fapt, valoarea lui.
Cum se formulează ideal un concept în aşa fel încât să producă rezultatul dorit,
respectiv asumarea completă de către student şi modificarea modului de gândire şi
comportament al acestuia? Şi cărui aspect din Arta Actorului corespunde acest concept?
Să fie el deci formularea celui mai intim şi puternic scop al „personajului” pe care
încercăm să ni-l asumăm, asumându-ne un mod de gândire diferit? Nu ar însemna aceasta că
el corespunde „supraobiectivului”, „supratemei” în limbaj stanislavskian? La ce ne-ar mai
folosi atunci dublarea acestui termen? De asemenea, ştim că această supratemă nu se poate
juca, pentru că este prea generală şi este doar un mijloc de analiză în cadrul sistemului. Să fie
atunci conceptul scopul personajului? Din nou, atunci când lucrăm pe baza unui text
dramatic, definirea scopului este o unealtă în sine şi nu există necesitatea dublării acestei
unelte sub numele de „concept”. Este conceptul o motivaţie generală a personajului? Mi-e
teamă ca gândind în acest fel rămânem într-o sferă a generalităţii.
Personal consider că, din moment ce avem ca instrument de lucru în scenă atât scopul
sau intenţia personajului, cât şi motivaţia şi supraobiectivul, adică toate aceste aspecte care
răspund la întrebările „de ce?”, „pentru ce?”, „conceptul” poate fi un instrument folositor
pentru a răspunde la întrebarea „cum?”
Ion Cojar spune că personajul nu există. Sanford Meisner susţine că personajul este
definit prin „cum faci ceea ce faci”. Eu consider ca între aceste două concepţii nu exista nici o
contradicţie. Pentru că felul în care faci ceea ce faci nu înseamnă neapărat asimilarea unor
caracteristici exterioare ci, în viziunea lui Meisner, adoptarea unui punct de vedere care îi va
defini actorului acţiunile în aşa fel încât ele nu mai pot fi „oricum”. De ce nu ar fi tocmai
acesta rolul conceptului? Punctul de vedere, grila care determină specificul atitudinii noastre,
poate fi asumată prin „concept” şi va duce nu la modificarea scopurilor personajului, ci la
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modificarea modului în care el îşi îndeplineşte acel scop, corespunzător punctului nostru de
vedere asupra vieţii.
Consider că scopul este cel care determină acţiunea personajului, iar conceptul poate
fi util pentru a defini modul în care personajul îşi va îndeplini acest scop.
În procesul de repetiţie se poate lucra astfel cu „conceptul” ca o unealtă pentru a
defini punctul de vedere al personajului, modul în care el îşi execută şi concepe acţiunile. La
repetiţii acest concept poate fi schimbat, pentru a descoperi laturi diferite sau alterităţi ale
personajului şi vom constata că, dacă vom folosi concepte diferite alăturate aceluiaşi scop,
actorul va ajunge la rezultate diferite, de fiecare dată posibile, care se înscriu în coordonatele
scenei studiate, dar vor crea ultimativ viziuni diferite asupra ei.
Avantajul lucrului cu conceptul este că studentul va lucra de fiecare dată organic, din
interior şi va dezvolta „elemente de personaj”, respectiv va adăuga substanţă personajului
său, doar gândind prin prisma „punctului său de vedere”, a „conceptului” său.
Conceptul trebuie formulat însă încă din prima etapă în aşa fel încât să nu se
confunde cu scopul sau supratema. Un concept formulat pe baza verbului „a vrea”, de
exemplu: „vreau să fiu cel mai bun”, defineşte mai degrabă un scop general şi duce mai
degrabă la acţiuni, pe când „mă simt bine când sunt admirat”, deşi are la bază acelaşi
personaj, poate fi un concept ce ar putea duce, prin asumare, la un comportament diferit de
cel ce reiese din simpla asumare a scopului.
Dacă asociem aceluiaşi scop (de exemplu „să atrag atenţia mamei” pentru scena
Treplev-Arkadina) două concepte diferite, pentru formularea cărora se apelează la
imaginaţie sau la text, de exemplu: „trăiesc pentru dragoste” sau „urăsc desfrâul”, vom
obţine două personaje diferite sau putem, prin adăugare, să dezvoltăm două laturi diferite
ale aceluiaşi personaj.
Consider că formularea conceptului ca punct de vedere asupra lumii şi vieţii din perspectivă
personală, este o oportunitate de a dezvolta personajul nu doar pe orizontală (motivaţie şi scop) ci şi pe
verticală, în sensul în care conceptul poate adauga nişte componente „de caracter” rolului.
Având în vedere acest lucru şi având în vedere faptul că oamenii nu au doar un
singur punct de vedere asupra vieţii, actorul poate experimenta, pe rând, cu mai multe
concepte pentru a adăuga diverse componente de „caracter” rolului său. Improvizând pe
baza textului cu un concept, actorul poate descoperi, fără premeditare, laturi nebănuite ale
personajului interpretat. În urma unor improvizaţii repetate, cu concepte diferite, formulate
pe baza textului sau, de ce nu? din imaginaţie (respectiv pe baza circumstanţelor date sau pe
baza celor imaginare, propuse de regizor sau auto-propuse), actorul adaugă straturi
personajului, ajunge să motiveze spontan sau să descopere noi şi noi aspecte ale fiinţei
întruchipate. Pentru că „arta actorului este un mod specific de gândire”, „conceptul”, atunci când
este definit clar, produce revelaţii şi descoperă paradoxalitatea fiinţei umane.
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În consecinţă, utilizarea conceptului pentru desluşirea consecinţelor adoptării unui
punct de vedere specific, diferit de cel al actorului, ne oferă un instrument de lucru extrem
de valoros.
Într-un articol viitor vom intra în profunzimea acestei teme, încercând să stabilim cu
cât mai mare precizie modalitatea de formulare a unui concept eficient.
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ACTORUL ÎNTRE ROL ŞI PERSONAJ

Alex Vlad
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
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Abstract: It is extremely important for an actor to be
able to see through his character’s eyes. This does not
mean that the actor will feel the pain or the joy that his
character is feeling – since those are the character’s
feelings – but in this manner the actor will be able to
play his part without having to think if he is sincere or
fake. For this to happen, the artist must let himself be
vulnerable at all times and, in order to be vulnerable, he
must react as natural as possible to everything that
happens to him on stage. Only when filled with shame
or fear the actor stops being true to his art. That being the case, his attention vanishes and the only
thing left for the audience to see will be the empty shell of his character. This must be avoided by all
means.
Keywords: acting, actor, character, attention, focus, vulnerable, shame, true/false, „I am”.
Lumea interioară a personajului nu poate fi construită. Acest lucru este imposibil. Tot
ce putem face este să probăm lucruri şi, în urma efectuării probei, să descoperim interioritatea
personajului.
Trebuie pornit de la atenţie. Abilitatea actorului de a exista natural se dezvoltă şi se
antrenează prin atenţie. A învăţa să fii viu pe scenă este imposibil; a învăţa să nu te blochezi,
adică să nu te auto-controlezi se poate înţelege, cultiva şi învăţa. Atenţia ajută practic actorul
să fie viu. Când atenţia se transformă în concentrare, atunci actorul devine o bucată de
material mort în lumina rampei. Dacă actorul spune că se concentrează asupra unui lucru sau
asupra unei persoane, de fapt toată energia lui se aruncă asupra propriei fiinţe şi începe să
controleze modul în care vede, simte, vorbeşte şi se mişcă personajul său. Concentrarea este
egoistă şi implică o singură fiinţă: pe cel care propagă acest fenomen. Atenţia, însă, porneşte
de la actorul X, se reflectă în partenerul de scenă şi se întoarce la acelaşi actor de la care a
pornit. Are loc un flux perpetuu. Acest lucru presupune de fapt că X este mai interesat de ce
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face celălalt, uitând în acest timp de sine. Uitarea de sine se activează prin atenţie. Să îl văd pe
celălalt este mult mai incitant decât să mă văd pe mine. Este un alt fel de a spune că eu devin
adevărat prin tine şi tu prin mine. Înţelegem de aici că orice formă de concentrare trebuie
eliminată. Atenţia însă trebuie să fie permanentă.
Prin atenţie, actorul câştigă acel „ceva” pe care animalele şi copii îl au natural: lipsa de
ruşine. Ruşinea este un element perturbator, care îngrădeşte actorul; este sursa principală de
la care provin gândurile parazitare. Practic, un gând parazit presupune ca X să gândească
ceva pe lângă situaţia scenică. Este ca atunci când vrei să vorbeşti despre mers la film, dar îţi
aminteşti că i-ai promis fratelui că-l suni. Pentru un timp devii absent, iar viul din ochi
moare. Din astfel de situaţii se naşte şi replica: „Nu mai privi în gol.” Omul este prezent fizic,
dar absent din toate celelalte puncte de vedere, născându-se astfel un gol la mijloc. Pe scenă,
ruşinea are acest efect pentru că decuplează actorul de personaj: „dacă mă fac de râs”, „dacă
mi se face observaţie”, „dacă se râde de mine”, „dacă X este mai bun decât mine”, „dacă nu
descopăr la timp”, etc. Deşi, în primă instanţă, poate părea că este vorba de orice altceva, la
bază se va ascunde mereu ruşinea. Un alt efect pe care îl are ruşinea este să ţină actorul în cutie.
O posibilă formă de a explica arta actorului este că X apare cu sufletul în fundul gol în faţa
publicului. Primul lucru care intervine este disconfortul, care se transformă în ruşine. Iată,
deci, un alt element care trebuie pus la coşul de gunoi, alături de „concentrare”. Şi când, în
cele din urmă, crezi că totul începe să meargă bine şi actorul nu mai încremeneşte, îşi face
apariţia cel mai mare inamic: frica. De fiecare dată când este rezolvată ruşinea şi actorul
îndrăzneşte să apară cu sufletul dezbrăcat la rampă câteva secunde, mai rămâne un pas de
făcut: să existe, să fie pe tot parcursul reprezentaţiei sau repetiţiei cu sufletul nud. În calea
acestui fenomen se aşează frica. „Teama face foarte dificilă discuţia deschisă despre un
conflict. Din teamă, ne simţim obligaţi să cădem de acord. O atmosferă de lucru sănătoasă,
unde putem risca şi greşi, este indispensabilă. Teama ne uzurpă încrederea în noi înşine şi ne
blochează procesul de lucru.”77 Deşi are un efect asemănător, teama (frica) nu trebuie să fie
confundată cu ruşinea. Marea diferenţă constă în faptul că ruşinea se referă la nesiguranţa
actorului legată de neasumarea problemeor şi datelor personajului – îi este ruşine să se
apropie cu interioritatea lui de o altă lume lăuntrică; iar frica dezvoltă o nesiguranţă în
momentul în care actorul probează sentimente, acţiuni, etc. trecându-le prin grila
personajului. Ruşinea este mai acută la eu în situaţie, iar frica la eu în personaj. Frica ne face
să gândim iraţional.
Ne rămâne deci doar atenţia care stârneşte acel flux de du-te-vino dintre doi actori
aflaţi pe scenă simultan. Fluxul creat de atenţie ne face vulnerabili din punct de vedere
emoţional, ne trezeşte simţurile şi porneşte motoarele imaginaţiei. Devenim deschişi, gata să
77

Fragment din Actorul şi ţinta de Declan Donnellan
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primim orice. În acel moment schimbările de orice natură se fac simţite şi observate atât din
scenă, cât şi din afara spaţiului scenic.
Suntem dependenţi de simţurile noastre. Aici se află şi primul contact cu exteriorul:
vedem, mirosim, gustăm, atingem, auzim. Simţurile actorului se acutizează direct
proporţional cu miza care este în joc. Cu cât miza este mai mare, cu atât contactul cu lumea
exterioară este mai puternic. Trebuie înţeles însă că un actor nu poate aduce în real 100%
autenticitatea simţurilor unui personaj. La finalul piesei „Tango”, Edek îl omoară pe Artur.
Ce a simţit cu adevărat Edek sau ce a simţit Artur nu poate fi redat la acelaşi nivel. Dar, prin
muncă, ne putem apropia tot mai mult de ceea ce ar trebui să fie. Edek va percepe lumea
exterioară prin simţurile actorului care i le împrumută, deci maximul lui X va fi şi maximul
lui Edek.
Imaginaţia ne ajută să ne creăm... imagini; ne ajută să percepem şi să interpretăm, să
traducem ceea ce simţurile transmit corpului. În imaginaţie este ascunsă conceptualizarea
lumii. Ceea ce înseamnă că, fără a crea imagini în mintea noastră, nu ne putem ancora în
realitate. Nu există nimic din tot ceea ce nu am perceput încă de-a lungul vieţii. Simţurile
oferă senzaţii, iar imaginaţia le transformă în imagini şi alocă înţelesuri pentru fiecare
imagine în parte. Lumea este, în felul acesta, reinventată de fiecare în parte, prin filtrul
personal.
Vulnerabilitatea emoţională păstrează lumea interioară a actorului precum o rană
mereu deschisă. Cea mai mică atingere stârneşte o reacţie imediată. Emoţia sau sentimentele
nu pot fi făcute sau arătate. Nu pot fi controlate, ci doar ignorate. Simt că iubesc, dar hotărăsc
să-mi ignor sentimentul, să trec mai departe. Sentimentele se manifestă prin ceea ce facem.
Şi, deşi nu putem controla sentimentele, emoţiile, putem controla ceea ce facem, modul în care le
manifestăm. Problema care se ridică este următoarea: ca reacţia să nu fie mai mare decât
interioritatea. Dacă bucuria din suflet este mică, atunci încercarea noastră de a descrie prin
gesturi şi vorbe o bucurie mare ne va duce în fals. Falsul se observă imediat. Ceea ce trebuie
să se întâmple însă este ca, în exterior, gesturile şi vorbele să fie mai mici decât bucuria
interioară. Aici se ascunde autenticitatea. Mai mult, actorul trebuie să separe ceea ce simte
personajul de ceea ce face. Pentru că, dacă personajul simte bucurie, el nu va putea face
bucurie. În altă ordine de idei, actorul nu face ceea ce personajul lui simte. Mereu personajul
va încerca să controleze ceea ce simte personajul. Faptul că cineva a câştigat la loterie o sumă
fabuloasă îl face pe acel om să ţipe şi să dea telefoane în stânga şi dreapta. Prin aceste acţiuni
încearcă să-şi controleze bucuria. Nimic nu poate exprima exact starea lui, dar altceva nu ştie
să facă. Gestul va fi mereu mai mic.
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Ca şi în cazul simţurilor sau al imaginaţiei, actorul împrumută vulnerabilitatea lui
emoţională personajului78. Ceea ce le separă pe toate trei însă este faptul că vulnerabilitatea
poate fi stăpânită. Simţurile funcţionează de la sine. Atingi un scaun, miroşi o mâncare, etc..
Totul se petrece aproape instantaneu. Imaginaţia se deplasează în paralel cu simţurile. Căci
imaginaţia este cea care ne dictează ce vedem cu ochii minţii, în funcţie de ceea ce simţim.
Vulnerabilitatea emoţională, poate fi însă estompată şi astfel să nu se mai manifeste. Orice
om are o anumită doză de vulnerabilitate şi, lăsată liberă, ea se poate manifesta asemeni
simţurilor sau imaginaţiei: instantaneu. Dar, în viaţa de zi cu zi, societatea ne-a învăţat să ne
controlăm sentimentele, să ni le ţinem în frâu şi atunci ne este ruşine să plângem la birou
dacă ne-a murit cineva drag, ne gândim că nu este politicos, etc.; pur şi simplu, pe măsură ce
înaintăm în vârstă, ne cenzurăm tot mai mult. Actorul însă trebuie să ştie să îşi modeleze
sentimentele în funcţie de situaţia scenică; actorul este obligat să nu se cenzureze în nicio
situaţie. Dar, înainte de a fi capabil de aşa ceva, trebuie să redescopere vulnerabilitatea din el,
precum un bebeluş care află pentru întâia oară ce înseamnă durerea sau iubirea şi nu stă pe
gânduri înainte de a se manifesta; căci copiii sunt cei care au cel mai bine dezvoltată această
latură. Iar atunci când actorul simte că un anumit sentiment se naşte nu trebuie să-l blocheze,
ci să-l lase să se manifeste. Vulnerabilitatea emoţională devine însă, în adevăratul sens al
cuvântului, o unealtă pentru actor abia în momentul în care acesta reuşeşte să gestioneze
intensitatea unui sentiment. Pentru un actor a fi vulnerabil înseamnă de fapt să se lase în voie
şi să reacţioneze în mod firesc la tot ceea ce i se oferă în scenă.
Mereu va exista problema insuficienţei: simţurile nu ajută atât cât ar trebui să ajute;
actorul nu simte suficient, adică personajul cere mai mult. Mai întâi trebuie înţeles că nu
putem simţi la comandă. Toate sentimentele actorilor sunt generate de ceea ce ei văd, căci
sentimentul nu se naşte singur. Încercarea de a naşte de unul singur un sentiment este
onanie şi trimite în fals. Actorul nu trebuie să controleze modul în care este văzut, înţeles,
perceput; dar Mitch trebuie să încerce să controleze cum e înţeles, văzut, perceput de
Blanche, spre exemplu. Aceasta înseamnă că, atunci când simţi prea puţin, cu cât verifici mai
îndeaproape ceea ce face personajul, cu atât Mitch va simţi mai mult. Şi evident, cu cât miza
este mai mare, şi deci lupta lăuntrică este mai acerbă, cu atât se face mai puternic simţită
reacţia exterioară.
Contează cât de mult avem de câştigat sau de pierdut. Lupta lăuntrică ce se dă între a
alege o direcţie sau alta va fi, ca forţă, direct proporţională cu miza de joc. Când avem de
pierdut sau de câştigat mult, atunci alegerea ne macină şi ne trimite mereu în nesiguranţă, în
dezechilibru.

Vulnerabilitatea (la fel ca şi simţirea sau imaginaţia) trebuie să fie înţeleasă ca unealtă de lucru, ca
aparat. Căci vulnerabilitatea personajului este cu totul alta decât este vulnerabilitatea actorului.
78
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„Tango”, după S. Mrozek, regia Gelu Colceag, Edek –
Alex Vlad, Arthur – Silviu Debu, Ala – Mihaela Alexandru

Balansul interior se traduce în cât mă costă pe
mine acest lucru dacă îl fac, precum şi cât mă costă
dacă nu îl fac. Altfel spus, în ecuaţie apare consecinţa,
urmarea şi totodată se naşte întrebarea cea mai
importantă: „Pot să îmi asum?”
Asumarea trebuie să fie privită înainte de toate
ca ceva care ţine de actor. Dacă X se lasă în voie, uită
de ruşine şi de frică, dacă nu se chinuie să se
concentreze sau să obţină un lucru fix, mort, atunci,
încet, încet, procesul de asumare poate avea loc.
Actorul îşi asumă faptul că pe Mitch îl doare că mama
lui e bolnavă şi începe să vadă prin ochii lui Mitch
acest lucru. Dar actorul nu va simţi niciodată suferinţa aşa cum o simte Mitch. Actorul poate
să îl lase pe Mitch să verifice în el dacă o faptă săvârşită îl va face să sufere mai mult sau mai
puţin.
Cât mă costă ţine direct de personaj. Faptul că Blanche îl minte pe Mitch, îl costă doar
pe Mitch – nu şi pe actorul care vede prin ochii lui. Actorul din Mitch nu are o relaţie cu
Blanche. Lupta care se dă pentru o alegere are loc doar în Mitch. Aici se poate ascunde şi un
alt mod în care putem privi asumarea. Mitch poate lua o decizie care duce la fapta X şi e de
urmărit dacă îşi asumă sau nu consecinţele în urma faptei. Aici actorul nu poate lua o
decizie. Numai Mitch este capabil de aşa ceva.
Încă odată facem apel la imaginaţie. Personajul suferă, râde, glumeşte, etc., direct
proporţional cu forţa imaginaţiei actorului. Problema apare în momentul în care regizorul îşi
închipuie mult mai mult decât actorul. E foarte important ca în astfel de momente să nu ne
blocăm. Escaladarea are loc lent, dar ea se va întâmpla oricine ai fi. Nu poţi spune că doi
gunoieri, să zicem (şi să ne fie iertată exprimarea discriminatorie), nu ştiu ce este iubirea. Ei
ştiu foarte bine, numai că modul lor de a o simţi şi de a o exprima este diferit de modul în
care ar face-o un avocat. Actorul trebuie numai să iasă din carcasă.
Dar ce se întâmplă dacă înţelegem, dar nu reuşim să aplicăm imediat? Înainte de a fi
personaj, am stabilit că actorul este un cititor oarecare, apoi un reporter. Următorul pas este
să înţeleagă ce se petrece în personaj. Prima etapă este acceptarea personajului. A doua etapă
este să existe prin partener fără a-i fi frică sau ruşine să simtă. Pentru a merge mai departe,
actorul trebuie să încerce să se întrebe: „eu ce-aş face dacă aş fi însuşi personajul?”.
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Stanislavski a fost primul care a observat fenomenul straniu care se întâmplă cu
actorul: „Ca să învingem toate greutăţile care ne stau în faţă trebuie, înainte de toate, să avem
îndrăzneala de a recunoaşte că, din foarte multe pricini, atunci când ieşim pe scenă, în faţa
spectatorilor, (...) noi pierdem complet senzaţia vieţii reale. Uităm tot. Şi cum umblăm în
viaţă, şi cum stăm jos, cum mâncăm, cum bem, dormim, discutăm, privim, ascultăm, într-un
cuvânt, cum acţionăm interior şi exterior în viaţă. Noi trebuie să învăţăm toate astea din nou
pe scenă, aşa cum învaţă un copil să umble, să vorbească. Să privească şi să asculte.”79

„Un tramvai numit dorinţă”, după T. Williams, regia Mihaela Sirbu,
Mitch – Alex Vlad, Blanche – Sabina Brânduşe (n.ed.)

Orice am face şi oricum am pune problema, primele repetiţii cu mişcare nu vor fi
niciodată cu personaje, ci cu actori. Pe scenă se va repeta cu actorii care fac parte din
distribuţie. Este imposibil ca personajele să apară de la bun început. Personajul trebuie căutat
în text şi descoperit pe scenă. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla cu un actor este să
inventeze personajul. Asta înseamnă că îi pune cu mâna sentimente şi trăiri în suflet, accente şi
interpretări în voce şi simţiri. Ori toate aceste lucruri trebuie să se nască de la sine, să fie
dezvăluite treptat.
Dacă reuşim să eliminăm gândul că suntem priviţi şi luăm scena drept un spaţiu
familiar (dormitorul de acasă, spre exemplu), atunci, cu oricine am interacţiona, ar fi ca şi
când ne-am afla în intimitatea locuinţei noastre. Ceea ce presupune că putem reacţiona
interior şi exterior aşa cum dorim, aşa cum suntem.
Gândul parazit cel mai des întâlnit – alimentat de ruşine – care ne face să fim altfel pe
scenă, este „Dacă nu fac bine?”. Trebuie să se înţeleagă că nimic nu este greşit sau bun, ci
79

Fragment din Munca actorului cu sine însuşi de K. S. Stanislavski

105

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
mereu diferit. Atât. Acţionând normal într-un spaţiu, treptat acel spaţiul se poate schimba. Şi
din „la mine acasă” să devină „acasă la altcineva”, un bar, un cimitir, etc..
Înainte de a merge spre miezul problemei, trebuie rezolvate posibilele blocaje care
apar: „nu ştiu ce să fac aici”, „nu ştiu ce joc”, „nu ştiu ce simt”, etc.. Aceste întreruperi există
în primul rând datorită concentrării prea mari asupra propriei persoane. Deci trebuie
recalibrate atenţia, imaginaţia, simţurile pentru a se putea dezvolta pe scenă relaţia. Fluxul
face relaţia, iar relaţia face ca fluxul să nu se oprească.
Se începe prin a observa doar situaţiile în care este pus personajul. Obiectivul este de
a parcurge scenele aşa cum ar face actorul, dacă ar ajunge în viaţa reală în aceleaşi situaţii în
care e aşezat personajul. Putem observa în felul acesta care sunt diferenţele majore dintre
actor şi personaj. Când o vede pe Ala pentru prima oară, Edek începe să saliveze şi să-şi
dorească să o pipăie fără a mai ţine cont de cei din jur. Actorul care va ajunge să privească
prin ochii lui Edek va rămâne locului şi îşi va dori să pornească o discuţie respectuoasă sau
se va apropia de femeie şi-i va oferi un ceai, etc. Iată deci o rotire de 180 de grade. Problema
apare atunci când actorul spune „eu în situaţia asta nu aş face nimic” sau „eu aş pleca”.
Pasul care urmează este adăugarea obligo-ului. Actorul este tot el în situaţie, dar de
data aceasta are obligaţia de a transforma cu orice preţ reacţiile sale din scena 1, în motor de
activare a scenei următoare. Asta înseamnă că el, actorul, este forţat să nu fie pasiv şi/sau
indiferent faţă de ceea ce se întâmplă. Mai mult, nu are voie să îşi aleagă ca variantă de
acţiune părăsirea scenei.
Treptat, se adaugă toate informaţiile care ţin de scheletul personajului. Odată
câştigate aceste lucruri, ne putem pune problema „cu ce se confruntă personajul, ce are de
urmărit?”, „care este ţinta80 lui?”. Vom descoperi că, de fapt, actorul nu poate face nimic fără
ţintă. „De exemplu, actorul nu poate juca <eu mor> pentru că nu există o ţintă. Totuşi,
actorul poate juca <primesc moartea cu braţele deschise>, <mă lupt cu moartea>, <îmi bat
joc de moarte>, <mă lupt pentru propria viaţă>.”81 Altfel spus, actorul nu poate juca decât
verbe care conţin o ţintă precisă, fiind astfel imposibil să joace un verb fără obiect. Ţinta
actorului va fi în permanenţă activă, în continuă schimbare şi mereu prezentă.
Prin săpături efectuate în acelaşi loc se pot aşeza ca nişte cărămizi, una peste alta,
toate aceste elemente care vor ajuta actorul treptat să descopere personajul. Dar, oricum am
pune problema, este imposibil ca actorul să evite jocul de-a „eu în situaţie”. Şi, oricât ar părea
de banal sau de stupid, deşi poate lăsa senzaţia că este o întoarcere la primul an de studiu în
arta actorului, încercarea de a arde această etapă de eu în situaţie trimite actorul în fals,
lăsându-l să alerge pe o pistă încărcată de erori.

80
81

Termenul de „ţintă” a fost preluat din lucrarea Actorul şi ţinta.
Fragment din Actorul şi ţinta de Declan Donnellan
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ENTUZIASMUL PROFESORULUI ŞI PUTEREA CUVINTELOR ÎN EDUCAŢIE
MASTER INTERDISCIPLINAR PED-ArtE82
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crloprea@yahoo.com

Abstract: To be a good teacher requires being a good actor in the
classroom, to be able to convey to the students emotion and
desire to learn more about certain content. It is important the
way in which the teacher manages to stimulate the curiosity and
maintain the students’ interest in living the joy of personal
discoveries. The way he communicates with the student and
using appropriate methods and techniques to stimulate
creativity, the teacher may attract his interest, his curiosity and
his desire for knowledge. The enthusiasm of the teacher is the key
for a good learning in school. This encourages the student
interest, maintains his attention and positive attitude. In this
way, there is an increase in student motivation which directly
influences his educational results, his performance.
Keywords: education, enthusiasm, physical and mental health, power of words, interactive teaching
and learning.
„Nu este niciodată prea târziu să devii ceea ce poţi fi.”
George Eliot
Schimbarea pe care o căutăm începe cu noi
Sănătatea întregii vieţi depinde de felul cum reacţionăm, vorbim şi ne purtăm în jurul
celui care se pregăteşte să devină adult. Răbdarea, încrederea, iubirea sunt elemente care
aduc lumină în sufletele copiilor, iar copiii îşi vor aminti întreaga viaţă de cei care au
contribuit la desăvârşirea lor personală. Profesorul bun cunoaşte şi apreciează/valorifică
punctele de vedere ale elevilor. Opiniile acestora reprezintă nişte „ferestre” deschise spre

82

Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie
- http://fpse.unibuc.ro/ro/despre-noi/programe-de-studiu/master
- www.facebook.com/pages/Ped-arte-Master-interdisciplinar
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propriile lor raţionamente, ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea.
Acordându-le şansa de a-şi exprima părerile, profesorul stimulează încrederea în propriile
lor forţe.
Educatorul, ca doctor de suflete, este acea persoană care dăruieşte cu iubire din
cunoaşterea sa, cântărind cât, ce şi cum trebuie porţionată aceasta, astfel încât sufletul celui
aflat în formare s-o primească ca pe ceva firesc, de care are nevoie pentru propria-i
desăvârşire.
Într-o şcoală dezirabilă, atât elevii cât şi profesorii îşi doresc ca activităţile să fie
plăcute, învăţarea să fie utilă, cunoştinţele interesante, iar lecţiile să fie organizate folosind
un evantai metodologic bogat şi distractiv. Gaston Berger afirma „cei mai buni discipoli ai
unui profesor nu sunt cei care repetă lecţiile după el, ci cei cărora le-a trezit entuziasmul, le-a
fertilizat neliniştea, le-a dezvoltat forţele pentru a-i face să meargă singuri pe drumurile lor.”
Şcoala actuală pregăteşte adulţii de peste 20 de ani, iar aşa cum timpurile se schimbă,
aşa şi învătământul (cu tot ce implică el: curriculum, deziderate, cadre didactice, dotări etc.)
trebuie să ţină pasul, să evolueze, anticipând vremurile ce vor veni. De felul în care educaţia
şi instruirea desfăşurate în şcoală şi în familie ajută la dezvoltarea forţelor latente ale
oamenilor în devenire, depinde viitorul omenirii. Educatorul de azi al generaţiilor de mâine
trebuie să fie înainte de toate un doctor de suflete, în condiţiile în care conştientizăm tot mai
mult că ceea ce facem în apropierea unui copil are influenţă asupra spiritului, sufletului şi
trupului său. Educaţia şcolară, ca terapie, devine astfel un deziderat tot mai căutat de părinţi
pentru copiii lor şi reflectă concepţia conform căreia educatorii îşi ajută elevii să-şi
construiască identităţile, să fie încrezători şi să-şi preia răspunderea pentru propria lor
dezvoltare.
A fi educator este, fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a omenirii,
pentru că are acces direct la sufletul copiilor, iar de eforturile depuse de educatori depinde
întreaga evoluţie umană. Pentru această meserie nu este suficient să studiezi trei ani la
facultate, ci este nevoie de multă dăruire pentru întreaga viaţă. Ideea e susţinută de filosoful
şi pedagogul francez de origine bulgară, Maestrul Omraam M. Aïvanhov care spunea că,
pentru a fi profesor „trebuie să posezi un element pedagogic înăuntru, în inimă, în suflet, iar
acest element este acela care vibrează, care emană, care îi influenţează pe alţii: chiar fără să
deschideţi gura, ceilalţi simt nevoia să vă imite.”
În literatura de specialitate, sunt reliefate trei aspecte importante ce caracterizează un
„profesor bun” în viziunea elevilor:
„abilitatea de a stabili interrelaţii pozitive cu elevii (să demonstreze că „îi pasă”);
abilitatea de a exercita autoritate, de a oferi structură şi o claritate a regulilor fără a
face acest lucru într-un mod rigid, ameninţător sau ca urmare a utilizării pedepselor;
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abilitatea de a face învăţarea distractivă prin utilizarea unor strategii pedagogice
creative.” (Hoy şi Winstein, citaţi de I-O. Pânişoară)
Profesorul de succes trebuie să monitorizeze permanent performanţa elevilor săi, să
aibă aşteptări pozitive în ceea ce-i priveşte pe elevi. (Purkey şi Strahan (2002) citaţi de I-O.
Pânişoară)
Deşi există nenumărate condiţii interne şi externe care influenţează învăţarea, există o
cheie care poate dechide noi oportunităţi în învăţare, şi anume ENTUZIASMUL profesorului.
Entuziasmul presupune avânt, ardoare, înflăcărare, elan, însufleţire, pasiune, iar verbul „a
(se) entuziasma” se referă la capacitatea de a însufleţi, a înflăcăra, a stimula prin propria
energie şi pe cea a celor din jur. Entuziasmul e molipsitor.
Legătura dintre entuziasmul profesorului şi actul de învăţare din partea elevului este
evidentă. Entuziasmul profesorului este unul dintre mijloacele care poate conduce la
îmbunătăţirea performanţelor elevilor, având rol de catalizator în menţinerea atenţiei
elevilor, în trezirea interesului şi în dezvoltarea unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte
învăţarea. Profesorii entuziaşti sunt foarte expresivi şi acest lucru se demonstrează prin felul
în care se exprimă, prin gesturi, mişcări corporale şi nivelul de energie la care funcţionează.
Toate acestea sunt ingrediente extrem de importante care contribuie la rândul lor la
obţinerea unor rezultate mai bune din partea elevilor. Pentru că entuziasmul profesorului
este contagios se poate întâmpla şi invers, în cazul lipsei de entuziasm. Manifestarea
entuziasmului şi a energiei pozitive pot face ziua mai frumoasă. Plutarh, spunea: „Mintea nu
este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie pornit.” Avântul elevilor cu
performanţe la învăţătură determină reenegizarea entuziasmului profesorului într-un circuit
benefic. Entuziasmul trebuie corect dozat pentru a menţine un mediu optim de învăţare.
Profesorul reflexiv este acea persoană atentă la propriile demersuri, realizând introspecţii şi
manifestând continuu preocupări de adaptare şi de perfecţionare.
Este important pentru cadrele didactice, şi pentru noi toţi de altfel, să conştientizăm
efectul şi puterea cuvintelor în educaţie. Cercetări făcute la Institutul pentru vârsta a treia din
America au relevat următoarele concluzii: Dacă, în prezenţa oamenilor în vârstă, se folosesc
cu regularitate cuvinte cum ar fi: „senil”, „rablagit”, „bătrân”, „uituc”, „încet” şi se fac glume
pe seama diferitelor afecţiuni sau a pierderii memoriei, acestea vor avea efecte asupra stării
fizice a persoanelor în cauză, cât şi asupra psihicului lor. Presiunea sângelui creşte şi pot
apărea şi reacţii nervoase la nivelul pielii. Dacă, din contră, i-am descrie pe cei mai în vîrstă
ca fiind „valoroşi”, „înţelepţi”, „educaţi”, „cu experienţă”, apreciindu-le activităţile cu cuvinte
încurajatoare, rezultatele vor fi altele. (cf. Urban Hal) Prin urmare, dacă acest impact este
demonstrat la nivelul vârstnicilor, de ce nu ar fi valabil şi la nivelul celor aflaţi în formare, ba
chiar şi a vârstelor intermediare?
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O concluzie este sigură şi anume: sănătatea fizică şi psihică poate fi afectată de modul în
care ne alegem cuvintele şi de felul în care le adresăm. Există cuvinte care dor, care pot şoca, care
pot chiar distruge, dar şi cuvinte care mângâie, care pot alina, pot stimula, regenera şi poate
chiar vindeca. Maica Tereza spunea „cuvintele afectuoase pot fi scurte şi uşor de rostit, însă
ecourile lor sunt cu adevărat nesfârşite.”
Observaţi-vă starea, pulsul, mimica, gradul de relaxare sau de tensiune indus de
cuvinte ca „rău”, „urât”, „prost”, „nesuferit”, „gras”, „agresiv”, „idiot”, „tembel”, „ticălos”,
„neruşinat”, „uituc”, „mincinos”, „ironic” sau „bun”, „frumos”, „minunat”, „deştept”,
„iubitor”, „recunoscător”, „corect”, „prieten”, „zâmbet”, „entuziasm”, „veselie”, „fericire”,
„bucurie”, „încredere”, „curaj”, „spor”, „succes”, „bunătate”, „laudă”, „joc”, „distracitv”,
„recompensă” şi trageţi propriile concluzii. Sunt deja cunoscute astfel de studii efectuate
asupra apei. Inteligenţa apei răspunde prin cristale armonioase şi foarte frumoase la cuvinte
precum „iubire” şi „recunoştinţă” sau la muzica clasică şi prezintă formaţiuni neregulate,
diforme la cuvinte şi emisii negative. Cum am putea noi, care suntem 70% apă, să nu
reacţionăm la fel? Au existat cu siguranţă în viaţa fiecăruia dintre noi momente în care cineva
ne-a spus ceva care ne-a schimbat starea, chiar şi viaţa. E celebru citatul din Mark Twain
despre încărcătura energetică a unor cuvinte, dacă acestea sunt sincere şi adevărate: „pot trăi
două luni de pe urma unui compliment bine-venit.”

Harta conceptuală: Entuziasmul profesorului
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Unele cuvinte, care nu înseamnă mai nimic pentru cel care le rosteşte, pot avea o
influenţă nebănuită asupra celuilalt. Un articol intitulat „Patru cuvinte care au schimbat o
viaţă” a lui Bob Greene din Chicago, începe cu relatarea unei scene petrecute într-un spaţiu
public, unde o mamă se răsteşte la copilul său, spunându-i: „Eşti atât de prost încât nu faci
nimic cum trebuie!”. Articolul se concentrează pe ecoul şi pe durata impactului cuvintelor,
continuând cu relatarea despre un tânăr timid, care nu fusese susţinut în copilărie şi care, la
liceu, trăieşte cel mai important lucru din viaţa sa: primeşte lucrarea corectată de profesor cu
următoarea remarcă scrisă pe margine: „Asta da compunere bună!”. Era compunerea unui
tânâr căruia îi plăcea să scrie, dar îi lipsea încrederea că poate face un lucru bun. Remarca
scurtă a profesoarei l-a determinat să continue, ceea ce a însemnat debutul unei cariere
scriitoriceşti de mai târziu. Persoana în cauză este de părere că viaţa sa ar fi avut un alt curs
fără acele cuvinte scrise pe marginea foii. Articolul se încheie astfel: „Atât de puţine cuvinte
pot schimba totul.” Sau, cum ar spune H. Urban: „Cuvintele au puterea de a vindeca sau de a
distruge. Însă atunci când cuvintele sunt deopotrivă adevărate şi frumoase pot să ne schimbe viaţa.”
Secretul (magia) metodelor folosite de către profesor constă tocmai în modul în care
sunt întrebuinţate cuvintele. Dacă sunt alese cu grijă, ele pot convinge şi pot avea efectul
dorit asupra celui căruia îi sunt adresate. Cheia constă în conştientizarea impactului lor şi în
utilizarea lor în scopul dorit.
Eficienţa metodei didactice este relevată în măsura în care are calităţi transformatoare,
fiind înţeleasă drept modalitatea folosită de profesor pentru a-i determina pe elevi să găsească ei
înşişi calea proprie de urmat în vederea construirii propriei cunoaşteri. Astfel, elevul devine
conştient nu numai de conţinutul unui domeniu, ci trăieşte şi emoţia de a-l studia,
motivându-şi alegerile, realizând o învăţare temeinică. Metodologia didactică în viziune
postmodernă pune accent pe crearea şi susţinerea plăcerii de a învăţa, descoperind şi aplicând,
prin antrenarea motivaţiei intrinseci (evitarea „învăţării pentru notă”). Important este cum
foloseşte elevul ceea ce a învăţat, accentul punându-se pe formativ, pe dezvoltarea proceselor
cognitive. Sunt promovate strategiile de interacţiune, învăţarea prin cooperare.
Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii, scopul profesorului
postmodern este să-şi înveţe discipolii cum să gândească, nu ce să gândească. El trebuie să le
„descătuşeze gândurile”, să le trezească curiozitatea şi „să le aprindă minţile” cum spunea
Dave Pushkin.
Clasele de elevi, în viziune postmodernă, sunt privite ca adevărăte comunităţi de
cercetare, demonstrând importanţa socialului pentru întreaga învăţare. Scopul nu este
neapărat cel de a-i antrena pe aceştia în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele
enunţate, ci, mai mult, de a-i ajuta să descopere căile de a pune întrebări şi de a critica problemele.
Preocuparea profesorului este nu doar de a-l face să înţeleagă ştiinţa, ci şi de a simţi emoţia de
a o studia. Educaţia trebuie să determine indivizii să fie într-o continuă stare problematizantă,
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o stare în care permanent să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri, căci, aşa cum spunea
Albert Einstein, „imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea”.
Lecţia în şcoala posmodernă este un proces dinamic care se pliază după specificul
nevoilor, preferinţelor şi rezistenţelor elevilor. Se încurajează participarea elevilor la
construirea ei, iar activităţile au locaţii variate: învăţarea se realizează nu numai în clasă, ci şi în
comunitate. Predarea presupune asigurarea sinergiei între informaţiile provenite pe căi
formale cu cele din surse nonformale şi informale, interconectarea experienţelor de învăţare prin
excursii, prezenţa unor invitaţi în clasă, vizite la muzee, vizionarea de filme, favorizând
legăturile şi abordările transdisciplinare şi pluridisciplinare.
În evaluare trebuie să fie favorizate procesele de negociere care implică conlucrarea
decizională dintre elev şi profesorul evaluator. Se evaluează în comun munca realizată
împreună şi efectele reale ale formării, iar sancţiunile vin din însăşi finalitatea şi calitatea
muncii. Accentul pe analiză şi ameliorare, şi mai puţin pe sancţiune şi control, favorizând
creşterea responsabilităţii personale. Şi toate astea se pot realiza dacă există entuziasm,
pricepere, dorinţă şi poate şi modele. Mă refer la modele deja consacrate în literatura de
specialitate, vezi „educaţia negativă” a lui J.J. Rousseau, Maria Montessori ori educaţia
pentru libertate a lui Rudolf Steiner.
În acest sens am creat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea
din Bucureşti în colaborare cu UNATC „I.L. Caragiale”, un program nou de master, unic în
România, intitulat Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie. Este un master din care
au de câştigat toţi cei care îşi doresc să se auto-descopere prin tehnici specifice teatrului şi să
capete experienţă în vederea lucrului cu copiii (cadre didactice, părinţi etc.).
Masterul a apărut din dragoste pentru copii şi din dorinţa de a le oferi, prin
intermediul celor interesaţi de educaţie (formală, nonformală), oportunităţi de dezvoltare şi
de desăvârşire personală adaptate vârstei şi noilor provocări. Acest master este
interdisciplinar, cursurile de pedagogie, psihologie şi de teatru fiind susţinute de către
profesori universitari de la Departamentul de Formare a Profesorilor, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei/UB în colaborare cu Facultatea de Teatru a UNATC
„I.L.Caragiale” şi colaboratori (dr.) din sistemele educaţionale alternative.
Obiectivele fundamentale ale acestui program de studii masterale sunt, pe de o
parte, de a descoperi şi de a exersa împreună cu actorii-profesori de la Facultatea de Teatru,
tehnici de comunicare sau „secrete” ale meseriei de actor care pot fi folosite în cadrul
activităţilor formale şi nonformale prin cursuri ce cuprind: jocuri de improvizaţie – cu lect.
univ. dr. Marius Gîlea, lect. univ. dr. Mihaela Beţiu, dr. Andrei Aradits şi dr. Adriana Titieni;
tehnici de comunicare eficientă, de retorică şi de public-speaking – cu prof. univ. dr. Radu
Gabriel; rolul teatrului în educaţie – conf. univ. dr. Nicolae Mandea; practica spectacolului
educativ – prof. univ. dr. Adrian Titieni. Pe de altă parte, obiectivele vizează descoperirea,
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împreună cu specialişti în Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie – Ion-Ovidiu Pânişoară, Ion
Negreţ, Sorin Cristea, Elena Stănculescu, Elena Rafailă, Crenguţa Oprea, Diana Csorba,
Laura Ciolan, Anca Petrescu etc. – a practicilor de predare eficientă şi de stimulare a învăţării
specifice diferitelor sisteme alternative de învăţământ – Waldorf, Montessori, Step-by-Step,
Freinet – care şi-au validat în timp eficienţa şi pot fi folosite pentru îmbunătăţirea şi
îmbogăţirea activităţii cu copiii.

Alternative educaţionale – Pespectiva istorică – curs cu studenţii PED-ArtE

De ce arta teatrală? De ce e nevoie de teatru în şcoli?
Conform Violei Spolin „tehnicile teatrului sunt de fapt tehnicile comunicării”, iar
maestrul Ion Cojar spunea: „ Arta actorului e un mod de a gândi.” „Pedagogia, ca şi arta,
presupune vocaţie şi reperezintă un demers creativ din partea profesorului, demers ce
trebuie să intre în sfera preocupărilor sale permanente. Aşa cum artistul îşi continuă
desăvârşirea profesională pe parcursul carierei, având o atitudine creativă şi de cercetare
care-i permite să descopere noi mijloace de expresie artistică, tot aşa şi profesorul va căuta să
se dezvolte, considerând desăvârşirea profesiei sale un proces continuu, creativ şi eficient
pentru viitorul fiecărei generaţii de elevi.”83 după cum afirmă Nicoleta Brânzia (profesor de
teatru în cadrul liceului „Haricleea Darcle” din Brăila).
Jocurile teatrale dezvoltă spontaneitatea, sprijină autocunoaşterea şi descoperirea
celuilalt (acceptare, comunicare, cooperare). Prin teatru, atât elevul cât şi profesorul au de
câştigat în ceea ce priveşte comunicarea dintre ei, devoltarea unor relaţii bazate pe încredere
care solicită deschidere din partea ambelor părţi, cu accent pe dezvoltarea inteligenţelor
multiple, a gândirii critice, independente, a exersării calităţilor atenţiei, voinţei, caracterului
şi, nu în ultimul rând, pe creşterea stimei de sine.
83
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Exerciţiu de încălzire – curs de Arta actorului cu studenţii PED-ArtE

Elevul care are exerciţiul libertăţii de a gândi el însuşi cum să abordeze o situaţie cu
care se confruntă, fără a i se fi oferit „pe tavă” soluţia, ci doar fiind dirijat în propriul demers
de către profesor, are posibilităţi mult mai mari de a-şi dezvolta gândirea proprie, iar, dacă
profesorul oferă o sută de posibilităţi de rezolvare a unei probleme, elevul poate veni cu
rezolvarea numărul 101. Obişnuit să-şi iniţieze şi să-şi gestioneze singur propriul proces de
învăţare, elevul devine astfel propriul său stăpân, are propriul laborator de creaţie – bazat nu
pe stări, şabloane şi indicaţii, ci pe procese mentale reale.
Educaţia prin teatru este în mare vogă la nivel mondial – o spune Mihaela Beţiu
(actriţă şi lect. univ. dr.) în alt articol din vol. 6 al revistei UNATC „Concept”– datorită
avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea personală a individului, indiferent de vârstă,
datorită impulsului major pe care-l dă stimulării şi îmbunătăţirii abilităţilor individului.
Autoarea prezintă o întreagă listă de avantaje ale educaţiei prin teatru, dintre care amintesc
câteva:
- dezvoltă aptitudinea de adaptare la orice situaţie, favorizând astfel managementul
emoţiilor (atât în situaţii cotidiene, cât şi în situaţii critice) oferind un context pentru
exprimarea lor adecvată;
- oferă un cadru necesar exercitării nevoii de experimentare, auto-descoperire, oferind
şansa dezvoltării unor instrumente utile în contexte diferite de lucru şi a unor abilităţi
general valabile;
- dezvoltă capacitatea de relaţionare şi raportare corectă, optimizând comunicarea;
- dezvoltă capacitatea de a învăţa din propria experienţă şi pe aceea de a reflecta asupra
acesteia;
- dezvoltă capacitatea de autoevaluare (a propriilor puncte forte şi a punctelor slabe);
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- stimulează creativitea şi gândirea logică, critică, concretă, operaţiile gândirii (analiza,
sinteza, abstractizarea, generalizarea, concretizarea), promptitudinea şi flexibilitatea gândirii,
precizia în adoptarea deciziilor în situaţii critice concrete (în timp limitat), flexibilitatea
schemelor operatorii ale gândirii concret operaţionale, capacitatea de anticipare;
- dezvoltă toate tipurile de inteligenţă emoţională: inteligenţa verbal-lingvistică, inteligenţa
logico-matematică, inteligenţa vizual-spaţială, inteligenţa corporal-kinestezică, inteligenţa
muzical-ritmică, inteligenţa interpersonală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa naturalistă;
- dezvoltă abilităţile motrice: mobilitatea fizică, precizia execuţiei unei mişcări, viteza de
reacţie, promptitudinea mişcărilor, abilitatea lor (uşurinţă şi fineţe), formarea de deprinderi
motorii, plasticitatea, ţinuta, ajutând la îmbunătăţirea caracteristicilor anatomo-fiziologice
prin educarea zâmbetului, a ţinutei, a vorbirii corecte şi plăcute;
- determină complianţa la reguli şi toleranţa la frustrare, dezvoltând abilităţi de concesie şi
de cooperare necesare lucrului în echipă;
- dezvoltă abilitatea de a sesiza varietatea tipurilor temperamentale şi chiar capacitatea de
asumare a unui alt tip temperamental.84
În loc de concluzii…
Educaţia făcută cu iubire este forma cea mai înaltă de formare.
Nu uitaţi că importante în comunicare sunt intensitatea, tonul vocii şi intonaţia cu care
sunt rostite cuvintele.
Sentimentele ce stau în spatele cuvintelor ajung prin intermediul acestora în
profunzimea sufletului celuilalt şi pot produce transformări.
Efectul cuvintelor este mult prea mare pentru a mai putea fi neglijat.
Menţineţi deschisă poarta către casa sufletului dvs. şi nu-i pierdeţi niciodată cheia!
Bunăvoinţa, sentimentele pozitive şi vorbele calde sunt un balsam pentru oricare suflet.
Am pus la dispoziţie o modalitate nouă de formare educatorilor şi părinţilor prin
intermediul cursurilor Masterului interdisciplinar PED-ArtE – Pedagogii alternative şi artă
teatrală în educaţie pentru că fiecare dintre noi dorim tot ce-i mai bun pentru adulţii de
mâine, având credinţa că educaţia de calitate şi arta sunt pilonii dezvoltării forţelor lor
latente, că educaţia şcolară trebuie să fie terapie pentru minte şi suflet, iar educatorul trebuie
să fie înainte de toate un doctor de suflete care poate influenţa pozitiv destinele copiilor,
ajutându-i să-şi construiască identităţile, să fie încrezători şi să preia răspunderea pentru
propria lor dezvoltare. De asemenea, am dorit să-i ajutăm pe cei care sunt deja profesori să
fie excelenţi în domeniul lor, să facă din fiecare lecţie un spectacol, la fel de captivant ca al
actorilor pe marile scene, am dorit ca educaţia şcoalară să se conducă după dictonul:
„Vino să-ţi arătăm cât de minunat eşti şi cât de minunat poţi deveni!”

Beţiu, Mihaela, Învăţământul preuniversitar teatral. Schimbare de optică, revista Concept, vol 6/nr
1/iunie 2013, p. 5-9
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ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE
MONTESSORI TRAINING – PATRICIA WALLNER

Mihaela Beţiu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
mihaela.betiu@yahoo.com

Abstract: Nowadays, 25 years after the Romanian Revolution,
not only does our more mature society require development of
the educational system, traditional or alternative, but it also
needs the pervasion of education in all aspects of life. The article
is inspired by a conference held by Patricia Wallner – a teacher
trainer in Montessori method for Infants (aged 0-3) – at the
Montessori Institute of Bucharest. The conference was meant to
be the introduction of a one-year training (2014-2015) and the
audience was formed of parents and, mostly, kindergarten
teachers. Patricia Wallner is one of the four trainers in the
whole world specialized in Montessori teacher training for this
age group and she is also preparing Romanian teachers. Maria Montessori emphasized the importance
of starting the education earlier, from the first day of life, when the little human being enters the
period of the „absorbent mind”.
Keywords: alternative education, Maria Montessori, Montessori Institute of Bucharest, 0-3 years
training, Patricia Wallner, the „absorbent mind”, child`s behavior, child`s personality, child`s
potential, opportunities, choises, involvement in activities, the adult-child communication.
Vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani este momentul exact în care trebuie să începem să
construim viitorul copiilor noştri. Este important să conştientizăm acest lucru. La
universitate va fi prea târziu. Mai ales că, în zilele noastre, nu mai e nevoie să faci neapărat
facultate ca să fii fericit, ca să ai o slujbă bună şi bine plătită. De altfel, Maria Montessori şi-a
concentrat studiul pe copiii ce aveau până în şase ani - perioadă pe care o numea „mente del
bambino” pentru că este momentul de formare a minţii umane, perioadă în care mintea
absoarbe totul cu o rapiditate uluitoare. „The absorbent mind” este momentul de până la
şase ani când creierul are 100 de milioane de neuroni şi fiecare neuron poate face între 5.000
şi 10.000 de conexiuni. Cu alte cuvinte, în nicio perioadă a vieţii mintea nu are o posibilitate
de absorbţie mai mare. Pe la 6-7 ani şi încă o dată în jur de 18 ani creierul face un fel de
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„clean out” – curăţă, renunţă la conexiunile neutilizate până atunci. Procesul este benefic,
autoprotector, menit să ajute funcţionarea cerebrală normală în continuare. Maria Montessori
punea accentul pe această perioadă în educaţia copilului tocmai datorită acestei modalităţi
de funcţionare a creierului. Alte părţi ale creierului încep să funcţioneze mai târziu. De
exemplu, capacitatea de a scrie se dezvoltă după şase ani, atunci când se termină „the
absorbent mind”. Montessori a constatat că la „casa dei bambini” unde lucra, copiii au
început să scrie dintr-odată, fără să fi fost învăţaţi, doar pentru că educaţia care li s-a dat
până la vârsta de 5-6 ani a fost cea adecvată. Prin urmare, prin anii ’30-’40, Maria Montessori
şi-a dat seama că începe procesul educativ prea târziu, pentru că s-a ocupat în special de
grupa de vârstă 3-6 ani şi a constatat că trebuie să se ocupe mai intens de 0-3 ani. Ceea ce a şi
început să facă prin 1946, după ce s-a întors din India, după război. Este şi perioada când
scrie „The Absorbent Mind” – una din lucrările ei de căpătâi. Ideea principală este aceea că
educaţia trebuie să înceapă de la 0-3 ani, pentru ca tot ce urmează după 3 ani să fie o
continuare organică. Dacă unii copii nu sunt prea simpatici în perioada 3-6 ani, motivul
trebuie căutat în 0-3 ani. Adulţii – părinţii şi educatorii – sunt exclusiv responsabili de acest
lucru.
Cu aceste gânduri şi-a început Patricia Wallner conferinţa susţinută la Montessori
Institute of Bucharest. Originară din SUA, Patricia şi-a început activitatea în pedagogia
Montessori în 1970. A absolvit cursul AMI pentru grupa 3-6 ani în Washington D.C.. Odată
cu mutarea sa în Olanda, a lucrat alături de Mario Montessori la sediul AMI – Asociaţia
Montessori Internationale, fondată de Maria Montessori în 1929, menită să continue şi să
protejeze integritatea muncii sale. Între 1985 şi 1986, Patricia a făcut studii pentru diploma
AMI la grupa de vârstă 0-3 ani, în Houston, Texas, sub îndrumarea Dr. Silvana Montanaro. A
lucrat apoi timp de 17 ani într-o comunitate bilingvă pentru copii mai mici de 3 ani, în
Amsterdam, Olanda, unde locuieşte şi acum. În 1995 şia început pregătirea alături de Dr. Montanaro pentru a
deveni formator AMI pentru 0-3 ani. Pe parcursul
anilor de training a absolvit şi cursuri de Master în
Ştiintele Educaţiei. În momentul de faţă, Patricia
Wallner este unul din cei 4 traineri specializaţi pe 0-3
ani în metoda Montessori la nivel mondial şi singura
expertă pe această grupă de vârstă din Europa. Trăieşte
în Amsterdam şi ţine training-uri în Şcolile Montessori
din întreaga lume85, pregătind, la rândul său, traineri.

Patricia a pregătit cursanţi la Roma (Italia), Londra (Marea Britanie), Coasta de Aur (Australia),
Yokohama (Japonia), Varberg (Suedia), Zürich (Elveţia), St. Petersburg (Rusia) şi în Statele Unite ale
85
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Învăţământul Montessori se numără printre sistemele învăţământului alternativ,
destul de restrânse în România. Alternativele la învăţământul tradiţional sunt mai răspândite
în cazul grădiniţelor – şi aici putem enumera alternativa Montessori, Freinet, Jena, Step by Step,
Waldorf. În ce priveşte ciclul primar şi ciclurile mai mari, Ministerul nu are probabil
deocamdată suficiente informaţii şi testări pentru a avansa cu acreditarea alternativelor. Pe
de altă parte, şi diferenţele între cele două sisteme sunt tot mai mici, cu cât copilul avansează
în vârstă. În fond, tipul de educaţie oferit de sistemul tradiţional şi de cel alternativ diferă
mai mult în anii mici şi începe să se asemene în
ciclurile următoare de învăţământ. Dacă, în perioada
grădiniţei, sistemul tradiţional se bazează pe predarea
de către educator în faţa întregii clase, orarele şi
sarcinile sunt impuse, materialele de lucru sunt mai
reduse, se pune uneori (sau deseori) accentul pe
memorizare şi se consideră că cel mic „face bine” sau
„greşeşte”,
sistemul alternativ se bazează pe
cunoaşterea şi cercetarea mediului prin simţuri (şi
materialele sunt anume pregătite), pe dezvoltarea
inteligenţei,
personalităţii,
profesorul
predă
individual şi diferenţiat, creează deseori condiţiile
necesare pentru ca cei mici să înveţe unii de la alţii şi
greşelile sunt corectate de la sine, în timpul activităţii,
copilul trăind într-un ambient pozitiv emoţional ce-i
cultivă stări pozitive. În ciclurile superioare, ambele sisteme se concentrează pe dobândirea
calităţilor academice, pe consolidarea cunoştinţelor.
Totuşi, cred că, pe viitor, cele două tendinţe – cea tradiţională şi cea alternativă – se
vor omogeniza într-un mod aproape uimitor pentru profesorii şi educatorii din ziua de
astăzi. Faptul că tot mai mulţi profesori din învăţământul tradiţional îşi predau lecţiile în
mod creativ, că găsesc metode mai eficiente şi mai plăcute de a transmite conţinuturile, ne
arată că situaţia nu este, în fond, atât de disperată pe cât părea la un moment dat. Aspectul în
care învăţământul alternativ câştigă însă mult în faţa celui tradiţional este cel al exprimării
emoţionale şi al dezvoltării inteligenţelor emoţionale. Copil fiind, am suferit mult din cauza
lipsei de comunicare cu adulţii şi a frustrărilor emoţionale. Nimic nu mi-a lipsit mai mult în
grădiniţa şi-n şcoala comunistă ca exprimarea şi acceptarea emoţională. De aici credinţa pe
care am căpătat-o, încă de mică, aceea că trebuie să mă descurc fără ajutorul adulţilor. De

Americii la San Diego, California şi în Portland, Oregon. A ţinut conferinţe în Asia, Europa, Australia
şi Statele Unite ale Americii.
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altfel, crezul Mariei Montessori suna astfel: „Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur,
să voiască singur, să gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească
spiritul.”
La nivel mondial există peste 8000 de şcoli Montessori, de pe băncile cărora au ieşit
personalităţi remarcabile din diverse domenii. În SUA, spre exemplu, există peste 3000 de
profesori Montessori în sistemul de învăţământ public. În România, instituţii de învăţământ
Montessori sunt în Bucureşti, Timişoara, Cluj, Drobeta-Turnu Severin şi Miercurea Ciuc.
Conferinţa Patriciei Wallner a avut loc la Montessori Institute of Bucharest (MIB)86,
condus de Mariana Uliţă. Madlena Ulrich şi Marja-Leena Tyrvainen au susţinut, de
asemenea, training-uri în cadrul MIB pentru grupa de vârstă 3-6 ani.
Training-ul pentru 0-3 ani la şcoala Montessori presupune 5 ani de pregătire în
domeniu. Apoi, ca să poţi deveni trainer la rândul tău, ai nevoie de o perioadă de 3-5 ani, în
care studiezi şi devii asistentul unuia dintre trainerii recunoscuţi. În această perioadă, vei
participa la cel puţin 3 training-uri, vei face 250 de ore de „observation”şi vei scrie 22-23 de
lucrări de specialitate. Cursantul devine apoi el înşuşi „lecturer”/lector. Cursul pentru 0-3
ani este destinat în primul rând educatoarelor, fie că sunt sau nu din sistemul Montessori,
părinţilor, bonelor, îmbogăţeşte experienţa asistentelor, moaşelor. Dar sunt două categorii
cărora o mai bună cunoaştere a perioadei 0-3 ani le-ar creşte nivelul de profesionalism şi
capacitatea de adaptare la situaţiile „din teren”, să le spunem:
- trainerii de la grupa 3-6 ani care vor înţelege mai bine ce au de făcut când studiază şi
perioada 0-3 ani;
- medicii pediatri – Patricia spune: „If I could have it my way, I will call all the
pediatricians of the world into training, so they consider children psychosomatic
unities, not just bodies.” / „Dacă ar fi după mine, aş chema toţi medicii pediatri din
lume la acest training, astfel încât să considere copiii unităţi psihosomatice, nu doar
trupuri.” Lucrul acesta este cu deosebire valabil şi pentru medicii români, indiferent de
categoriile de vârstă cu care lucrează, deoarece le lipseşte deseori abilitatea abordării
psihologice. În acest sens, s-ar cere pentru această categorie extrem de importantă în
viaţa unei societăţi programe de training a resursei umane pentru sporirea abilităţilor
de comunicare, astfel încât medicina să fie centrată nu pe „pacient”, ci pe „persoană”.
Trainigul Montessori pentru 0-3 ani ar putea fi util şi pentru un gen de afacere inexistent încă
pe piaţa românească: profesori sau „nannies” care să meargă în case şi să organizeze adecvat
mediul de creştere al copilului. Şi, de ce nu, pentru completarea experienţei trainerilor ce
predau adulţilor.

86

http://www.institutulmontessori.ro/
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după-amiază de practică la MIB

Obiective generale ale training-ului pentru 0-3 ani şi
Principii educative adecvate acestui grup de vârstă
Adaptation/Adaptarea – Nu există nicio altă creatură pe lume, niciun alt animal pe
planetă care să aibă o copilărie atât de lungă precum omul şi asta pentru că această perioadă
îi este necesară. Nu există niciun alt animal care să se poată adapta la atâtea schimbări: la
mâncăruri diferite, la moduri de trai diferite, haine diferite, limbi diferite, schimbări de
religie şi de mentalitate. Dar cel mai important lucru pentru om este să se poată adapta
momentului în care s-a născut. Aceste lucruri, combinate cu „absorbent mind” fac această parte
a copilăriei – 0-3 ani – fundaţia, baza pentru tot restul vieţii copilului.
Să ne gândim la un copil la naştere: are la dispoziţie doar limbajul corporal, reflexele
primitive, iar singurele lui mişcări voluntare sunt plânsul şi suptul sânului. Personalitate?
Nesigură încă, dar noi, adulţii, sperăm să iasă ceva de acolo!
Să ne gândim la un copil de 3 ani: are la dispoziţie limbajul tot mai articulat, mişcarea
tot mai armonioasă şi precisă (poate dansa) şi la capitolul personalitate putem exclama „O,
da!”
Toate lucrurile de care ne mirăm la 3 ani însă sunt deja fixate, nu mai pot fi
modificate. Poţi să le modifici, dar, ca să iei decizia corectă, trebuie să-ţi dai seama exact ce e
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de modificat. Şi, chiar dacă reuşeşti să schimbi ceva în mare parte, nu poţi să scapi de
deprinderile primului an de viaţă, de ceea ce s-a aşezat în subconştientul micuţei fiinţe.
Făcând o mică incursiune medicală, Patricia explică rolul acelei părţi a creierului –
Amygdala/corpul amigdalian87 – care înmagazinează toată memoria senzorială şi e posibil să
funcţioneze încă din uter. Datorită corpului amigdalian, sunt lucruri pe care nu le mai putem
uita, care se fixează. Deci, ideal ar fi să punem acolo de la început tot ce-i mai bun ca să nu ne
chinuim mai târziu să scoatem ce e rău. În acest sens, Patricia Wallner recomandă părinţilor
şi educatorilor să nu renunţe la lucrurile pe care le iubesc, care le fac plăcere, care le fac bine
şi să le transmită copiilor: „Live to the fullest!”/„Trăiţi din plin!” Ce înseamnă efectiv acest „a
trăi din plin”? Înseamnă să utilizaţi întregul potenţial al copilului.
De fapt, Patricia Wallner este de părere că singura regulă în toată axiologia umană ar
trebui să fie „Comportă-te cu ceilalţi cum te-ai comporta cu tine însuţi!” sau, cum spune
proverbul românesc: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!” Formularea negativă însă este, din
punctul nostru de vedere, reflexul unei mentalităţi centrate pe negativ: „să nu fie...”, „să nu
se întâmple...”. Aceste formulări negative, acest „să nu” repetat în pedagogia poporului
român creează, pe lângă cele câteva interdicţii necesare evitării pericolului, temeri
suplimentare, anxietăţi multiple în perioada adultă.
Îndemnul „Comportă-te cu ceilalţi cum te-ai comporta cu tine însuţi!” este valabil în
orice religie şi a fost valabil în orice epocă şi trebuie să încercăm să-l aplicăm deşi, evident că
pentru asta, din păcate, „o s-o încasăm”. Dar, spune Patricia Wallner, dacă aducem acest
sentiment în interiorul nostru şi, mai ales, dacă îi vom învăţa pe copiii noştri să gândească şi
să se comporte astfel, viaţa noastră va fi mult mai frumoasă, mai bună, mai calitativă şi nu va
mai fi nevoie să renunţăm la noi înşine, la ceea ce ne place, la ceea ce ne distrează... la a ne
trăi viaţa din plin. A fi părinte nu va mai fi o povară pentru că timpul petrecut cu copiii va fi
foarte plăcut, foarte distractiv.
Patricia subliniază importanţa formulărilor pozitive: „Positive statements work better
than questions.”/„Formulările pozitive funcţionează mai bine decât întrebările.” Ar trebui să ne
exersăm să formulăm astfel: „Am nevoie de ajutorul tău, hai să gătim împreună!”; „Hai să
facem ceva nou!”; „Este momentul să citim/să facem patul/să aranjăm masa!”
Următorul pas este oferirea de soluţii: „Give choices!”, daţi copiilor pe care-i creşteţi şi
educaţi soluţii! Posibilitatea alegerii este un aspect foarte important, deoarece copiii noştri
sunt inteligenţi şi avem datoria să le sporim şi mai mult datele naturale. Vârsta de 2 ani este
un moment crucial în care, deseori, cuvântul preferat este „Nu!”. Răspunsul negativ se poate
evita, dacă adultul ştie să pună întrebări. „Vrei să speli morcovii sau cartofii?”, „Ce trebuie să

http://www.scientia.ro/biologie/37-cum-functioneaza-corpul-omenesc/678-cum-fucntioneazafrica-circuitul-neuronal-al-fricii.html
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luăm mai întâi? Furculiţa sau lingura?”, „Vrei să-ţi pui pantalonii roşii sau albaştri azi?”. În
felul acesta arătăm copilului că avem nevoie într-adevăr de ajutorul său, că este important şi
că-l respectăm. Bineînţeles, orice alegere la această vârstă trebuie să fie limitată la 2
posibilităţi (un lucru sau celălat) şi trebuie pregătită în prealabil de adult (astfel încât să-l
mulţumească oricare dintre alegeri). [În cazuri disperate, când avem de-a face cu copii ce
rezistă propunerilor, putem chiar întreba: „Vrei să speli morcovul ăsta sau morcovul
celălalt?”] Posibilitatea alegerii este importantă pentru că acum este vârsta la care i se
consolidează EGO-ul, cel care îi va asigura întreaga viaţă integritatea fizică, funcţionalitatea
şi autonomia. Copilul are nevoie de respect în întrebările pe care i le puneţi, el nu este o
extensie a mamei, a tatălui, a bunicului, a educatorului, a profesorului, a fratelui sau surorii
sale.
Copiii până-n 3 ani au nevoie de ceva timp – destul de puţin – ca să proceseze informaţia
vorbită. Este important să cunoaştem acest lucru, ca să ştim cum să-i vorbim copilului, astfel
încât el/ea să ne asculte, să ne poată asculta, mai precis. Aşezaţi-vă lângă copil, stabiliţi
contactul vizual (puteţi chiar să-i atingeţi obrazul), vorbiţi-i clar şi apoi daţi-i câteva secunde
timp să proceseze ceea ce i-aţi spus. Pe măsură ce copilul începe să înţeleagă sensul
limbajului vorbit, procesarea va avea loc mai rapid. Foarte mulţi copii sunt „acuzaţi” că nu
ascultă, dar, în fapt, au nevoie de un timp de procesare adecvat informaţiilor care li s-au
transmis.
Un alt aspect important la care se opreşte Patricia Wallner este „how to say NO”/„cum
să spunem NU” sau ce are voie copilul să facă şi ce nu, ce se potriveşte posibilităţilor sale şi ce
nu. La acestă vârstă foarte fragedă, când ceva nu este posibil, îi putem spune copilului exact:
„Nu se poate.” Copiii trebuie să ştie ce se poate şi ce nu şi, în limitele stabilite, îi putem oferi
toată libertatea de alegere posibilă. Acest lucru se face în interesul lui, pentru siguranţa lui.
Formularea negativă „Nu se poate!” poate fi cât de des posibil înlocuită cu „Asta este treaba
mea!”, „Să-l lăsăm pe tata să facă asta!” sau „Nu facem lucrul ăsta aici.” În curând, graţie
tonului ferm al vocii şi limbajului corporal, copilul va învăţa ce are voie să facă şi ce nu. Pe
măsură ce copiii cresc şi devin mai îndemânatici, aceste restricţii se lărgesc, se schimbă şi
permit copiilor să se implice şi mai mult în activităţi la nivel personal, căpătând astfel
independenţă.
Un alt principiu după care ne vom ghida este să fim pregătiţi să facem ceea ce spunem. Să
nu minţim (vom detalia mai jos), în sensul de a ne ţine de cuvânt când am apucat să-i
spunem ceva copilului. Multe lucruri pe care le spunem şi care pentru noi par neimportante
sau au fost soluţii de moment, pentru mica fiinţă care se ia în serios şi, în ingenuitatea ei, ne
ia şi pe noi în serios, devin promisiuni. Dacă spunem că vom merge împreună în parc când
va fi prima zi cu soare, copilul reţine şi ne va aduce aminte. Legat de acest aspect, Patricia
remarcă momentul când trebuie să fim fermi cu copilul: „Stop doing that!”/„Nu mai fă
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asta!” Dacă copilul nu se opreşte, mai întâi verificaţi dacă v-a auzit, dacă a procesat
informaţia. Dacă v-a auzit şi totuşi nu se opreşte, ridicaţi-vă, apropitaţi-vă de copil şi opriţi-i
calm acţiunea, fără a-l brusca. Dacă nu veţi face asta, copilul va afla în curând că nu e nevoie
s-o asculte pe mama pentru că, oricum, aceasta nu ia niciodată vreo măsură. În felul acesta,
copiii învaţă să ignore cererile în care adulţii nu cred, pe care nu le susţin.
Dacă copilul însă face o activitate asupra căreia se concentrează în mod real şi este în
afara oricărui pericol, lăsaţi-l să-şi încheie acţiunea/jocul/lucrul fără să interveniţi. Adultul trebuie
să aibă răbdare, să protejeze asemenea momente care, privite din afară, sunt uneori magice.
Se poate vedea cu uşurinţă când un copil este concentrat după expresia feţei. Patricia ne
roagă să nu intervenim chiar dacă uneori copilul face un lucru pe care poate că nu-l
înţelegem sau nu are logica noastră, dar, atâta timp cât copilul este liniştit, concentrat şi
repetă acţiunile, înseamnă că învaţă ceva şi, dacă întrerupem acest moment, s-ar putea ca el să
nu revină niciodată. Aveţi răbdare, staţi liniştiţi (nemişcaţi dacă e nevoie) şi lăsaţi copilul să
termine ceea ce face. Folosind cuvintele Mariei Montessori, profesorul „trebuie să prezinte
lecţia, să planteze sămânţa şi apoi să dispară, observând şi aşteptând.”88 Acest proverb aparent
simplu continuă să fie o învăţătură valoroasă şi o sursă de inspiraţie. Reprezintă esenţa
rolului pe care îl are profesorul Montessori.
Pe de altă parte, dacă copilul nu face nimic, nu se concentrează asupra unei acţiuni,
ci doar învârte materialele disponibile sau chiar le aruncă dintr-o parte-n alta, interveniţi
ferm, dar cu blândeţe: „Văd că ţi-ai terminat treaba şi nu-ţi mai trebuie hârtia asta. Hai s-o
dăm deoparte.” Şi chiar daţi deoparte materialul respectiv. Dacă acest lucru se întâmplă de
câteva ori, copiii învaţă rapid că jocul „neserios” duce la întreruperea activităţii respective.
Rezistaţi tentaţiei de a-i da obiectul/materialul/fructul înapoi. Oferiţi-i altceva. Acest proces de
„give and take” este important deoarece, dacă doar îi luăm copilului ceva, îi declanşăm o
frustrare. Dacă îi dăm ceva în schimb, nu numai că dobândeşte toleranţă la frustrare, dar îi şi
oferim un nou punct de concentrare. În felul acesta uită de cel vechi, iar noul punct de
concentrare devine un punct de interes real.
Movement/Mişcarea
Din exemplele pe care le-am dat până acum reiese importanţa mişcării în educaţia la
orice vârstă, dar mai ales în perioada 0-3 ani, când totul se învaţă prin interacţiune.
Patricia formulează astfel: „Mişcarea îţi face copilul mai deştept”, iar copiii trebuie să
aibă şansa de a fi mai isteţi, mai simpatici. La această vârstă mişcarea este cheia pentru toate
acţiunile copilului. Maria Montessori numeşte copiii de 0-3 ani „sensorial learners” pentru că
învaţă exclusiv prin intermediul simţurilor. Tot ceea ce copiii păstrează în memorie, se preia
prin simţuri; mai ales la începutul vieţii se întâmplă astfel, este principala modalitate de
preluare a informaţiei până pe la 4 ani. Tot anul 4 de viaţă este centrat în jurul experienţelor
senzoriale. În şcoala Montessori învăţarea se face în această perioadă prin cercetare
88
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senzorială, prin privit, gustat, mirosit, pipăit, ascultat, aşadar prin mişcare. Deci, copiii nu
stau la televizor, nu stau izolaţi în patul lor (cuşcă) de unde aruncă jucării pentru ca mama să
le aducă – asta în cazul mamelor care cred că „oricum bebeluşii doar dorm şi mănâncă”.
Dacă sunteţi educatori, sfătuiţi-i pe părinţi cum să optimezeze potenţialul copiilor lor:
învăţaţi-i să utilezeze mişcarea.
The enviroment/Mediul
Maria Montessori spune că trebuie să pregătim mediul înconjurător al copilului
pentru a-i satisface toate necesităţile de dezvoltare. Patricia Wallner completează că, dacă
facem cu grijă această pregătire, toate stadiile viitoare de dezvoltare vor beneficia de ceea ce
a învăţat copilul între 0 şi 3 ani, de informaţiile pe care le-a adunat şi pe care mai târziu le
poate pune cap la cap ca să se adapteze realităţii pe care o va trăi. Să vedem ce presupune
această capacitate de adaptare la mediu. Într-o vacanţă, de exemplu. Primul pas este desigur
observarea mediului, apoi urmează pasul cel mai important – cercetarea sa activă sau
culegerea de informaţii. Cu alte cuvinte trebuie să ieşi din „celula ta”, să afli ce ai voie să faci
şi ce nu. De exemplu: un turist trebuie să afle ce are voie să facă cu vaca de pe stradă. Să o
mănânce la cină sau să o mângâie? Dacă este în India... să ne anunţe când iese din închisoare.
Toate informaţiile oferite de mediu, uşor organizate de mintea adultului, sunt copleşitor de
numeroase pentru mintea copilului. În plus, adultul îşi poate da seama dacă se glumeşte, dar
copilul nu. De aceea este foarte important ca educatorul/părintele să-i uşureze copilului
procesul de adaptare la mediu.
Home/Casa
În privinţa mediului casnic, sunt două aspecte ce trebuie urmărite în mod special:
- Siguranţa - aceasta este prima regulă pe care trebuie să o îndeplinească casa în care se află
sau se educă copiii. Ei trebuie să aibă condiţii de confort şi siguranţă astfel încât să se
poată târî pe jos, sprijini de mobile, de orice alte obiecte şi chiar căţăra.
- Conţinutul - Ca să ştii „CE să pui în cameră?” trebuie să ştii în ce stadiu al inteligenţei se
află copilul. Dacă pui revista New Yorker în camera unui copil de 3 ani, probabil că o va
transforma în bucăţele foarte mici de hârtie. Bine face! E cea mai normală acţiune (de ce
s-ar supăra un adult... ursuz!?!). Dacă e în stadiul în care are nevoie să se agaţe şi să se
ridice, îi punem la dispoziţie obiecte care-l ajută.
Aşadar trebuie să ne punem problema cum putem să-i dezvoltăm copilului inteligenţa şi
limbajul. O regulă ar fi ca tot ceea ce punem în camera destinată copilului să fie „câte puţin”:
„a little bit is better than a lot” spune Patricia.
Observaţi copilul, lăsaţi-l să se manifeste ca să vedeţi ce face, ce puncte de interes are,
când îi apare concentrarea făcând o activitate, ce acţiuni repetă. Este acelaşi principiu ca
atunci când testăm copilul de alergie: îi dăm o cantitate mică din mâncarea respectivă şi
aşteptăm să vedem cum reacţionează. Nu-i dăm cantităţi mari şi mâncăruri variate ca pe
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urmă să nu mai ştim la care a reacţionat. Tot aşa se face şi în privinţa preferinţelor copilului:
i se dau cel mult 3 obiecte de interes.
De asemenea, când pregătiţi casa astfel încât să-i acordaţi toate şansele copilului, nu
este recomandat să-i puneţi la dispoziţie toate camerele casei. E important să aibă propria lui
cameră pregătită şi e foarte bine să fie binevenit şi în sufragerie. De aceea, televizorul, de
exemplu, va fi mutat în dormitorul părinţilor. (!) Bucătăria este o cameră plină de pericole, de
aceea trebuie amenajată special.
„Get on the floor!”/„Aşează-te pe podea!”. Numai aşezându-mă la nivelul de înălţime al
copilului, pot vedea cum arată camera de jos, ce-mi atrage atenţia... pot să trag de firul de la
cuptorul cu microunde? [Aici, Patricia evocă un caz care din fericire s-a soluţionat pozitiv în
cele din urmă: un copil care mergea în patru labe a pus mânuţele pe cuptor. Cuptorul era
aprins, dar tata, care era de faţă, nu ştia. Neavând echilibru, copilul nu a putut să se împingă
şi prin urmare a stat cu mâinile pe cuptor. A ţipat totuşi, iar tata a intervenit imediat. Copilul
avea atunci 9 luni, a urmat un tratament de recuperare şi acum e bine.]
Vorbeam de amenajarea bucătăriei. De exemplu, copilul poate avea acces la un sertar
propriu în bucătărie, care să-i fie la îndemână, nu prea mare şi nici prea greu, ca să nu se
răstoarne peste el. Atenţie la sertarele fără opritoare! Ar fi mai bine ca, pentru perioada când
copilul este foarte mic, sertarele să se deschidă ca un dulap cu două uşi. Sau, cumpăraţi-i
special copilului un dulăpior mic cu opritoare care să fie fixat pe perete. Aici îşi poate pune
lucrurile personale, jucăriile de plastic şi lemn (lingura de lemn, un castron care nu se sparge,
mingea, etc.) Mai târziu aceste dulăpioare pot depozita micile gustări ale copilului (un măr
spălat, o banană, biscuiţi neîmpachetaţi) cu care se poate hrăni singur când mama este
ocupată prin casă.
Toate acestea deoarece copiii au nevoie de activităţi reale în care să fie implicaţi. „The
kids need the real thing!” Pentru că există şi cazuri în care copiii au dulăpiorul propriu, dar
sunt interesaţi de ustensilele reale pe care mama le foloseşte, Patricia recomandă ca aceştia să
fie implicaţi la nivelul lor. Sigur, nu i se dă copilulului cuţitul de inox, dar i se poate da unul
de plastic cu care să taie o banană şi s-o amestece cu iaurtul pe care să-l mănânce mai târziu.
Involvement/Implicarea în activităţi împreună cu adulţii le dă, cum spuneam, sentimentul
importanţei propriei persoane şi le construieşte partea necesară şi pozitivă a ego-ului,
seriozitatea, responsabilitatea, capacitatea de a începe, derula şi finaliza o sarcină.
Lucrul în bucătărie poate fi unul din acele momente în care mama trebuie să zică cu
fermitate „Nu.” Asta înseamnă să fii mamă. Nu este nevoie să dăm prea multe explicaţii
acestui grup de vârstă, explicaţiile complică lucrurile de obicei. Trebuie să-i spui simplu
copilului: „Nu! Asta este treaba mamei! Asta este treaba ta!” La 3 ani poţi intra puţin în
detalii: „Asta este treaba mea, deoarece cuţitul este periculos şi poate să te taie.” Mai târziu,
mama îi poate da copilului ceva în schimb: „Ăsta e cuţitul meu cu care tai lucruri dure. Ăsta
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e cuţitul tău cu care tai banane.” Şi asta pentru că pe copil nu-l interesează în mod special
obiectele (deşi şi acest lucru este valabil), ci activitatea în sine – ceea ce faci propriu-zis, ceea
ce poţi face împreună cu el. Şi, să reţinem încă o dată ca regulă: când îi luăm ceva copilului, îi
dăm altceva în schimb.
O altă activitate posibilă este lustruirea lemnului, pentru că se poate face cu substanţe
netoxice sau cu ulei de măsline. La această vârstă copilul are curiozitatea şi trebuie să fie
ajutat să experimenteze în legătură cu forţa gravitaţională: cum cade o pană, cum zboară un
balon, cum cade o minge ş.a.m.d. – la 4 ani se pot crea situaţii benefice creative, se pot căuta
locaţii unde părinţii/educatorul şi copilul pot experimenta în acest sens. Cu această ocazie
s-ar putea să fie nevoie de o regulă nouă: „Nu ai voie să arunci nimic pe fereastră!”
Dar o activitate benefică şi foarte necesară la această vârstă este working with
water/lucrul cu apa. La 2 ani, sau chiar mai devreme, copilul începe să fie fascinat de apă şi să
o studieze, aşa că e mai bine să plănuiţi acest moment ca să puteţi face experimentarea cu
apă după regulile voastre, nu după ale lor. Este momentul să verificaţi împreună ce pluteşte
şi ce se scufundă. Nu-i daţi copilului mai multă apă decât vreţi să curăţaţi! (În general nu-i
daţi lucruri toxice sau feriţi-vă de cantităţi din orice material care devin apoi prea dificil de
curăţat).

Interior MIB

Copilul trebuie să aibă propriul lui bol de apă. Foarte bun este castronul de mâncare
pentru căţei, pentru că are pe fund o bandă de cauciuc antiderapantă. Trebuie să mai aibă la
îndemână o măsuţă joasă, un prosop sau o lavetă absorbantă şi o perie de curăţat legumele.
Astfel, poate face o activitate reală – spălarea morcovului – pe care mama îl va tăia şi îl va
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utiliza la gătit imediat după. În felul acesta, copilul vede că activitatea lui a fost folositoare. El
poate apoi să cureţe şi să spele singur bolul de apă dacă are şi o treaptă/un înălţător cu
ajutorul căruia să ajungă la chiuvetă. „Cu focul nu ai voie. Asta e treaba mamei.”
Dacă încercaţi o activitate cu copilul de 3 ori şi nu merge, înseamnă că aţi greşit o
etapă, că nu v-aţi gândit la ceva. Fie castronul e prea greu, fie morcovul e prea mare, etc. – la
această vârstă voi sunteţi de vină pentru tot. Păstrând în minte acest principiu, ne putem
întreba tot timpul ce putem face pentru a repara lucrurile, pentru a le face să meargă. De
asemenea, este important faptul că, odată ce i-aţi explicat copilului ce are de făcut, îi sporeşte
răbdarea şi plăcerea de a face acţiunea.
Un alt obiect de ajutor ar putea fi şervetul de masă. Brodaţi (coaseţi sau desenaţi) pe
acesta semnul pentru cană, pentru farfurie, furculiţă, cuţit şi personalizaţi şervetele pentru
fiecare membru al familiei, în culori diferite. Apoi, învăţaţi copilul cum să ducă şervetul la
masă, să-l pună „unde stă fratele”... şi să pună pe el toate ustensilele potrivite – farfurii şi
tacâmuri. În felul acesta, copiii fac o activitate de adaptare la obiceiurile culturii respective,
pe de o parte, şi, pe de altă parte, este şi un exerciţiu de potrivire a obiectului la locul destinat
(„match exercise”). Şervetul trebuie să fie diferit pe spate, astfel încât copilul să nu-i
greşească poziţionarea. Din nou, dacă greşeşte, reţineţi că este vina dvs..
Cu această ocazie, precizăm un alt principiu pedagogic: „Adulţii trebuie să corecteze
comportamentul copilului.” De fiecare dată când vrem ca cel mic să înveţe ceva, trebuie să ne
aducem aminte că, mai întâi, trebuie să-i arătăm şi să-i explicăm ce are de făcut. De exemplu,
dacă puneţi masa împreună pe şervetul ce are deja indicat locul fiecărui obiect, veţi arăta şi
veţi explica astfel: „Uite, aici este locul pentru furculiţă. Eu o să pun furculiţa la locul ei. Te
rog pe tine să pui lingura pe desenul pentru lingură.” În acest fel, copilul învaţă utilizarea
corectă a şervetului, iar participarea sa este reală. Aduceţi-vă aminte ca, după ce i-aţi arătat şi
i-aţi explicat, să-l lăsaţi să acţioneze singur, fără să interveniţi. Dacă faceţi asta din nerăbdare,
îl deranjaţi, îi deturnaţi procesul organic de învăţare. Aş aminti aici părinţilor sau bunicilor
care îi dădăcesc exagerat pe cei mici că, şi lor, la vârsta când vor avea nevoie chiar de ajutorul
celor pe care astăzi îi educă, nu le va plăcea să fie pisălogiţi sau repeziţi.
Îmbrăcămintea/Clothing – Copilul, mai ales cel care deja merge, trebuie să aibă o
cutie proprie de îmbrăcăminte, plasată într-un loc special destinat. Acolo, de cu seară, mama
alege două variante de ţinute pentru a doua zi, pentru o activitate specifică – vizita la bunica,
să zicem – adecvate temperaturii de afară. Ambele variante sunt convenabile şi ne dau
posibilitatea de a-i oferi copilului libertatea de a alege cum vrea să se îmbrace. Aceste „outfituri” pot să stea în cel mai simpu mobilier sau pot fi prinse cu două cârlige de rufe.
- Ce facem azi?
- Mergem în vizită la bunica.
- Cum e vremea?

129

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
- Frumoasă.
- Cu ce vrei să te îmbraci?... şi copilul va alege ce doreşte şi totul va fi perfect pentru că
este ceea ce ţi-ai dorit şi tu.
Cel mai bun mod de a-i învăţa pe copii cum să se îmbrace este să te aşezi pe podea, să
ţii copilul între picioare, cu spatele la tine, pentru ca el să vadă şi să deprindă mişcările
corecte pe care trebuie să le facă. În pantofiori puneţi-le nişte stickere colorate, pentru ca ei să
înveţe care-i dreptul şi care-i stângul. În acest fel, copiii învaţă să se îmbrace şi să se încalţe
singuri într-o perioadă de 2, maxim 3 luni.
„Don`t lie to your child in any form.”/ „Nu vă minţiţi copilul sub nicio formă.”
Spuneam mai sus că vom reveni asupra acestui principiu. Iată câteva exemple de minciună: o
mamă care spune: „Ori mănânci tot, ori nu te mai ridici de la masă.” sau „Ori vii cu mine,
ori te las aici.”, minte. Copilul nu e prost! Mai bine spuneţi-i: „Ori vii cu mine acum, ori te
iau pe sus şi te duc la maşină.” Dacă zici: „Nu vrei să te îmbraci? Bine, stai gol!” spui iarăşi o
minciună, pentru că, până la urmă, tot trebuie să-l îmbraci ca să poţi pleca. Ca să-l înveţi să
se îmbrace, îi poţi fixa o alarmă peste 3 minute şi îi spui: „Poţi să te îmbraci singur. Dacă nu
te îmbraci şi sună alarma, o să te îmbrace tata.” Dacă ţipă sau urlă, nu contează, îl puteţi
îmbrăca cu forţa. Dar veţi constata că, după ce faceţi asta de 3 ori, copilul învaţă că mama/tata
chiar ştie ce vrea, chiar vorbesc serios şi se ţin de cuvântul spus. Utilizând cronometrul, copiii
învaţă să se îmbrace singuri şi nu vor mai fi leneşi. De fapt, copiii nici nu-şi doresc să fie leneşi,
ci vor să aibă posibilitatea alegerii. Aplicând metoda cronometrului/a alarmei copilul poate
învăţa să se îmbrace cam până la 3 ani şi jumătate. Procesul începe însă mult, mult mai
devreme, din primele zile de viaţă când, deşi au doar mişcări involuntare, bebeluşii
colaborează cu adulţii ca să fie îmbrăcaţi.
Acestea au fost câteva puncte importante pe care Patricia Wallner le-a detaliat în
cadrul conferinţei destinate vârstei de 0-3 ani, de la Institutul Montessori, explicând succint şi
la îndemână aspectele medicale şi psihologice ce privesc dezvoltarea personalităţii copilului
unui public format din profesori, părinţi şi, în cea mai mare parte, educatori. Pe marginea
celor prezentate ne-am permis analize şi completări din experienţa proprie cu acest grup de
vârstă, fie că a fost vorba de creşterea propriu-zisă a copiilor din familie sau de lucrul în
cadrul atelierelor de teatru cu grupe de vârstă mici şi foarte mici.
Terenul educaţiei pentru 0-3 ani, deşi foarte la început în România, trebuie cercetat şi
dezvoltat de educatorii, profesorii şi de actorii noştri. De altfel, Teatrul „Ion Creangă”89 a
pornit, în 2005, sub conducerea profesorului şi regizorului Cornel Todea, programul
„Educaţia timpurie” în parteneriat cu Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by
Step, creând ateliere-spectacol pentru 0-3 ani sau 1-4 ani (durata: 30 de minute), iar una
89

http://www.teatrulioncreanga.ro/content.jsp?page=18&language=1
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dintre actriţele care s-au specializat pe această zonă – Julieana Drăghici – urmează un
doctorat în domeniu în cadrul UNATC. Proiectul se doreşte o campanie de educare a
părinţilor cu privire la psihologia copilului, la potenţialul său ce poate fi stimulat prin
intermediul mijloacelor teatrale.90

Teatrul „Ion Creangă” – „Povestea spicului de grâu” – Proiectul „Educaţia timpurie”

Pentru cei care doresc să-şi completeze formarea profesională în domeniile Ştiinţele
educaţiei şi Teatru şi artele spectacolului, UNATC şi Universitatea Bucureşti au încheiat un
acord de parteneriat pentru organizarea Masterului Pedagogii alternative şi Artă teatrală în
educaţie91, coordonat de Crenguţa-Lăcrămioara Oprea, conf. univ. dr. la Departamentul de
Formare a Profesorilor (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei). Studenţii acestui
master sunt proaspeţi absolvenţi ai diverselor facultăţi sau profesori cu zeci de ani de
experinţă, unii cu experinţă de management – directori de instituţii de învăţământ de stat sau
private (cu vârste de până la 59 de ani). Dintre aceştia, o parte au urmat cursurile Proiectului
POSDRU, iniţiat de UNATC şi condus de prof. univ. dr. Adrian Titieni – „Competenţe în
comunicare. Performanţă în educaţie”.
Existenţa acestui master, ca şi a altor proiecte şi conferinţe educaţionale sau programe
cu scop educativ din domeniul teatral, vine în întâmpinarea necesităţii societăţii, mai coapte
la 25 de ani după revoluţie, de creştere a nivelului învăţământului actual şi chiar a nevoii, tot
mai des conştientizate, de pătrundere a educaţiei în toate aspectele vieţii.

Spectacolele Teatrului „Ion Creangă” dedicate copiilor de 0-6 ani sunt: Baloane Colorate, Greierele şi
furnica, Cucu Bau cu Ham şi Miau, LaLaLaDodo, Rotocol, Seminţe-Semi, Alb şi Negru, Dulapul cu vise,
Povestea spicului de grâu, În parc, Miraj într-un OU.
91 http://fpse.unibuc.ro/ro/despre-noi/programe-de-studiu/master
Facebook: Ped-arte Master interdisciplinar
90
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Imagine din timpul examenului de Arta actorului cu studenţii masterului PED-ArtE

În peisajul variat al alternativelor, fie că sunt Montessori, Waldorf, Freinet, Step by
Step sau orice alte metode de învăţământ formal sau informal, tradiţional sau alternativ, Arta
actorului oferă pedagogiei generale tehnici ce se pot adapta diferitelor metodologii de lucru
pentru că este rezultatul studiului modului de gândire uman şi a comportamentelor
rezultând de aici. Dar instrumentul cel mai important pe care-l oferă Arta actorului
pedagogiei generale este Punctul de concentrare – detaliat de metoda Violei Spolin şi utilizat
de noi în mod inconştient în viaţă, conştient în învăţarea artei actorului şi coborând în
subconştientul creativ în timpul actului scenic.
Pedagogul, indiferent de vârsta copiilor cărora le predă, trebuie să înveţe să lucreze în
funcţie de Punctul de concentrare. La 0-3 ani, adultul este cel care oferă copilului puncte de
concentrare şi trebuie să fie atent să le schimbe doar după ce copilul a epuizat activitatea
respectivă (acţiune/joc). Mai mult, el trebuie să vadă care sunt punctele de concentrare pe
care copilul le alege – acele puncte de interes de care vorbea Patricia Wallner – şi care trebuie
preluate de adultul care va ajuta apoi copilul în investigarea realităţii respective sau va
inventa o activitate în jurul acelui PDC92. Astfel, procesul de învăţare va fi unul natural,
organic, provenit din iniţiativa copilului, din necesităţile lui personale, necesităţi care vin şi
într-o ordine specifică fiecărei fiinţe în parte.
Prin urmare, descoperirea PDC-ului este o modalitate de ascultare activă a
necesităţilor copilului şi va determina mai târziu o comunicare reală între adultul
părinte/frate/educator şi copil. Iar comunicarea reală determină legături solide, bazate pe
încredere reciprocă şi oferă confortul necesar atât creşterii (copilului), cât şi traiului
(adultului părinte sau educator) şi îmbătrânirii (bunicilor). Cu alte cuvinte, pedagogia,
Pe larg despre PDC vezi Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, ediţia 1999, trad. Mihaela Beţiu,
UNATC PRESS 2008, p. 70-74, 444, 448, 501-502
92
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educaţia copiilor este o legătură de iubire între oameni, necesară ambelor părţi, căci este
foarte greu să ştii cine dă şi cine primeşte în acest proces. De fapt, toată lumea dă şi, dând,
primeşte, iar educaţia este viaţa însăşi.
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COMUNICAREA ÎN CADRUL
APLICAŢIILOR TEATRAL-EDUCATICE
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Abstact: Working with children, we need good communication,
an efficient communication as the exchange of information
intended. Communication process may fail or be distorted by
barriers such as lack of real presence or formal distance between
transmitter and receiver. This paper presents some practical
solutions for an efficient communication process.
Keywords: theatre in education, communication, presence,
working with children, theater with children
Curs de teatru pentru copii sau actorie pentru copii – deşi sunt sintagme foarte des
folosite care au intrat în uzul limbajului comun, sunt denumiri improprii pentru o paletă
destul de largă de activităţi în care sunt implicaţi copiii de diverse vârste. Dacă avem în
vedere teoria semnului lingvistic a lui Ferdinand de Saussure şi faptul că aceste activităţi
folosesc diferit diverse metode şi tehnici specifice activităţii teatrale, cât şi metode şi tehnici
dezvoltate pornind de la acestea, suntem îndreptăţiţi să propunem re-denumirea lor astfel:
aplicaţii teatral-educative pentru copii. Scopul acestei lucrări însă nu este acela de a face
clarificări suplimentare în ceea ce priveşte fenomenul lingvistic prezentat; de aceea ne oprim
la acest nivel, de semnalare.
Motorul acestei lucrări este o realitate, care a generat o vastă literatură care blameză
pe bună dreptate aşa-zisa metodă a CUM-ului, folosită atât în învăţământul teatral
preuniversitar, din păcate chiar şi în cel universitar, dar mai ales în ceea ce am numit mai sus
aplicaţii teatral-educative pentru copii. Îndemn pe cei care merg pe acest drum să se aplece
asupra argumentelor nenumărate care au dus la înţelegerea că acestă practică este nocivă.
Preocuparea faţă de acest aspect îşi are rădăcinile în anii de studenţie în care, în afară
de lecturi reflexive şi păreri eterogene şi vagi de la profesori, actori sau regizori, nu am
obţinut mare lucru. Deşi doream, nu reuşeam să mă apropii de ceea ce ar putea motiva
opţiunea pentru calea „cum”- ului. Apoi am început să lucrez în mediul aplicaţiilor teatral-
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educative pentru copii. Aceste prime experienţe sunt legate de Sylvia Rotter şi Teatrul Vienez de
Copii, dar şi de Di Trevis. La puţin timp după începerea acestor experinţe mi-am făcut un
obicei de a ţine un fel de caiete de notiţe, pe care aş putea să le denumesc şi jurnale, dar ar fi
impropiu pentru că nu am urmărit înregistrarea evenimentelor, ci, mai degrabă, a proceselor,
tehnicilor, jocurilor, impresiilor sau concluziilor la care ajungeam după o anumită perioadă
de timp în care îmi propuneam să investighez o anumită problemă. Au fost şi sunt multe
întrebările la care căutam şi caut răspuns, aceasta de care vorbesc acum este una din ele. Deşi
vorbesc de întrebări care au început să mă preocupe cu ani în urmă, răspunsurile, ca şi în
cazul posibilei cauze pentru problema despre care vorbesc, s-au cristalizat în timpul
ultimului an.
În cadrul aplicaţiilor teatral-educative pentru copii şi nu numai au fost puţine cazurile în
care am lucrat singur. Conjunctura a făcut ca aproape întotdeauna să lucrez în echipă, aşa că
mi-a fost dat să observ diverse opţiuni şi moduri de lucru. Inevitabil, am făcut echipă cu
oameni care luaseră opţiunea despre care vorbesc şi pe care o blamez. N-am să redau
supliciul lucrului cu astfel de „pedagogi”, însă, în timp, puţin câte puţin, în mod cert şi
datorită acestora, m-am apropiat de răspunsul pe care îl căutam.
După multe experienţe, după ce am abandonat, reluat şi revizuit însemnările făcute,
am identificat un element comun tuturor celor care adoptă metoda cum–ului: sunt foarte
slabi comunicatori, fug de comunicarea reală şi eficientă. Pe mulţi dintre ei i-am cunoscut şi
în afara lucrului şi am constatat că lucrurile stau la fel. Cititorul este rugat să ia în
considerare că, în funcţie de personalitate, avem tendinţe mai mari sau mai mici către introsau extrovertire şi, de aici, şi greutatea pe care am avut-o în a considera pe cineva slab
comunicator, căci lucrurile pot fi înşelătoare. Slab comunicator îl consider pe cel care,
probabil dintr-o înţelegere nefericită, vede şi se comportă ca şi când procesul comunicării ar
fi mai degrabă unul unidirecţional: de la ei către ceilalţi.
Acestă problemă ne este semnalată de Evelina Graur în cartea sa Tehnici de comunicare:
„Esenţa procesului constă din transferul sau trimiterea informaţiei de la receptor la emiţător.
Acest model elementar trebuie însă extins deoarece comunicarea nu se încheie niciodată cu
simpla preluare sau receptare a informaţiei. În primul rând nu trebuie omisă circulaţia
informaţiei şi în sens invers (feedback), deoarece comunicarea nu se realizează decât în
vederea obţinerii unui răspuns. În al doilea rând, comunicarea este un proces intenţional:
emiţătorul transmite receptorului o informaţie prin intermediul unui canal cu scopul de a
produce anumite efecte asupra receptorului.”93
Referindu-mă strict la cursurile de educaţie prin teatru pentru copii, lucrurile sunt
nemilos de clare: este foarte greu să lucrezi cu copiii, dacă nu comunici în mod real cu ei.
93
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Importanţa comunicării ne este semnalată în repetate rânduri de Viola Spolin, care
scrie în Improvizaţie pentru teatru: „Tehnicile de teatru nu sunt nici pe departe sacre. Stilul în
teatru se schimbă radical odată cu trecerea anilor, pentru că tehnicile teatrului sunt de fapt
tehnicile comunicării. Actualitatea comunicării este mult mai importantă decât metoda
folosită. Metodele se modifică în funcţie de necesităţile timpului şi spaţiului.”94
Aderând la concepţia Violei Spolin despre tehnicile teatrale, am constatat că
numeroase dificultăţi pot fi depăşite, dacă suntem de acord nu numai că trebuie să existe o
comunicare reală, ci, mai ales, una eficientă. Despre unele premise care favorizează o
comunicare de calitate şi eficientă, dintre cel pe care îl voi denumi generic instructor şi copii,
o să vorbesc în continuare, având certitudinea că, atunci când ele există, nu mai apar
întrebările: cum să fac, cum să zic?
Mai întâi trebuie amintit instructorului că, înainte de lucrul efectiv, este necesară o
minimă informare despre copil. Este un proces delicat, anevoios şi plin de obstacole! Dacă
privim acest proces de informare prin prisma teoriilor referitoare la dezvoltarea şi psihologia
umană, în mod sigur ne înhămăm la o sarcină foarte grea cu multe cărări care duc spre eşec.
Desigur, este de dorit şi acest lucru, dar necesită timp, pasiune şi putere de discernământ.
Dacă alegem acest drum, este posibil să traversăm situaţii paradoxale: să fim fascinaţi şi
convişi de lectură, dar aproape blocaţi în practică. Acest lucru este foarte probabil să se
întâmple dacă privim fiinţa umană şi dezvoltarea ei din perspectivă psihanalitică, de
exemplu, fie că ne referim la teoria psihosexuală a lui Freud, fie că ne referim la teoria
psihosocială a lui Erikson. Prima dintre ele a avut şi are influenţe semnificative în dinamica
ideilor ce guverneză teatrul prin forţele inaccesibile conştientului care par să aparţină
subconştientului şi ar guverna fiinţa umană. Dar acestă gândire nu foloseşte la nimic când
lucrezi cu copiii. Desigur, în lumea gândirii teoretice pot fi combătut, în lumea practicii însă
sunt sigur de justeţea celor afirmate. Şi acesta este doar un caz; nu intenţinez să dezvolt
subiectul aici, vreau doar să atrag atenţia!
Ce informaţie ne va folosi, totuşi? Aceea care ne descrie elemente concrete, bazate pe
observarea copilului şi mai puţin pe intrepretarea informaţilor obţinute din observare prin
prisma unei teorii. Să nu uităm că ne adresăm şi ne orientăm către individ, nu către mase,
chiar dacă lucrul în cadrul atelierului de teatru se face în grup. Chiar psihologii
contemporani ne avertizează de dezvoltări atipice ale copiilor din ce în ce mai des întâlnite.
Acestea, de fapt, se referă la copiii care se abat de la nişte norme pe care afilierile teoretice ale
diferiţilor pshihologi le pot încadra. Vorbim aici de copii care nu sunt suspectaţi sau chiar
certificaţi a fi în zona patologică. Surse foarte utile de informare în sensul acesta pot fi cele
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care prezintă psihologia generală a copilului în funcţie de vârstă sau cele care prezintă
dezvoltarea umană.
Revenind la comunicare, mă întorc în timp la Teatrul Vienez de Copii. Era o încântare
să observi cât de uşor lucrează cu copiii cineva cu experinţă foarte bogată, cum era de
exemplu Sylvia Rotter, şi neplăcut cât de greu era uneori pentru cineva ca mine sau colegii
mei de atunci. Atunci, întrebările din timpul studenţiei s-au acutizat şi multe din răspunsuri
au început să se cristalizeze, fiind însă propria punere în practică a diverselor cunoştiinţe
teoretice despre copii şi comunicare, acumulate în timp, dar şi a preluării de la diverse
persoane cu care am lucrat, Sylvia Rotter sau Di Trevis, spre exemplu, a tehnicilor acestora
filtrate prin propria personalitate şi prin propriile opţiuni în ceea ce priveşte stimularea
dezvoltării şi implicit creativităţii copilului în cadrul atelierului de teatru. Toate sunt
verificate prin practică, atât de mine cât şi de alţi colegi care mi-au cerut ajutorul, mai ales în
ultimul timp. Filtrarea personală a informaţiei şi testarea ei în practică sunt esenţiale.

Sylvia Rotter (centru) – Teatrul Vienez de Copii

Dacă vedem comunicarea ca pe un proces fluid, instructorul are calitatea iniţială de
emiţător. De aceea, pentru ca informaţia să fie transmisă eficient, trebuie să vorbim despre
premisele care favorizează comunicarea. Lista mea personală este consistentă şi incompletă,
sunt însă două premise ce merită o atenţie sporită: prezenţa şi deschiderea, pe de o parte, şi
spargerea barierelor pe de altă parte. Etapa feedback-ului este la fel de importantă, mai ales că
reacţiile sunt în mare parte emoţionale la copii şi ele sunt cu atât mai puternice cu cât vârsta
lor scade. Nu este singura calitate a instructorului, el este receptor în multe situaţii şi nu
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trebuie confundată acestă calitate cu feedback-ul. Este important să facem diferenţa dintre
cele două, pentru că, aşa cum noi aşteptăm feedback de la copii în urma diverselor noastre
propuneri, în mod cert şi ei aşteaptă acelaşi lucru şi sancţionează lipsa noastră de reacţie.
Prezenta lucrare nu-şi propune analiza ipostazelor prezentate, ci aşa cum am mai spus, a
condiţiilor ce înlesnesc o mai bună comunicare cu copiii.
Prezenţă şi deschidere
Primul contact cu copiii poate fi şi neplăcut, dacă nu eşti prezent şi deschis. Se
vorbeşte destul de mult de prezenţă şi de cele mai multe ori rămâne doar teorie. Termenul de
„prezenţă” poate fi exprimat ca acel ceva pe care îl întâlnim la actorii buni sau mari sau în
situaţiile reale şi neaşteptate din viaţă. Cele mai bune exemple le găsim în cartea Presence de
Patsy Rodenburg. De altfel, autoarea împarte metodic existenţa umană în trei cercuri de
manifestare energetică:
„…astfel, în primul cerc toată atenţia este concentrată către interiorul tău. Energia pe care o
generezi se manifestă asupra ta.”95
„…energia celui de-al doilea cerc este energia care leagă, este o energie direcţionată, ea se
mişcă spre obiectul atenţiei tale, îl atinge, apoi primeşti înapoi energia încărcată cu efectul
acestei atingeri.”96
„…energia celui de-al treilea cerc este cea care se impune prin forţă, nu este direcţionată,
mişcarea este doar către exterior şi nu primeşti energie înapoi, relaţia stabilită este de
angajare a unei relaţii superficiale cu oamenii, cel mai adesea destinată câştigării imediate a
conformării şi cooperării, mai ales a grupurilor.”97
Prezenţa de care vorbim este corespondenta celui de-al doilea cerc despre care ne
vorbeşte Patsy Rodenburg. Copiii sunt mult mai prezenţi decât adulţii. Cu cât vârsta copilului
scade, cu atât aceasta este mai puternică. Cu cât copilul creşte în vârstă, cu atât aceasta
trebuie trezită. Condiţiile acestea necesită prezenţă obligatorie şi din partea instructorului.
Lipsa prezenţei instructorului la categoriile de vârstă sub 10 ani duce la haos, iar la categoriile
mai mari de 10 ani duce la crispare, neîncredere şi jenă.
Condiţia de prezenţă presupune şi deschiderea unor zone ale existenţei umane care
favorizează emoţionalul şi implicit vulnerabilitatea; de aceea sunt instructori care, dorind să
evite vulnerabilitatea, nu cred până la capăt în astfel de disponibilităţi; în acest caz preferă şi
folosesc varianta celui de-al treilea cerc. Este varianta cel mai frecvent întâlnită în cadrul
aplicaţiilor teatral-educative pentru copii. Poate fi utilă şi acestă variantă, în funcţie de ceea ce
dorim să obţinem de la copii. Dacă ne interesează mai puţin creativitatea şi un proces
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calitativ cu beneficii pentru copil şi ne interesează mai mult obţinerea unui rezultat ce poate
fi uşor validat de către persoane din exterior, cum ar fi de exemplu părinţii, rudele acestora,
prietenii… acesta este un mod de poziţionare. Dar, dacă ne interesează creativitatea şi
dezvoltarea individuală, această poziţinare este de evitat. Personal cred şi încerc să lucrez cât
mai mult în prezenţa reală, în al doilea cerc de existenţă energetică şi îmi despart politicos
drumurile de cei care sunt orientaţi mai degrabă către exterior/cercul al treilea. Primul cerc
energetic de existenţă blochează practic orice comunicare şi este aproape incompatibil
lucrului cu copiii.
Există o metodologie foarte clară şi concretă pe care Patsy Rodenburg o prezintă. Nu
este singura, sunt numeroase alte cărţi care au ca subiect prezenţa, dar considerăm sursa
indicată mai potrivită scopurilor noastre pentru că are perspectiva actorului şi a scenei.
Dacă nu ne este la îndemână această sursă a prezenţei sau nu putem din diverse motive s-o punem în
practică, vestea bună este că prezenţa se poate căpăta foarte uşor lucrând cu copiii! Copiii sunt
modelele cele mai bune şi partenerii cei mai buni pentru prezenţă! Conştientizarea şi dorinţa
nu sunt suficiente, este nevoie să intri în contact real cu un copil prezent! Atât de simplu este!
Aşadar tehnica este foarte simplă! Vestea proastă este că la fel de uşor se pierde, fiind
solicitantă atât pentru psihic cât şi pentru simţuri. Practica rezolvă şi acest neajuns. În
continuare o să prezint câteva soluţii practice pentru trezirea prezenţei sau păstrarea
acesteia.
1. Picioarele desculţe
Civilizaţia a adus, în decursul istoriei, multe schimbări în viaţa oamenilor, unele
dintre ele fiind impuse ca soluţii la necesităţi concrete. Fără a pleda pentru o „revenire” la
ancestral sau întoarcere la „origini”, este foarte posibil ca mijloacele prin care omul şi-a
uşurat sau îşi uşurează viaţa, să nu fie altceva decât moduri prin care se îndepărtează de
natura sa. Purtatul pantofilor a adus cu sine limitarea interacţiunii dintre suprafaţa pe care
călcăm şi suprafaţa tălpilor. Contacul direct dintre cele două suprafeţe este sursa unor
senzaţii care ne pun simţurile într-un travaliu generator de prezenţă; iată de ce picioarele
desculţe sunt atât o soluţie pentru păstrarea prezenţei, cât şi a trezirii ei. Chiar şi în
preocupările spirituale, cum ar fi cele ale profesorului universitar doctor Dumitru
Constantin-Dulcan, medic neurolog şi psihiatru, nu sunt neglijate aspectele de care vorbeam
mai sus: „Numai întrupaţi în carne şi oase avem senzaţiile tuturor lucrurilor. Implicarea
simţurilor e necesară lecţiei pe care o avem de învăţat.”98
Dar, cele mai multe preocupări, care au produs o literatură vastă, sunt cele din
domeniul sportului, alături de cele din domeniul sănătăţii. La Olimpiada de la Los Angeles
din 1984 la finala de 3000 de metri câştigată de românca Maricica Puică, concurenta Zola
98
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Budd, reprezentând Marea Britanie a alergat desculţă. Acest lucru a atras cu mai mult atenţia
cu cât ea şi Mary Decker, care reprezenta Stalele Unite ale Americii, au fost implicate într-un
incident care a dus la accidentarea alergătoarei din Statele Unite. A fost unul dintre cele mai
mediatizate subiecte din perioada respectivă în lumea occidentală şi cred că a influenţat şi
curiozitatea oamenilor de ştiinţă, pentru că după acel an găsim numeroase studii dedicate
alegatului, cât şi mersului desculţ versus celui cu încălţăminte. Este o speculaţie personală
bazată pe faptul că am găsit acest eveniment rememorat în multe dintre aceste studii. Dar, nu
este mai puţin adevărat că multe din studiile acestea, care sunt din aria medicinei sportive,
au fost punct de plecare pentru alte studii din domeniul ortopediei şi nu numai. Astăzi există
numeroase publicaţii cu numeroase studii care ne oferă un material foarte bogat cu
argumente privind beneficiile. Acest fapt ne îndreptăţeşte pledoaria pentru mersul cu
picioarele desculţe, bineînţeles atunci unde şi când acest lucru este posibil. O publicaţie
medicală cu peste douăzeci de ani vechime şi specializată în problemele piciorului şi gleznei
este Journal of Foot and Ankle Research. Într-un articol destul de recent se face o foarte bună
descriere a problemei în ceea ce-i priveşte bineînţeles pe copii; o redau în continuare:
„Pantofii au un impact considerabil asupra biomecanicii mersului şi alergării la copii. Având
în vedere numărul semnificativ de schimbări ale mersului produse de pantofi la copii,
pantofii pot de asemenea afecta capacitatea copiilor de a efectua sarcini funcţionale.”99
Practica picioarelor desculţe este destul de uzitată în atelierele multor şcoli de teatru
din diferite ţări, atât la cursurile de actorie, cât şi la cursurile de mişcare şi vorbire. Este o
practică preferată şi de mulţi regizori care lucrează cu actorii astfel până foarte aproape de
data la care este fixată premiera.
Exerciţiile pe care le propun sunt împărţite în două categorii: unele destinate
cursurilor în care copiii în mod curent lucrează desculţi şi unele pentru cele în care copiii
lucrează încălţaţi. Menţionez că, datorită aspectelor obiective, chiar dacă aceste exerciţii sunt
benefice, ele se recomandă a fi realizate doar atunci când temperatura din încăpere şi
suprafaţa pe care se calcă sunt acceptabile (încălzirea prin podea este ideală, prin urmare,
pentru cursurile de teatru; în UNATC beneficiem de un sistem de acest tip la sala proiectului
„Competenţe în comunicare. Performanţă în educaţie”).
Pentru copiii care nu lucrează în mod curent desculţi sunt indicate exerciţiile de explorare
de bază a noii condiţii. Acestea se realizează în mai multe etape: prima etapă este alocată
mersului de voie; în a doua etapă se merge alternativ pe vârfuri/ pe călcâie; în a treia etapă
se merge rulând toată talpa; călcând mai întâi pe călcâi apoi rulând către vârf; în a patra
etapă se execută 10 sărituri la înălţime mică; în a cincea etapă se execută 10 sărituri la
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înălţime cât mai mare; în a şasea etapă se stă pe loc pe ambele picioare aproximativ 5
secunde, astfel încât o cât mai mare suprafaţă a tălpilor să atingă suprafaţa podelei; în ultima
etapă se discută despre senzaţiile avute, însă în poziţia şezut, astfel încât talpa să fie acum
într-un contact minimal cu podeaua. Această succesiune de exerciţii, foarte simple, generează
o prezenţă imediată, însoţită de un şuvoi de senzaţii, pe care copiii le vor împărtăşi, unii cu
uimire, alţii cu scepticism, dar în orice caz cu o curiozitate subsidiară. Este recomandat ca
instructorul să se alăture discuţiei şi prin împărtăşirea propriilor senzaţii.

Exerciţii de mers - încălţat-desculţ; Edi, Clara la Studio Galapagos, Bucureşti, 2013

Pentru copiii care lucrează în mod curent desculţi, nu mai subliniez beneficiile, se
recomandă efectuarea exerciţiilor care implică şi sarcini funcţionale. Precizez că ele trebuie
folosite prin alternanţă. Mersul desculţ având o biomecanică diferită, exerciţiile speculează
aceste modificări. Fiecare exerciţiu descris în continuare trebuie să fie obligatoriu precedat de
mersul conştient prezentat mai sus rulând toată talpa; călcând mai întâi pe călcâi apoi rulând
toată talpa către vârf. Biomecanica mersului desculţ se caracterizează printr-un pas mai mic decât
atunci când piciorul este încălţat. Astfel, un exerciţiu foarte important de explorare este
următorul: mers cu 3 paşi mari, apoi 3 paşi mici, succesiv de 4 ori, apoi se închid ochii şi se
realizează o singură succesiune de 3 paşi mici urmaţi de 3 paşi mari. Un alt exerciţiu, mai
dificil, este următorul: mers doar cu pas mare, dar după mecanismul cu rulare totală a tălpii.
Prin acest exerciţiu se poate experimeta pasul maxim care poate fi făcut rulând toată talpa.
Instructorul trebuie să aibă în vedere că majoritatea copiilor îşi pierd echilibrul la acest
exerciţiu şi etapa a doua a acestui exerciţiu şi anume 4 paşi mari cu ochii închişi se realizează
numai după ce toţi copii au dobândit foarte bine pasul mare cu ochii deschişi fără să-şi mai
piardă echilibrul.
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Exerciţii de mers desculţ călcâie-vârfuri – Clara – la Studio Galapagos, Bucureşti, 2013

Un exerciţiu foarte util şi pentru coordonare, recomandat copiilor de peste şapte ani
este următorul: prima etapă: trei paşi mici, iar la al treilea pas rularea tălpii duce la ridicarea
pe vârf; a doua etapă este cea cu trei paşi mari, iar la al treilea pas ridicare pe vârf. Acest
exerciţiu are un grad de dificultate ridicat; se consideră că a fost efectuat atunci când se
execută fără dezechilibrări. Nu se recomandă realizarea lui cu ochii închişi. Exerciţiile din
acestă categorie generează imediat prezenţa, produc concentrare şi echilibru.
2. Exerciţii de respiraţie
Exerciţiile de respiraţie se pretează pentru copiii mai mari de şapte ani pentru că este
vârsta la care copiii pierd sau încep să piardă mecanismul cel mai eficient al respiraţiei, şi
anume respiraţia totală. Odată cu responsabilităţile apărute cu mersul la şcoală se intensifică
şi cresc în numărul episoadelor emoţionale negative pe care copiii le experimenteză.
Majoritatea acestor emoţii se manifestă la nivel somatic prin contracţii la nivelul diferitelor
grupe de muşchi; printre cei mai afectaţi sunt muşchii respiratori. Aceasta este una din
cauzele care duc la pierderea respiraţiei totale cu care ne naştem. Oricare ar fi aceste cauze,
pierderea aceste respiraţii este un fapt şi din păcate el antrenează şi pierderea prezenţei. Iată
de ce exerciţiile de respiraţie sunt foarte utile nu numai pentru mecanismul fonaţiei, dar şi
pentru redobândirea prezenţei.
Există, în funcţie de postura în care se realizează, două tipuri de exerciţii: în poziţia
clinostatică şi, respectiv ortostatică. Pentru a avea eficienţă, cele două se realizează împreună
în succesiunea clinostatism100, apoi ortostatism101. În funcţie de tipul de prezenţă pe care îl
observăm la copii, raportul dintre ele trebuie să fie diferit. Dacă prezenţa este mai degrabă
Clinostatism – aşezarea corpului în poziţie orizontală; cliostatismul se referă şi la „ansamblul de
modificări fiziologice şi psihologice rezultate din poziţia culcat a corpului.” [fr. Clinostatisme; cf. gr.
Klinein – a culca şi statis – şedere] – sursa DEX (n. ed.)
101 Ortostatism – poziţia vericală, în picioare, a corpului. [fr. Orthostatisme] (n. ed.)
100
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către al treilea cerc de existenţă energetică, atunci exerciţiile predominante sunt cele în
clinostatism, iar pentru primul cerc de existenţă energetică exerciţiile sunt predominant cele
în ortostatism. Exerciţiile de respiraţie în clinostatism sunt foarte relaxante, pot produce chiar
somnolenţă, ceea ce este foarte benefic pentru agitaţia şi fluxul de energie haotic şi exterior al
celui de al treilea cerc de existenţă energetică; însă, pentru primul cerc de existenţă
energetică, ele sunt benefice doar pe o perioadă scurtă, altfel riscăm pierdea totală a energiei.
Exerciţii clinostatice
Prima etapă trebuie să aibă ca scop relaxarea muşchilor respiratori. Pentru asta se
respiră mărind treptat timpii de inspiraţie, nazală, de la 3 până la 6; iar expiraţia, bucală, să
fie bruscă, urmând 2 timpi de pauză între fiecare ciclu de respiraţie. Acest exerciţiu acţioneză
şi în sensul măririi cavităţii toracice, dar şi asupra flexibilităţii muşchilor implicaţi în acest
proces. A doua etapă este cea în care egalizăm timpii de inspiraţie cu cei de expiraţie. A treia
etapă este cea în care micşorăm timpii de inspiraţie şi mărim cât mai mult timpii de expiraţie.
Formulele de timpi pot varia în funcţie de capacităţile copiilor. În general, copiii preşcolari
ajung până la 6 timpi. Cu copiii mai mari de zece ani se poate merge până la 14-20 de timpi,
variaţia fiind destul de mare. Aste foarte important de precizat faptul că, între fiecare ciclu
respirator, trebuie să existe o pauză de 2 timpi. Timpul la care ne referim este „timpul
secundă”: adică, pentru fiecare timp, alocăm o secundă. Această primă categorie de exerciţii
se face fără fonaţie.
Pentru copiii aflaţi mai degrabă în primul cerc energetic al existenţei primul set de
exerciţii ar putea fi omise sau se pot realiza doar ele, fără următoarele serii. Următoarele serii
conţin aceeaşi succesiune de exerciţii, dar pe expiraţie se realizează şi fonaţie. Fonaţia se
realizează pe consoana S. Pentru copiii mai mari şi care au dobândit progrese, fonaţia se
realizează şi pe consoana Z.
Prin relaxarea musculară şi prin efectul de oxigenare, aceste exerciţii sunt şi ele
generatoare de prezenţă, ele însă necesită o atenţie deosebită în ceea ce priveşţe dozajul.
Atunci când se consideră că ele pot produce somnolenţă, de exemplu, este recomandat să fie
oprite.
Exerciţii ortostatice
Dacă cele clinostatice sunt riguroase şi realizate pe timpi clari şi exacţi, cele
ortostatice, pentru a fi generatoare de prezenţă, trebuie să fie creative. Cel mai popular este
umflatul baloanelor. Necesită, este adevărat, baloane ca material de lucru, dar efectul acestui
exerciţiu poate fi cu greu egalat de altul. Exerciţiul constă în umflarea a câte unui balon de
către fiecare copil. După ce s-au umflat toate baloanele, se vor acorda câteva minute de joacă
cu ele, apoi, tot ca un joc, urmează spargerea lor. Este partea la care copii se amuză şi se
animă cel mai mult. Nu este indicată păstrarea baloanelor umflate pentru că ele pot fi sursă
de deconcentrare pentru restul cursului. Variantele de exerciţii sunt infinite şi facem apel la
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creativitatea instructorului. De exemplu: se pot ridica greutăţi imaginare; se pot face lupte
imaginare, lupte imaginare în slow-motion, exerciţii de improvizaţie gen „Maşinăria”
(cunoscut şi ca „Mecanismul”), dar aici fiecare element, fiecare piesă poate fi aflată sub o
presiune care, din când în când, este eliberată în exterior. Important este ca instructorul să
explice când trebuie să se inspire şi când să se expire, cu sau fără fonaţie, în funcţie de
exerciţiu.
Ruperea barierelor
Chiar şi într-un cadru de prezenţă şi deschidere există multe bariere care împiedică
comunicarea reală dintre instructor şi copil. Ştiinţele comunicării ne avertizează asupra
modului în care acestea afectează comunicarea şi ni le prezintă: „În procesul de comunicare,
barieră reprezintă orice lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. În
funcţie de caracteristicile pe care le au, barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj, bariere
de mediu, bariere datorate poziţiei emiţătorului şi receptorului, bariere de concepţie.”102
Din multitudinea de bariere posibile în cadrul atelierelor de teatru există câteva care pot fi
eliminate foarte uşor prin atitudinea instructorului sau prin exerciţii specifice. În continuare
o să iau în discuţie bariere care ţin de specificul atelierului de teatru şi mai puţin de cele
întâlnite în orice proces de comunicare, în general. Aceste bariere ţin de convenţia culturală,
statut şi poziţie.
De la vârste foarte fragede copiii poartă bagajul convenţiilor culturale în care trăiesc.
Unele din aceste convenţii trebuie rupte cât mai repede pentru că impiedică o relaţionare
umană deschisă. De exemplu, în societatea românească actuală este incertă folosirea
pronumelor de politeţe şi modul în care se adresează copiii adulţilor. În cadrul aplicaţiilor
teatral-educative însă acest tip de adresare poate fi o barieră şi, de aceea, este preferabil să
renunţăm la pronumele de politeţe.
Precizăm însă că nu îndemnăm copiii să foloseasă acest comportament în alte situaţii
de viaţă, în care familia sau profesorii le-au cerut să vorbească respectuos.
O altă barieră este cea a distanţei. Prima dată când am experimentat ruperea acestei bariere
mă aflam în calitate de actor lucrând cu regizoarea Di Trevis. Mai mult decât în cazul relaţiei
actor – regizor, în cazul instructor – copil, pe lângă bariera de distanţă, avem şi un
impediment în diferenţa de înălţime şi statut. Ruperea acestei bariere se face foarte simplu:
prin atingere. Acesta este un instrument foarte important şi foarte puternic, dar care trebuie
folosit în mod adecvat. Invadarea spaţiului personal prin atingere trebuie să ţină cont de
anumite aspecte pe care Septimiu Chelcea şi colaboratorii săi le expun în lucrarea
„Comunicarea nonverbală: gesturile nu sunt de-ajuns”: „Atingerea corpului altuia este

102

Tran Vasile, Stănciugelu Irina, Teoria comunicării, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2001, p.12
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reglementată social şi cultural, la fel ca şi contemplarea acestuia.”
Conform acestor
reglementări şi având în vedere studiile făcute de W. S. Rogers sau de S. M. Jourard privind
emoţiile generate în urma atingerii diferitelor zone ale corpului (citate în lucrarea despre care
vorbeam mai sus), în afară de strângerea de mână, zona situată între umăr şi cot este cea mai
indicată pentru atingere fără a produce emoţii negative celui asupra căruia se acţionează.
Un instrument eficient în ruperea barierelor menţionate sunt exerciţiile de salut, care
sunt simple şi sunt foarte potrivite în lucrul cu copiii pentru că au la bază o practică
frecventă şi obişnuită din orice convenţie culturală.

Regizoarea Di Trevis (dreapta) într-un masterclass destinat actorilor

Exerciţii de salut
Se porneşte de la mişcare întâmplătoare prin spaţiul sălii. Instructorul va efectua
exerciţiul alături de copii. Comanda de oprire din mers şi realizarea salutului este bătaia din
palme. În prima etapă, la oprirea din mers se salută cu „Bună!” sau „Salut!”, apoi se spune
numele persoanei respective. Se acţionează doar verbal, fără strângere de mână. Acestă etapă
va fi oprită atunci când toată lumea a salutat pe toată lumea.
În următoarea etapă, se salută executând un salut ostăşesc. Acest salut este generator
de prezenţă şi de… bunădispoziţie. În funcţie de necesităţile concrete, acest salut, putând fi
făcut în forme foarte variate, se poate realiza chiar şi în 2 sau 3 variante succesiv.
Urmează un salut urmat de o strângere de mână. Este etapa cea mai importantă şi nu trebuie
oprită decât atunci când fiecare a salutat pe fiecare de două ori.
Următoarele etape sunt ale saluturilor creative sau neconvenţionale şi acestea pot fi cât se
poate de inventive.

Chelcea, Septimiu, Loredana Ivan, Adina Chelcea, Comunicarea nonverbală: gesturile nu sunt de-ajuns,
Comunicare.ro; Bucureşti, 2005, p. 73
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Exerciţii de salut creativ - Andrei, Petru, Clara la Studio Galapagos, Bucureşti, 2013

Precizări privind eşecul comunicării
Eşecul este foarte frecvent în practică, pentru că, dincolo de orice tehnică cunoscută la
nivel teoretic, indiferent de cât de bună este aceasta, practica îi validează. Dincolo de
competenţa intructorului, mai sunt două aspecte ce pot influenţa eşecul sau funcţionarea
unui atelier (şi le subliniem şi pentru că mulţi dintre instructori se învinovăţesc pe nedrept în
anumite circumstanţe): una care se referă la copii şi a doua se referă la spaţiul în care se
desfăşoară aplicaţiile teatral-educative pentru copii.
Există în prezent teorii sau manuale cu tehnici despre creativitate, talent, motivare,
foarte diverse este adevărat, dar au un punct comun toate: adoptă şi prezintă o viziune
profund pozitivă a naturii umane. Problema este că multe nu sunt susţinute de practică. De
aceea, fără a dori să contrazic o teorie anume sau să intru în polemică, afirm, având
argumentul verificării practice, că nu pentru orice copil sunt potrivite şi indicate aplicaţiile
teatral-educative. Deşi, teoretic, un pedagog bun poate motiva orice copil, există situaţii în
care acest lucru este foarte greu de realizat sau, dacă se realizează, se întâmplă să fie pe
termen scurt. Situaţia cea mai des întâlnită este aceea în care copii participă la ateliere din
motive exterioare voinţei lor, cum ar fi, de exemplu, dorinţa părinţilor. Indiferent de cât de
minunate sunt experinţele prin care trec şi indiferent cât de pregăţiţi sunt instructorii, nu toţi
copiii vor găsi motivaţia pe termen lung şi fie nu răspund afirmativ la propunerile specifice
atelierului, fie, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, vor renunţa. Nu este nici vina
copilului şi cu atât mai puţin eşecul tehnicilor teatrale.
A doua precizare vitală se referă la spaţiul în care se desfăşoară aceste activităţi. Sunt
puţine cazurile în care spaţiul este adecvat şi cât mai aproape de ideal. Spaţiul ideal este un
spaţiu gol. Orice obiect este o sursă de dispersare a atenţiei, indiferent de vârstă; cu cât scade
vârsta copilului cu atât sursa va fi mai puternică. Cu atât mai greu va fi lucrul cu cât spaţiul
conţine mai multe elemente care pot fi sursă de dispersare a atenţiei. Spaţiul este o mare
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problemă, pentru că în general atelierele teatral-educative se desfăşoară în spaţii care au altă
destinaţie: săli de clasă de grădiniţă sau şcoală, săli de sport, săli de balet etc. Pentru fiecare
spaţiu în parte trebuie identificate aceste surse şi găsite modaliţăti specifice în care poate fi
evitată dispersarea atenţiei. De exemplu: într-o sală de balet se va avea în vedere
poziţionarea copiilor încât aceştia să fie cu spatele la oglindă sau, într-o sală de sport, se vor
explora împreună cu copiii obiectele prezente până aceştia îşi epuizează curiozitatea etc.
Pentru cele două aspecte prezentate mai sus eşecul comunicării este nedrept să fie
imputat instructorului. Chiar şi în aceste condiţii, deşi efortul este considerabil mai mare,
prin aplicaţiile teatral-educative copiii au ocazia să acceseze modele noi ale cunoaşterii, să
descopere lucruri noi despre lume şi despre sine.
Aspectele prezentate sunt doar o parte dintr-un lung şir de premise necesare unei
comunicări eficiente în cadrul cursurilor de teatru pentru copiii. Exerciţiile pe care le propun
au la bază alte exerciţii pe care le-am lucrat fie ca actor, fie ca instructor în diferite ocazii
menţionate pe parcursul lucrării. Forma şi succesiunea prezentată este cea pe care o folosesc
în prezent.
Copiii sunt veseli, plini de energie, curioşi, gălăgioşi; altfel spus sunt solicitanţi. Nu
oricine poate lucra cu ei. Dacă, din motive obiective sau subiective, trebuie să lucrezi cu
copiii şi nu-ţi plac, este chinuitor pentru tine, dar şi nefast pentru ei. De ce unii adulţi pot
funcţiona în prezenţa copiilor şi alţii nu este foarte greu de explicat. De asemenea, de ce
printre adulţii care lucrează cu copiii există o categorie care nu reuşeşte să vadă potenţialul
fiecărui copil în parte şi să-l ghideze fără a-i influenţa alegerile, sunt subiecte care rămân de
dezbătut. Cu atât mai importantă este această problemă cu cât grădiniţele, şcolile, facultăţile
sunt pline de exemple de oameni care au lăsat urme nefaste. Pentru a evita cât mai mult acest
lucru, secretul stă în comunicare în primul rând, iar aceasta nu este deloc uşor de realizat
atunci când urmărim eficientizarea sa şi calitatea.
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Abstract: The article „Improving Teacher`s Methodology
through Acting” starts form the idea that the development of
the educational sciences takes place concurrently with the
development of thinking of the society itself and the world.
The teacher is in a position to constantly learn, to work and
reform strategies, methods and educational objectives, in
order to provide to those trained an education in line with
the realities of today's world, to have an attitude favorable to
change in order to build the capacity of young to adapt to a
tough competitive environment, constantly changing. The
acting teacher must not see his discipline as a „closed”
system, but rather as one characterized by interdisciplinary collaboration. Our discipline should be
related to other disciplines of study that provides a means to achieve better levels of communication,
self-expression and expressiveness.
Keywords: The Art of acting, process, theatre pedagogy, high school theatre, acting methodology,
learning through acting.
Evoluţia lumii contemporane obligă cercetarea educaţională să-şi depăşească mereu
limitele, conţinuturile, procedeele şi filosofia educaţiei fiind mereu în mişcare. Dezvoltarea se
va produce prin educaţie sau nu va avea loc, spunea George Văideanu în Educaţia la frontiera
dintre milenii. Educaţia încearcă să răspundă la cerinţele dezvoltării sociale prin două direcţii,
cea a conţinuturilor educaţionale – care impune elaborarea curricumului şi cea a filosofiei
educaţiei – care priveşte orientarea, dimensionarea şi regândirea proceselor educaţionale,
totul pentru cât mai buna integrare a tinerei generaţii într-o lume din ce în ce mai complexă
şi mai dinamică. Problemele lumii în care trăim – criza mediului, globalizarea, sărăcia,
şomajul, eşecul social, egalitatea şanselor, drepturile omului, democraţia ş.a.m.d., au devenit
probleme ale ştiinţelor educaţiei, care le-au integrat în ceea ce poartă denumirea de „noile
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educaţii”. „Noile educaţii”, cum ar fi educaţia pentru mediu, pentru participare şi democraţie,
pentru egalitatea şanselor, pentru dezvoltare – şi enumerăm doar câteva mai semnificative –
reprezintă dovada preocupării permanente a societăţii şi sistemelor educative pentru
depăşirea problemelor lumii contemporane.
Inovaţia permanentă din sânul ştiinţelor educaţiei priveşte mai multe aspecte:
- d.p.d.v. paradigmatic - se manifestă o deplasare a atenţiei dinspre învăţare, memorare,
reproducere a conţinuturilor, spre învăţare permanentă, activă, asistată de calculator
ce oferă un nou mod de acces la informaţie, în care cunoştinţele nu sunt niciodată
definitive;
- d.p.d.v. material – se manifestă o schimbare a bazei materiale, infrastructurii,
mijloacelor de învăţământ, materialelor didactice, astăzi vorbindu-se din ce în ce mai
mult de instruirea cu ajutorul mijloacelor multimedia;
- d.p.d.v. strategic sau procedural – se manifestă o schimbare a metodelor, tehnicilor de
învăţare, dar şi a obiectivelor didactice, accentul mutându-se dinspre cunoştinţe spre
aptitudini şi deprinderi, de la a şti la a face;
- d.p.d.v. al relaţiei profesor-elev, ce tinde să devină circulară, pentru a oferi elevului un
rol mult mai activ, în care şi profesorul are ce învăţa de la elevi;
- d.p.d.v. al disciplinelor de învăţământ – curriculum educaţional fiind adaptat pe profiluri
socio-profesionale flexibile, astfel încât să ofere posibilitatea unei educaţii adecvate
necesităţilor şi personalităţilor diferite ale tinerei generaţii, păstrând totodată
echilibrul între cele două categorii de discipline, de cultură generală şi de specialitate.
Observăm că dezvoltarea ştiinţelor educaţiei are loc concomitent cu dezvoltarea
gândirii înseşi a societăţii şi a lumii. Profesorul este în situaţia de a învăţa permanent, de a-şi
reforma strategiile de lucru, metodele şi obiectivele educaţionale, pentru a putea oferi celor
formaţi o educaţie conformă cu realităţile lumii de azi, de avea o atitudine favorabilă
schimbării pentru a putea forma capacitatea tinerilor de adaptare la un mediu concurenţial
dur, în continuă schimbare.
Ştiinţele educaţiei alcătuiesc astăzi un sistem complex, care s-a format prin deplasarea
frontierelor ştiinţei pedagogice spre celelalte ştiinţe sociale, cum ar fi, antropologia, filosofia,
economia, epistemologia, psihologia, sociologia, axiologia etc.
Rezultatul acestei deplasări îl constituie atât diversificarea ştiinţelor educaţiei, prin formarea
ştiinţelor de graniţă (psihologie pedagogică, sociologia educaţiei, epistemologie pedagogică,
economia educaţiei, igienă şcolară etc.), cât şi specializarea teoriei pedagogice pe domenii,
conţinuturi sau etape de vârstă (pedagogie generală, pedagogie şcolară, pedagogie specială,
andragogie, pedagogie profesională, metodicile speciale).
Tabloul complex al ştiinţelor educaţiei poate fi sistematizat după obiectul de
studiu astfel:
- Ştiinţe care vizează instituţia şcolară: istoria educaţiei, sociologia educaţiei, demografia
şcolară, economia educaţiei, pedagogia comparată;
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- Ştiinţe care studiază relaţia pedagogică şi actul educativ: fiziologia educaţiei, psihologia
educaţiei, comunicarea didactică, didacticile speciale, metodologia predării, ştiinţa evaluării;
- Ştiinţe care privesc evoluţia pedagogiei: filosofia educaţiei, epistemologie pedagogică,
planificarea educaţiei, teoria modelelor.
Domeniile ştiinţifice enumerate mai sus au o mare proximitate a sensului prin aceea
că se referă la tot ceea ce priveşte arta de a învăţa pe alţii sau de a forma pe formator.
Importanţa educativă şi pedagogică a teatrului în interiorul şcolii este recunoscută şi
probată de mult în alte ţări şi în ultimii ani şi la noi în ţară. Cred cu convingere că
modalităţile de lucru din cadrul unui atelier de teatru pot fi cu succes aplicate şi de către
profesorii de la orice altă disciplină, cu condiţia ca ei înşisi să treacă printr-un astfel de proces
de cunoaştere, de iniţiere în tehnicile artei actorului.
Arta actorului exercitată printr-o metodologie adecvată poate răspunde nevoilor
urgente pe care un elev le are în confruntările complexe ale societăţii contemporane prin
criza sa de certitudini şi aşteptări. Studii de sociologie, culturale şi de pedagogie socială pun
în evidenţă expunerea elevilor la un număr necontrolat de stimuli externi: televiziune, jocuri
multimedia, publicitate, etc.. Copilul percepe dezordonat orice formă de informaţie, imagine
sau sunet pe care un adult are abilitatea de a o filtra cognitiv.
În timpul activităţii mele ca pedagog, am observat o tot mai mare dificultate a elevilor
de a asculta, de a se concentra şi de a-şi relaxa propriul corp coroborată cu tendinţa de a se
juca tot mai individual.
Teatrul reprezintă o formă de artă colectivă prin excelenţă şi deci ideal pentru a
combate tendinţele menţionate mai sus. Arta actorului înseamnă lucru în grup, în echipă,
deschiderea tuturor canalelor pentru a se asculta pe ei înşişi, a-i asculta pe alţii, a se
concentra împreună către un obiectiv comun şi stimulant: spectacolul sau, în cazul nostru,
lecţia de la clasă. Fascinant este că, deşi arta actorului se studiază prin lucrul în grup,
învăţarea se produce în egală măsură la nivel individual. Este unul din zecile de paradoxuri
ale artei actorului. Încurajează elevul să se mobilizeze, să dea ce-i mai bun din el, îl
responsabilizează în lucrul cu ceilalţi colegi.
Folosirea unei mari game de posibilităţi pentru exprimarea creativă a propriei sale
lumi emoţionale şi transformarea acesteia într-un spaţiu protejat în care greşeala nu este
cenzurată. Arta actorului poate răspunde eficient la nevoile noi şi urgente ale elevilor.
Universul copiilor este întotdeauna fascinant. Totuşi, unii copii au probleme în a se
exprima în mod natural. Tot ceea ce au ei nevoie pentru a se simţi în largul lor este
cunoaşterea de sine. Integrarea socială este un factor determinant în educaţia copilului, iar
acesta trebuie sa aibă curaj să se exprime firesc şi în conformitate cu fiecare situaţie în care
este pus. Pentru asta copiii au nevoie să cunoască şi să facă diferenţa între mamă şi profesor,
între adult şi copil, între autoritate şi libertate, să ştie să se adapteze firesc situaţiilor în care
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este pus şi să înţeleagă că el rămâne acelaşi, dar raporturile dintre el şi celelalte persoane cu
care intră în contact se pot schimba în funcţie de mai mulţi factori: nivelul de cunoaştere al
persoanei, vârstă, interese, educaţie, etc…
Modalitatea cea mai uşoară şi mai plăcută pentru a-i face pe copii să se descopere şi
să fie cât mai conştienţi de ei înşişi şi de calităţile pe care le au, de a învăţa noi conţinuturi
este JOCUL.
„Jocurile teatrale nu inspiră un comportament moral – aşa cum se cuvine – (bun/rău),
ci mai degrabă caută să elibereze în fiecare individ natura sa adevărată, din care va rezulta o
dragoste nedisimulată şi concretă faţă de aproapele său” – spune Viola Spolin, în
„Improvizaţie pentru teatru”. Iar Ion Cojar completează în poetica artei actorului pe care a
oferit-o şcolii româneşti de teatru: pedagogia artei actorului nu este predare şi învăţare, în
sensul direct al cuvântului, ci experimentare, cercetare şi descoperire, de autodescoperie şi
autocunoştere. Clasa de arta actorului e un „atelier de experimentare şi de recuperare a celor
cinci simţuri, a tuturor tipurilor de memorie şi imaginaţie, precum şi a tuturor proceselor
psihice de prelucrare efectivă, nu doar superficial simbolică şi mimată a informaţiilor
senzoriale.” Psihologii arată că toate situaţiile la care este expus copilul în interacţiunile şi
comunicarea cu cei din jur contribuie la acumularea de modele şi noi experienţe, precum şi la
îmbogăţirea universului propriu. Intervenţiile educaţionale non-tradiţionale, precum
atelierele de arta actorului, formează o metodă de învăţare alternativă, iar psihologii le
acreditează ca fiind cele mai consistente metode în procesul de învăţare a copilului.
Iată câteva obiective ce pot fi atinse prin tehnicile specifice artei actorului, prin jocurile teatrale:
• dezvoltarea imaginaţiei (artistice şi tehnice totodată)
• îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi socializare
• dezvoltarea limbajului non-verbal
• dobândirea încrederii în sine şi în ceilalţi
• organizarea şi structurarea gândurilor şi acţiunilor
• dobândirea răbdării (atât prin observare cât şi prin acţionare)
• capacitatea de a gândi şi acţiona în mod organic şi firesc
• eliminarea unor probleme de timiditate
• controlul emoţiilor
• descoperirea competiţiei, dar şi a acceptării greşelilor
• implicare în grup şi învăţare prin intermediul lucrului în grup
• respiraţie, concentrare, relaxare şi tehnici de dicţie
• respectarea regulilor stabilite
Cum învăţăm?
• prin intermediul exerciţiilor în grup
• prin joc
• prin exerciţii de improvizaţie
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• prin observare şi prin acţionare
• prin descoperire şi experimentare
Tehnicile teatrului sunt tehnicile comunicării. Profesorii ar trebui să depăşească
modul tradiţional de folosire a teatrului doar ca pe un ajutor în studiul literaturii şi să fie
interesaţi mai mult să descopere şi să exploreze bogăţia limbajului teatral, printre cele mai
tradiţionale forme ale sale regăsindu-se forma verbală a limbajului, trecând prin toată gama
de limbaje expresive şi corporale. Una dintre cele mai importante experienţe din timpul şcolii
este aceea de a învăţa noi moduri de comunicare (descoperind cât este de vastă gama
comunicării verbale şi non verbale), de a construi propriul ambient şi de a face din această
activitate culturală un antidot contra culturii de masă, omogenă şi omogenizantă prin
intermediul canalelor de comunicare comercial-industriale.
Diversele forme de educaţie teatrală au subliniat importanţa a două relaţii fundamentale în
procesul educativ: aceea de a învăţa elevul şi aceea dintre elev şi un alt elev din acelaşi grup.
Comunicarea teatrală nu are nevoie de „public”, înţeles în mod tradiţional. Pentru
elevul care participă la un joc teatral sau care este scos în faţa clasei din diverse motive şi cu
diverse scopuri, profesorul şi grupul constituie publicul energizant necesar pentru existenţa
procesului de comunicare. Activitatea teatrală este, în realitate, o ocazie extraordinară pentru
a uşura comunicarea şi a o îmbogăţi cu noi limbaje. Valenţele comunicative ale teatrului în
educaţie şi în creşterea prezenţei în curriculum-ul şcolar, fiind un mare ajutor didactic,
interdisciplinar şi cross-curricular.
Nu se pune problema creării unei noi discipline scolastice, ci mai degrabă de
promovare a unui nou ambient de studiu, favorabil naturii creative, curioase şi spontane a
elevului care îl ajută să-şi manifeste natura, personalitatea şi să crească spiritual.
Prin studiul artei actorului elevii pot fi ajutaţi în depăşirea problemelor normale de
creştere: timiditate, relaţia cu propriul corp aflat în schimbare, agresivitate excesivă.
Experienţa teatrală stimulează, de asemenea, diferite forme de învăţare, consolidarea şi
direcţionarea energiei creatoare, a gustului estetic şi artistic.
Din ce în ce mai mulţi profesori sunt în favoarea luării în considerare a artei actorului
ca un instrument valoros de învăţământ care pune în centrul procesului de învăţământ pe
elev, considerându-l o persoană sensibilă, cu abilităţi emoţionale şi creative, care în şcoala
tradiţională sunt în mod constant blocate. Prin arta actorului elevii învăţă să exercite un
control asupra emoţiilor lor, să-şi depăşească dificultăţile şi nesiguranţa şi să-şi sporească
capacităţile creative. Mai mult decât atât, activitatea teatrală facilitează enorm relaţiile
interpersonale între colegi. Într-o societate complexă ca cea de azi, comunicarea dobândeşte
adâncime în relaţiile interpersonale.
Arta actorului, constituie un eficient instrument de comunicare, este capabilă să
îndeplinească o funcţie „socială” şi pentru că învaţă copilul să depăşească teama de a vorbi
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în public. Eficacitatea de predare a artei actorului se bazează pe dezvoltarea laturii
emoţionale şi afective. Datorită activităţii teatrale, copiii pot explora cu imaginaţia
pătrundearea în alte lumi şi-şi dezvoltă capacitatea de a-şi asuma roluri accesibile lor, situaţii
noi, necunoscute. Prin dramatizarea unui text se promovează învăţarea în mod plăcut (din
care se evidenţiază caracterul, prezenţa de spirit, coerenţa gândirii, capacitatea de a acţiona şi
de a corela gestul cu gândul, intuiţia, creativitatea), dar se şi oferă posibilitatea descoperirii
scrierilor fundamentale ale literaturii şi culturii, texte profunde (cu mesaj, „cu problemă”,
cum se spune în jargonul teatral) – în cele din urmă, acesta este un nou mod de a înţelege şi
de a învăţa.
Profesorul de arta actorului nu trebuie să-şi privească disciplina ca pe un sistem
„închis”, ci, dimpotrivă, ca pe unul caracterizat de colaborarea interdisciplinară. Disciplina
noastră ar trebui corelată cu celelalte discipline de studiu care furnizează mijloace pentru
atingerea unor niveluri mai bune de comunicare, autoexprimare şi expresivitate deoarece:
- oferă o nouă dimensiune a lecturii;
- alături de Limba Română îşi asumă funcţia de catalizator pentru a îmbunătăţi
promptitudinea formulărilor, calitatea lor, dicţia, limbajul colocvial şi improvizaţia;
- oferă o educaţie motorie şi are legătură cu toate disciplinele sportive deoarece este un
mijloc util de a ajuta pe elevi să dobândească sau să consolideze relaţia cu propriul
corp;
- facilitează studierea artei şi muzicii;
- oferă diferite oportunităţi, în scopul de a promova implicarea maximă, rezervând
anumite roluri şi angajamentele în special în situaţiile speciale ale elevilor cu
handicap şi ale celor cu dificultăţi de învăţare.
Putem conveni că programele actuale solicită memoria şi expresivitatea, presupun
activarea relaţiei ca şi în teatru şi ne putem da seama că niciodată n-a fost mai adevărat ca
acum faptul că lumea e o scenă, iar noi suntem actori şi că misterele vieţii şi funcţionării
noastre ca fiinţe gânditoare sunt la fel de importante pentru oricare din meseriile pentru care
ne-am pregăti.
„Te vor critica mereu, te vor vorbi de rău şi îţi va fi greu să găseşti pe cineva care să te
accepte aşa cum eşti, aşa că, trăieşte cum vrei, fă ce-ţi spune inima, fă ceea ce vrei, pentru că
viaţa este o piesă de teatru care nu are repetiţii iniţiale. Aşa că râzi, cântă, dansează, iubeşte
şi trăieşte intens fiecare moment al vieţii tale, înainte de a cădea cortina şi înainte ca piesa să
se termine fără aplauze.” Charlie Chaplin
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Abstract: The article underlines the necessity of finding a
dedicated method in guiding young students towards a better
understanding of the features of the performing artist and his
special way of understanding and dealing with the realities he is
faced with – the „here and now”. The methods in studying the art
of acting, especially at a young age, and taking into account
nowadays living should focus on personal development within
the coordinates of the realm of the performing arts. Psychology
and pedagogy both dwell on personal development and, as the
actor is his own instrument, we should find the way of improving
the instrument especially as it is being again and again put out of
tune when faced with every day realities.
Keywords: the art of acting, personal development, to perform, interactivity, „entropy of feeling”,
„presentation of self”, teaching methods, contemporary changes.

A porni de la premisa că studiul artei actorului are un impact major în dezvoltarea
personală, în conformitate cu postulatul profesorului Ion Cojar: ,,Arta actorului e un mod de
a gândi”104, implică necesitatea determinării structurilor ce stau la baza procesului de creaţie
actoricească şi, din perspectivă pedagogică, identificarea modalităţilor de dezvoltare a
acestor structuri – prin procesul de predare-învăţare-evaluare având invariabil în vedere
aplicabiliatea lor în plan social, nu numai artistic.
Şcolile în care se studiază arta actorului sunt numeroase (finanţate de stat, private, de
nivel preşcolar, gimnazial, liceal şi universitar, cluburi, fundaţii, etc.), iar scopul şcolii de
teatru nu mai este exclusiv acela de a forma actori, de a-i învăţa pe elevi o meserie. Prin
studiul artei actorului se urmăreşte tot mai mult dezvoltarea personală, chiar mai mult (dacă
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Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia, 1998, p. 39
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avem în vedere numărul de cursanţi) decât cea profesională – pe care, într-o anumită
măsură, în cazul de faţă o implică.
În liceele de artă, la secţia de teatru, elevii nu vin ca să devină actori. Scopul este acela
de a crea premisele unei evoluţii ulterioare în sfera artelor spectacolului. Scopul este
dezvoltarea personală a elevului – în plan mental, fizic, social, emoţional, spiritual – pentru
a-l face apt de a „performa”. „Am folosit termenul «performare» pentru a desemna întreaga
activitate a unui individ desfăşurată într-o perioadă marcată de prezenţa lui continuă în fata
unui anumit grup de observatori şi având o amunită influenţă asupra acestora.”105Adică un
domeniu mai extins decât cel scenic.
Trebuie avute în vedere atât metodele consacrate de arta actorului – Stanislavski,
Cojar, Spolin, Cehov, Chubbuck, Meyerhold, Grotowski – cât şi elemente de pedagogie,
psihologia educaţiei şi sociologie. Se impune ca necesară pentru profesori clarificarea şi
structurarea unei metodologii de formare a unui individ conştient de sine, empatic, bun
comunicator, capabil să-şi gestioneze emoţiile, deţinător al unui set de atitudini şi aptitudini
pe care este capabil să le utilizeze în diferite contexte de viaţă.
Ţinând cont de teoriile lui Erving Goffman, centrate pe individualitatea privită ca
actor prins în spectacolul vieţii sociale, propun o privire a pedagogiei artei actorului prin
prisma pregătirii în vederea unei mai bune înţelegeri a felului în care sinele individual se
prezintă (adică joacă rolul unui presonaj) în viaţa de zi cu zi, în situaţiile de viaţă obişnuite şi
totodată dezvoltarea structurilor de bază în creaţia actoricească, aplicabile social. Aceste
structuri vizează în primul rând o manifestare sinceră, liberă, originală spontană şi
dezinvoltă a sinelui – chestiune elementară în creaţia actoricească autentică, dar şi în
spectacolul vieţii cotidiene.
Actorul teatral interpretează rolul altuia, aşa cum a fost scris de către dramaturg, însă,
în accepţiunea contemporană a fenomenului teatral, interactivitatea este adusă în prim plan,
„al patrulea perete”106 este zdruncinat din temelii iar pedagogii consideră că „tehnicile
teatrului sunt de fapt tehnicile comunicării”107. „Actorul, învăţând să fie adevărat şi simplu,
învăţând să vorbească la subiect în pofida faptului că nu are certitudinea că este înţeles,
crează propriul său (s.a.) personaj, forjează personajul în el însuşi. Pe scenă.”108, spune Mamet
(deşi dramaturg). Este foarte apropiată această abordare de viziunea lui Goffman asupra
actorului social, care se prezintă pe sine şi este preocupat de generarea anumitor impresii
printr-o expresivitate actoricească specifică. Numai contextul este diferit; această
Goffman Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Ed. Comunicare.ro, Buc., 2007, p. 50
vezi Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Buc., 1955
107 Spolin, Viola, Improvizaţie pentru teatru, UNATC Press, 2008, p. 61
108 Mamet, David, True and False: Heresy and Common Sense for the Actor, New York, Vintage Books,
1999, p. 22
105
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expresivitate specifică este comună celor două arii de interes – sfera artelor spectacolului şi
contextul „vieţii cotidiene ca spectacol” - şi această expresivitate se bazează pe anumite
structuri de creaţie ce trebuie descoperite şi dezvoltate în studiul artei actorului la nivel
preuniversitar. Această necesitate are la bază două coordonate: vârsta elevilor vizaţi şi
circumstanţele vieţii cotidiene contemporane.
Vârsta trebuie luată în calcul deoarece vorbim despre momentul maturizării
individului, momentul integrării şi sedimentării unor structuri, ceea ce semnifică o
frământare internă, o luptă în interiorul individului, aşa cum apare la Wincott109. Scala SLP
(Styles of Living Preferences) foloseşte pentru măsurarea şi evidenţierea aspectelor privind
actualizarea şi realizarea sinelui 15 trăsături ale personalităţii optime, ce pot fi considerate
dimensiuni ale proceselor de maturizare şi integrare ale eului: percepţia clară a realităţii,
acceptarea de sine şi a celorlalţi, spontaneitate, centrare pe problemă, nevoia de solitudine,
independenţă (auto-conducere), aprecierea noutăţii (deschiderea spre nou), experienţe
profund semnificative, relaţionare strânsă cu umanitatea, prietenii foarte apropiate cu cei din
jur, mod de acţiune democratic, orientare etică – simţul valorilor, simţul umorului,
creativitate, transcendenţa culturii.
În atelierul de arta actorului trebuie descoperite şi promovate exerciţiile şi activităţile
care canalizează dezvoltarea elevilor de liceu în aceste direcţii şi mai puţin către apariţia
scenică – finalitate secundară la acest nivel de studiu.
Anna Freud, vorbind despre conflictul între Eu şi Sine la pubertate, atrage atenţia că
„Eul victorios devine rigid, fiind o sursă de suferinţă continuă pentru individ. Instanţele
Eului care au rezistat atacului pubertăţii fără a se clătina rămân de-a lungul vieţii inflexibile,
de neatacat şi incapabile de a se adapta la realitatea în schimbare.”110 Antrenamentul adecvat
în cadrul atelierului de arta actorului poate preveni această evoluţie negativă prin utilizarea
unei metodologii adecvate, în spiritul libertăţii individuale şi al dezvoltării personale, o
metodologie de predare si evaluare care să se ţină departe de ceea ce Viola Spolin numeşte
aprobare/dezaprobare. Primul pas în dezvoltarea individualităţii artistice este dezvoltarea
individului uman. Ştim din experienţă că rigiditatea şi inhibiţia nu pot fi creatoare în arta
actorului. Dezvoltarea personală, respectiv actualizarea şi realizarea sinelui, constituie o
condiţie sine qua non a creaţiei actoriceşti autentice, iar în contextul pedagogiei teatrale
preuniversitare, un scop.
O altă coordonată esenţială pe care se bazează necesitatea ca pedagogia teatrală
preuniversitară să descopere şi să dezvolte structurile pe care se bazează creaţia actoricească,
cu implicaţii în dezvoltarea personală se referă la contextul contemporan de viaţă cotidiană.

109
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vezi Wincott, H.D., Opere 4: Procesele de maturizare, Ed. Trei, Bucuresti, 2004
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Mutaţia de epistemă produsă prin transformarea civilizaţiei scrisului într-o civilizaţie
a imaginii, semnalată încă din anii ’60 de Marshall McLuhan, s-a împlinit astăzi şi îşi face tot
mai mult simţite efectele în sfera artelor spectacolului şi în viaţa de zi cu zi, mai ales în ceea
ce priveşte interrelaţionarea indivizilor şi raportarea acestora la mediu. Konrad Lorenz
sesizează că, în imperiul televiziunii şi internetului, care răcesc sistemele de reacţie afectiv
intelective, asistăm de fapt la „moartea termică a afectelor”111. Cum poate atunci actorul să
rămână un „atlet al inimii” aşa cum îl numeşte Artaud112? Procesele de integrare şi
maturizare ale eului sunt într-o strânsă legătură cu inteligenţa emoţională şi cu cea spirituală
– în concluzie, tot aici am putea găsi răspunsul. Actorii viitorului vin din faţa ecranelor, sunt
produsele civilizaţiei imaginii. Dezvoltarea personală reprezintă salvarea din mrejele
superficialităţii şi ale răcirii emoţionale contemporane. Atelierul de arta actorului este spaţiul
în care individul are răgazul şi sarcina de a se cunoaşte pe sine, de a-l descoperi pe celălalt,
de a-i descoperi pe ceilalţi posibili din el însuşi, devenind astfel mai tolerant, mai empatic.
Este locul în care oamenii încetează să mai fie o imagine creată prin intermediul unei reţele
de socializare şi redevin spontani, imperfecţi, vulnerabili…vii!
,,Un antrenament bun te face să treci printr-un proces de auto-observare şi te duce la
înţelegerea comportamentului omenesc. Ar trebui să te ajute să dezvolţi un proces astfel
încât să înveţi cum să te foloseşti pe tine însuţi la lucru. Este o călătorie de auto-descoperire.
Până la urmă, eşti propriul tău instrument. Şi fiecare parte trebuie să fie deschisă şi
disponibilă, inclusiv atitudinea ta. Dacă eşti închis emoţional, asta se va reflecta în trupul şi
în vocea ta.”113 Toate elementele, surprinse de Howard Fine sunt valabile în viaţa cotidiană şi
poate că a fost o vreme în care ele se întâmplau natural şi era nevoie să fie doar recreate pe
scenă, în condiţiile speciale ale actului spectacular; astăzi însă, în civilizaţia imaginii, apar
anomalii de racordare justă a individului la realitate. Oamenii au ocazia să-şi construiască şi
să-şi cosmetizeze în asemenea măsură imaginea publică, încât uită să trăiască momentul şi
devin tot mai puţin capabili să-l aprecieze în complexitatea sa. Dispare spontaneitatea şi
curajul auto-expresiei în sfera socială. Foarte mulţi, mai ales la vârsta problematică despre
care vorbim, sunt striviţi de imaginile-model, mai puternice ca niciodată, şi nu mai reuşesc să
se regăsească, să se auto-definească şi cu atât mai puţin să se exprime liber. Se osifică într-o
structură general acceptată, şablonată, străină – dar sigură.
Fine vorbeşte în continuare despre faptul că mulţi se simt atraşi spre actorie tocmai
pentru că vor să-şi rezolve aceste probleme, ceea ce chiar funcţionează. Lucrurile trebuie
duse însă mai departe. Când vorbim despre individul în formare şi a cărui formare este
vezi Lorenz, Konrad, Cele opt păcate capitale ale lumii contemporane, Ed. Humanitas, 1995
vezi Artaud, Antonin, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucuresti, 1997
113 Fine, Howard,Freeman, C., Fine on Acting: A Vision of the Craft, Havenhurst Books, Los Angeles,
2009, p.180
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denaturată de cele mai multe ori, aşa cum am arătat, de un mediu tot mai ostil dezvoltării
unor trăsături, atitudini şi abilităţi ce ţin de dezvoltarea personală, de actualizarea şi
realizarea sinelui, dar necesare totodată actorului creator şi integrării optime în domeniul
artelor spectacolului, depăşirea problemelor de acest tip şi respectiv a piedicilor care apar în
creaţie din pricina dezvoltării personale deficitare trebuie să devină primordială în
pedagogia artei actorului la nivel preuniversitar. Scopul educativ al pedagogiei teatrale este
formarea unui individ pregătit structural pentru domeniul spectacular; cizelarea unei vocatii.
„Talentul nu e ceva static, el se arată sau se retrage în funcţie de mai mulţi
factori.”114observă Peter Brook. Viola Spolin merge mai departe: „Trebuie să reconsiderăm
ceea ce înţelegem prin «talent». Este foarte posibil ca ceea ce se numeşte o comportare
talentată să fie o mai mare capacitate individuală de a experimenta.”115 şi propune, în
consecinţă, sporirea capacităţii individuale de experimentare. Ne aflăm în sfera dezvoltării
personale – experientele profund semnificative fac parte, aşa cum am atătat, din scala SLP,
fiind una din cele 15 trăsături ale personaliăţii optime, ce pot fi considerate dimensiuni ale
proceselor de maturizare şi integrare ale eului. Şi acesta este doar un exemplu.
Este nevoie de asumarea acestei noi finalităţi în ceea ce priveşte actul pedagogic:
dezvoltarea personală prin studiul disciplinei Arta actorului (şi poate chiar şi o schimbare de
titulatură a disciplinei ar fi benefică). Talentul sau, mai exact, comportarea talentată apare pe
terenul fertil al unei personalităţi armonios dezvoltate, pe baze solide ce ţin de dezvoltarea
personală – în plan mental, fizic, social, emoţional, spiritual. Pentru a realiza această
dezvoltare prin studiul artei actorului se impune identificarea prin cercetare a structurilor de
bază în creaţia actoricească, aplicabile social şi totodată identificarea metodelor optime
pentru dezvoltarea acestor structuri în lucrul cu elevi aparţinând grupei de vârstă 14-19 ani.
Prin înţelegerea acestor structuri, prin identificarea şi aplicarea unei metodologii specifice,
poate fi atins scopul dezvoltării personale a educabililor şi a dezvoltării în vederea intrării în
domeniul artelor spectacolului, în condiţiile impuse de dezvoltarea contemporană a
domeniului.
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ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA CURENTULUI TEATRU-DANS

Raluca Ianegic
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
raluca_ianegic@yahoo.com

Abstract: „Theatre-dance” or „dancetheatre” are syntagmas that differ according to
the emphasis on one of their terms. „Dancetheatre” has emerged as a genuine power in
the
complexity
of
modern
dance.
Choreographers got carried away in the
chanllenging formulas of those syntagmas.
This study leans namely over the complexity
of their meanings.
Keywords: avant-garde, contemporary dance,
tanztheater, movement theatre, physical
theatre, image theatre, gestural theatre.
Problema majoră lansată de dansul contemporan, la un moment dat, s-a referit la
capacitatea mişcării de a nara şi asta în contextul în care arte precum teatrul, dar şi filmul,
aveau de partea lor un public atât de numeros. Ambianţa teatrală din jurul anilor ’60-’70 a
realizat în fond un atac, probabil inclement, la adresa excesului de abstract al dansului şi a
făcut ca arta coregrafică să fie galvanizată de dimensiunile sale, iar conceptul de
„Tanztheater” să se contureze ca unul firesc şi durabil.
Cel care lansează termenul de „Tanztheater” este Rudolph von Laban. Convins că
spectacolul coregrafic trebuie să închidă în el dimensiuni socio-politice spre a putea dialoga
cu timpul său istoric, convins că „Tanztheater” trebuie să fie o simbioză între arta regizorului
de teatru şi cea coregrafică, Kurt Jooss subliniază aspectul continutistic al noţiunii. Creaţia sa,
„Das Grune Tisch”, vine să ilustreze maniera în care Kurt Jooss înţelegea rezolvarea ecuaţiei
dans – teatru; istoria dansului apreciază prima parte a creaţiei sale ca fiind un veritabil act de
naştere al dansului-teatru; această parte se desenează ca o reprezentare a unei „dezbateri
politice” în jurul unei imense mese verzi; cu ajutorul machiajului, al măştilor, al mimicii, al
gesturilor ce încremenesc în forme fotografice, propuse parcă pentru eternitate, Kurt Jooss
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ţese imaginea devastatoarei polifonii a politicii, clădind şi distrugând „á son gré” destinele
umanităţii. Factura unora dintre construcţiile lui Kurt Jooss este recognoscibilă în multe
dintre creaţiilor lui Joseph Nadj.
În 1949 Kurt Jooss deschide şcoala de dans de la Essen; printre elevi: Pina Bausch,
Suzane Linke, Reinhild Hoffman.
Conceptul de teatru-dans este relansat şi conturat odată cu spectacolele Pinei Bausch,
dar şi preluat şi tratat într-o altă manieră de către creatori ca: Jean Claude Gallotta, Philippe
Découfflé, George Apaix, François Veret, Philippe Gentill şi mare parte dintre creaţiile
recente.
Definiţiile care au precedat acreditarea sintagmei de teatru–dans, definiţii care o mai
acompaniază şi în prezent sunt: teatrul de mişcare, teatrul corporal, teatru de imagine, teatru
gestual.
Alăturarea celor doi termeni înseamnă o combustie permanentă, reciprocă. În acest
sens, dansul împrumută de la teatru „totul” (sau aproape totul), acel „tot” pe care Michel
Corvin îl caracteriza ca fiind „substitut, deplasare, înlocuire, decalaj, prelevare, altfel spus
metaforă, metonimie – în dans–teatru, ca şi în teatru, totul este ficţiune, în sensul dublu – de
aparenţă concretă şi joc retoric – totul devine semn”. Teatrul–dans preia funcţia
fundamentală a teatrului care este după opinia aceluiaşi autor, „simulacru; teatrul se naşte
din simulacru.”
În relaţia dans – teatru, acesta din urmă renunţă la primatul termenului, înlocuind
funcţia cuvântului cu pontenţialul sugestiv al mişcării, al imaginii, al situaţiei. Teatrul îşi
anulează astfel excedentul său de realism. Acceptând aşadar o anumită stare de
subordonare, teatrul devine un cod para – coregrafic. Oricât de restrâns ar fi, textul conferă
complexitate structurală ţesăturii spectacolului; totul se dezvoltă fie în jurul unui referent
precum realitatea, fie în jurul unuia ficţional. O mare parte a spectacolelor de dans-teatru
presupun: vocea, cuvântul. G. Bachelard afirmă: „...finalmente este expresia vocală cea care
marchează peisajul (artistic n.n.) cu tuşele sale dominante ... vocea plasează lucrurile la
rangul şi locurile lor.” Cuvântul are o supremă putere efectuală; structura de tip coregrafic
este configurată mai degrabă ca „un dicolo sau dincoace de semn”, după cum remarca
Merleau-Ponty în „Visible et invisible”.
Clădind în funcţie de o problematică socială, psihologică, politică a timpului actual
formula acţionează iconic; ea stabileşte o axă comunicator – receptor şi permite multitudinii
de semne ce sunt înscrise în aria unui spectacol dans-teatru să devină imagini ale semnelor
pe care receptorul le reperează în realitate, în perimetrul „naturalului”. Alteori, semnele sunt
extrase dintr-o zonă a oniricului; valoarea iconică a unui demers dans-teatru accentuează
categoriile natural-artificial mizând adesea pe intervenţia „visului”. Oricum, dans-teatrul
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anulează purismul dansului, aducând corpusul său în articulaţii semnificative şi obligându-l
să se descurce în anomia prezentului.
Profunzimea semnelor teatrale limitează perimetrul mişcării coregrafice, reducându-l
adesea la informaţia minimală, adică la gest. Un imperialsm ideologic al codului teatral
deteritorializează complexitatea codului coregrafic; fenomenul este permis de un anumit tip
de raţionalism sesizabil în discursul teatral. Această dictatură a teatrului nu este decât una
aparentă; colonizarea ideologică este relativă; spectacolele de dans-teatru rămân, cultivând
polisemia, împliniri ale formulei lui Umberto Eco, soluţii de „opera aperta”.
Sintagma dans-teatru marchează modalitatea de a pune diferit accentul: accentul este
luat din zona mişcării şi transferat în zona cuvântului sau imaginii, a situaţiei sau acţiunii;
alteori procedeul este invers. Formula Pinei Bausch este una „mai explicativă”, în care gestul,
personajul, situaţia, ţesătura coregrafică se întâlnesc cu cuvântul, fie în suprapuneri, fie în
înlănţuiri ce se potenţează reiproc. În alte forme de spectacol teatru-dans, teatralitatea este
implicită. Este cazul lui Jean Claude Gallotta, Suzanne Linke şi Philippe Gentill. Ceea ce
cultivă Jean Claude Gallotta, iniţiator al acestei direcţii este o ţesătură de situaţii, de
personaje fără determinante biografice bogate, frânturi de mişcare dansată şi puternică miză
pe imaginea de factură fotografică. Din împletirea elementelor menţionate, cuvântul lipseşte.
O direcţie de creaţie subsumată teatrului-dans, este spectacolul axat pe imagine. În el
deosebim două subdirecţii: una care poate fi reprezentată de aportul plasticii în dans, în care
picturalul, sculpturalul intervin cu frumuseţea formelor şi o, a doua orientare a spectacolului
de imagine, e reprezentată de dominanta aspectului fotografic şi filmic al construcţiei,
cultivând o corporalitate uneori bidimensională sau fiind o explozie de fantezie, la Philippe
Gentill spre exemplu. Fireşte, teatralitatea în dans are cuantumul său de realism, dar şi pe cel
de suprarealism. Am putea vorbi în continuare în toate aceste cazuri poate mai puţin de un
mimesis cât mai degrabă de o diegeză, termen care acoperă deopotrivă narativul ficţional ca
şi pe cel non-ficţional.

Zic Zac – spectacol cu Andreea Gavriliu, Ştefan Lupu şi Gabriel Costin,
coregrafia Andreea Gavriliu, absolventă master coregrafie UNATC, clasa prof. univ. dr. Raluca Ianegic
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Dacă ţinem cont de reflecţiile lui Paul Ricoeurs în „Temps et recit”, vom putea spune că în
teatru evenimente eterogene par a deveni o „poveste” printr-o „punere în intrigă”, dar în
fapt se petrece o înlănţuire de situaţii, o organizare de acţiuni într-un tot semnificativ având
un început şi un final comprehensibile pentru privitor.
Ca şi teatrul instrumental al lui Mauricio Kagel, cu care de altminteri merge în
paralel, teatrul-dans este un produs multidisciplinar. Elementele implicate îşi păstrează
identitatea păşind unele în perimetrul semantic al celorlalte. Produsul rezultat nu este unul
al confundărilor de identitate, ci unul al spaţiului interstiţial. Atât în construcţiile teatrudans, cât şi în cele de teatru-instrumental sau teatru-vocal, fiecare componentă renunţă la
anumite articulaţii ale propriului cod pentru a-şi prezerva adesea esenţa sau esenţialul.
Dansul a avut şi are şansa de a se desfăşura între limitele nelimitate ale impreciziei, ale
ambiguităţii, ale vagului. Re-aducerea dansului la teatru este un fel de re-chemare la unele
valori arhetipale ale spectacolului. Dans-teatrul statuează o atitudine de conivenţă în relaţia
interpret-spectator, în relaţia, eu creator – „celălalt”, adică publicul. Pentru toate aceste
motive, a lucra cu un actor sau cu un dansator, într-o construcţie dans-teatru, nu este o
chestiune de separare de zone actanţiale, ci una de amalgamare.
Toate spectacolele de dans-teatru, eludează strategia povestirii aristoteliene, în
favoarea unei apropieri de propunerile brechtiene. În cele mai multe dintre ele există o
pledoarie pentru o logică proprie care transformă sintagma într-o veritabilă şcoală a
devenirii rizomatice. Eterogenitatea elementelor într-o producţie de dans-teatru înseamnă: gest,
sunet, imagine, situaţie, coregrafie, cuvânt; ele se întâlnesc aducând fiecare câte ceva din propria
configuraţie semantică. Totul vine pe canalele informative ale acestor elemente, ca un „bloc de
deveniri” delleuziene, ca o agenţare a dorinţelor, propunând o construcţie unică, un rizom
teatral.
Dans-teatrul sau teatrul-dans (indiferent de ordinea termenilor în cadrul sintagmei),
este un „cuplu” funcţionând după opinia lui Umberto Eco pe „intenţie/extensie”. „Cuplul”
poate uneori să lunece insesizabil către un teatru gestual, către teatrul de imagine etc.
Prezervarea noţiunii de dans în cadrul formulei este conferită de complexitatea şi cantitatea
partiturii coregrafice. Sintagma este ofertantă, ea permite fantasmarea, asocieri neaşteptate,
construcţii de tip „cut up”, parcelare sau extensii în spaţii geografico-artistice depărtate; este
o tentaţie, dar şi o capcană, fiindcă există în această sintagmă cum spunea tot Umberto Eco şi
„limite ale interpretării”.
Curente majore ale dansului modern, abstractul şi teatralitatea, se supun unui
numitor comun pe care Roland Barthes îl sesiza ca fiind „o aglomerare de semne şi senzaţii
care se construieşte pe scenă, plecând de la un argument; este acel tip de percepţie a
artificiilor de gest, sunet, distanţă, substanţă, lumină, care cufundă textul în plenitudinea
limbajului său exterior”.
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Aparent o cină –
spectacol cu Andreea Gavriliu,
Idris Clate, Iaela Buldan,
Alexandru Apostol, Loredana
Nicola şi Adrian Loghin,
coregrafia Loredana Nicola,
absolventă master coregrafie
UNATC,
clasa prof. univ. dr. Raluca
Ianegic
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Abstact: This essay highlights the importance of
psychology knowledge in theater pedagogy. The
expressiveness of the actor is desirable, but must call in
psychology. To reach the highest form of expression of
current acting students and future actors, it is
imperative that educational process includes a series of
exercises that develop all the basic skills, but only
through psychology. When referring to the actor’s voice
without us worrying about self-knowledge, without
understanding the reasons that cause a speech devoid of
the most basic skills, especially without understanding
what`s wrong when it is wrong, there are few chance to
correct something in the stage speaking of the student.
Keywords: psychology, pedagogy, expressiveness, student-actor, voice, stage speaking
Expresivitatea scenică este un subiect frecvent întâlnit în limbajul specific artei
reprezentării scenice şi, extrapolând termenul, artei cinematografice. Despre expresivitate
scenică putem vorbi, dar nu înainte de a vorbi despre psihologia scenică, despre importanţa
studiului celor două subiecte, mai ales în zilele noastre când viteza cu care se desfăşoară
toate evenimentele din afară şi din lăuntrul fiecărui individ este de-a dreptul ameţitoare, iar
timpul pentru aplecarea către studiu devine din ce în ce mai inexistent. Cu toate acestea,
încercăm să ne oprim asupra acestei probleme ce ţine în primul rând de interiorul,
profunzimile, modalităţile, posibilităţile, idealurile etc. fiecărui aspirant la o carieră scenică,
dar şi de felul în care cadrul psiho-pedagogic îl poate ghida în căutările sale.
Studiul aprofundat al psihologiei studentului-actor duce către dezvăluirea profilului
psihologic al studentului în punctul de plecare, chiar de la prima întâlnire cu comisia de
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admitere, pentru a crea posibilitatea dezvoltării individuale a abilităţilor şi pentru a depista,
şlefui şi consolida toate posibilităţile talentului începătorului în arta scenică.
Urmărirea procesului de maximizare a potenţialului creativ precede adevărata iniţiere în
arta actorului. Aceasta include, în primul rând, analiza potenţialului studentului şi apoi
exersarea disponibilităţilor lui, a mobilităţii interioare (sufleteşti) şi exterioare (a gestului),
inteligenţei, fanteziei, capacităţii de improvizare, de punere în situaţie, a rapidităţii gândirii,
preciziei fizicalizării, expresivităţii vorbirii, a puterii sufleteşti în regim de emotivitate şi trac
etc.
Ca artist, actorul face o selecţie şi, în acelaşi timp, o sinteză între psihologia sa şi cea a
personajului. Dacă în cazul „individ” putem vorbi despre temperament, cultură, educaţie,
talent, complexe, în ceea ce priveşte „personajul” vorbim de temperamentul impus de
scriitor şi de regizor, sinteza de cultură, ficţiune, creaţie, drama personajului şi, mai ales,
psihologia sa – modul său unic de a gândi.
Actorul e o flacără care arde imediat şi se pune întrebarea: în ce măsură filtrează
informaţia despre personaj prin cultura proprie? Putem vorbi despre necesitatea urmăririi,
căutării, descoperirii, dezvoltării, în cazul studentului–actor, a Eului personal, care duce la
creaţie prin Eul personajului şi prin atributele: iubire, „amor propriu”, emoţie, corp fiinţial,
har (Dumnezeiesc), conştient şi inconştient, reflex, armonie, frustrare, complexe,
obiectivitate, subiectivitate, temperament – grade de activare a energiei, constituţia – fizică şi
psihică, sociabilitatea – actorul social, limbajul, amprenta vocală, inteligenţa, influenţa
culturii, a celorlalte arte, adâncimea sensibilităţii şi, nu în ultimul rând, magia, orice încercare
de materializare a spiritului în suprasensibil. Pentru conştientizarea tuturor atributelor avem
nevoie de elementele definitorii ale personalităţii actoriceşti, de potenţialităţile simple,
necizelate – ereditare (lucruri care nu pot genera talentul, ci doar probabilitatea de a fi, de a
face artă).
Şi expresivitatea, factor foarte important în talentul actoricesc, se bazează pe ereditate, dar se
maximizează numai prin instruire. De aceea, urmărirea şi descoperirea potenţialităţilor
susceptibile a se transforma în aptitudini este absolut necesară.
Pedagogii de teatru ar trebui să fie interesaţi în mod deosebit, prin ce mijloace
(tehnici, căi, metode) se poate pune în evidenţă, se pot influenţa sau modela aceste aptitudini
native. Ce metode sunt mai potrivite în procesul de formare scenic şi, în ultimă instanţă, ce
metode sunt utile în evaluarea rezultatelor pentru a reuşi o diferenţiere, punctată cu note sau
calificative? Procedeele psihopedagogice pot completa programa analitică.
Până la rolul pe care studentul-actor îl va avea de interpretat, vom proceda la
realizarea unor exerciţii de improvizaţie care să contureze aptitudinile, calităţile,
sensibilitatea, tehnica, expresivitatea, imaginaţia, spontaneitatea etc. Se impune efectuarea
exerciţiilor de concentrare, de corectare a ţinutei, a vorbirii, pentru rafinarea calităţilor fizice
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şi psihice. Aceste exerciţii sunt necesare chiar de la primele întâlniri cu studenţii-actori căci
fac parte din procesul de specializare profesional-artistică.
Abordarea psihologiei în procesul de învăţământ presupune evoluţia de la metoda şi
obiectivul legat de capacitatea fiecăruia spre programa analitică universitară care se referă la
cursul de arta actorului şi, implicit, la cursurile de măiestrie – vorbire, mişcare, canto.
Problemele psihologice care ar trebui abordate sunt: cunoaşterea omului din punct de vedere
al propriei lui psihologii, profilul aptitudinal al fiecărui student, clarificarea termenilor
psihologici, capacitatea comunicării, expresia şi capacitatea de expresie, transpunerea,
asumarea rolului şi a relaţiei vii cu partenerul, empatia cu publicul, trăsăturile de
personalitate (temperament, caracter, ideal, motivaţie, aspiraţie). Introducerea noţiunilor de
psihologie şi aplicarea lor în şcolile de arta actorului duce către maximizarea şansei
didactice. Mai mult, ar tebui să existe şi o preocupare asupra psihopatologiei, adică asupra
tulburărilor care apar în activitatea psihică. De aceea, drumul trebuie să pornească de la
cunoaşterea profilului psihologic al fiecărui student în parte, lucru la care se adaugă
obiectivele celor trei ani de studiu la licenţă, cel mai important aspect rămânănd validarea
scenică în cadrul profesiei, după absolvire.
Capacităţile aptitudinale de bază pot fi toate judecate din punct de vedere al
inconştientului – conştient. Din punct de vedere al specificului de elaborare, aptitudinile
cognitive sunt imaginaţia şi intuiţia, cele afective sunt: trăirile, emoţiile, sentimentele,
aspiraţiile, pasiunile, iar din punct de vedere al specificului de expresie sunt aptitudini
comportamentale – în mod special, expresia interioară. Actorul trebuie să dispună de
aptitudini de percepere a impresiilor de viaţă (spirit de observaţie, sensibilitate) şi de fixare a
lor. La fel de importante sunt memoria, capacitatea de autoinfluenţare, de autocontrol şi de
regenerare spirituală, aptitudini de analiză a materialului de creaţie – raţiunea, gustul, simţul
artistic, aptitudini de reproducere a materialului de creaţie (transpunerea, ingeniozitatea,
stăpânirea de sine, uşurinţa de a reproduce). Cele mai importante aptitudini care ar trebui
dezvoltate sunt atenţia şi concentrarea, imaginaţia şi memoria, intuiţia, percepţia,
comunicarea şi limbajul, fantezia, originalitatea şi capacitatea de prefigurare, afectivitatea şi
emoţia, empatia şi asumarea, expresivitatea.
Pentru a ajunge la forma maximă de exprimare a studentului-actor şi, mai târziu, a
actorului în plină forţă, este absolut necesar ca procesul de învăţământ să cuprindă, nu
numai în prima etapă, ci pe tot parcursul, serii de exerciţii care să dezvolte toate capacităţile
de mai sus. Pentru aceasta am conceput un îndreptar ajutător în această direcţie, îndreptar
care cuprinde exerciţii pentru dobândirea unei puteri mai mari de concentrare, pentru o mai
bună respiraţie ce duce, implicit, la o mai bună expresivitate a vorbirii şi, nu în ultimul rând,
o îmbunătăţire a atitudinii corporale. Expresivitatea vorbirii trebuie urmărită pe toate palierele –
dicţie, emisie, timbru, intensitate, claritate, dinamică etc.
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Vorbirea, în general, ar trebui să fie cel mai firesc lucru posibil în manifestările unei
persoane. Omul este definit de vorbire şi, de aceea, cuvântul nu ar trebui să ne pună nici un
fel de problemă în exprimarea noastră umană. Cu toate acestea, a vorbi devine din ce în ce
mai greu, mai ales acolo unde cuvântul este parte din meseria pe care oamenii o fac, aşa ca şi
în cazul actorului. Cea mai mare deficienţă despre care se vorbeşte după un spectacol,
aproape fără excepţie, este felul în care au vorbit actorii, mai ales actorii tineri. Invariabil,
vina o poartă „şcoala de teatru” care „nu mai e ca pe vremuri”. Într-o oarecare măsură,
datorită timpului acordat pentru pregătirea unui student-actor în vorbire – aprox. 6 minute
pe semestru dacă ar studia individual – putem spune că avem o problemă. Cu toate acestea,
cursurile de vorbire – două ore pe săptămână pentru 15 studenţi în acelaşi timp – ar putea fi
suficiente dacă ar fi frecventate cu seriozitate, dacă ceea ce se descoperă în timpul cursului de
către fiecare student în parte, referitor la propria lui persoană, despre propria libertate şi
putere de a deveni din nou liber aşa cum era în prima parte a copilăriei şi dacă, fără teamă, ar
pune în aplicare, absolut în fiecare zi, soluţiile pe care le-a descoperit pentru problemele sale,
până când reflexul bun, firesc, natural se va instala şi rezultatele vor fi evidente. Şi aici
intervine psihologia.
Fără a ne cunoaşte studenţii, fără a ne preocupa cunoaşterea lor de sine, fără a
înţelege anumite motive care determină o vorbire lipsită de cele mai elementare calităţi, dar,
mai ales, fără a înţelege ce este greşit atunci când este greşit, nu vom putea corecta vorbirea
scenică. Mai poate interveni şi ideea preconcepută că, dacă schimbăm ceva la noi, ceva aşa de
important ca vorbirea, care este chiar amprenta personalităţii noastre, nu mai suntem noi
întru-totul… gândim poate că această modificare ar determina mult mai multe schimbări,
poate nedorite, în personalitatea şi în viaţa noastră. De aceea, nici nu trebuie să declanşăm o
schimbare atât de drastică încât să ne sperie, ci să încercăm să revenim la ce avem impregnat
în celulele noastre încă din fragedă pruncie – un potenţial impecabil, optim şi uşor de atins
prin regresii psihologice în propria noastră conştiinţă şi, dacă se poate, prin metode
convenţionale şi neconvenţionale să încercăm să conştientizăm cât mai mult din
inconştientul nostru – un câmp deschis şi fără oprelişti puse din afara fiinţei noastre.
Atenţia asupra sistemelor proprii de apărare, justificate mai mult sau mai puţin,
căutarea soluţiilor individualizate, chiar dacă sunt atâtea exerciţii specifice pentru rezolvarea
unor probleme asemănătoare, atenţia deosebită asupra fiecărui cursant chiar dacă se lucrează
în grup, afecţiunea pe care el trebuie să o simtă din partea pedagogului şi dăruirea totală, dar
mai ales exemplul dat de pedagog prin propria lui gândire, prin propriul corp, prin propria
lui voce, toate acestea şi încă alte multe aspecte ţinând strict de psihologie pot duce la
rezultate remarcabile.
De cele mai multe ori, atunci când se practică exerciţii de vorbire cu un grad mare de
dificultate, referitor la respiraţie, emisie sonoră, dicţie, intensitate şi claritate sonoră, ne
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putem bucura de rezultate impecabile în timpul cursului de vorbire, putem spune chiar că
ne-am atins scopul, dar urmează exerciţiul de actorie, în care fiecare student are de
interpretat un caracter, mai mult sau mai puţin asemănător cu al lui, moment în care aproape
toate problemele de vorbire apar ca din senin, uneori chiar mai accentuate ca la începutul
cursului şi a pregătirii specifice. Această constatare poate duce la o mare dezamăgire
manifestată de ambele părţi (pedagog şi student). Abordând din punct de vedere psihologic
această situaţie, totul devine foarte firesc şi normal. Atâta timp cât rezultatele bune, obţinute
în exerciţiile de vorbire, nu au intrat în reflex, ele nu se pot manifesta încă într-o situaţie care
nu seamană cu ora de vorbire. De exemplu: la arta actorului, fie că este vorba de anul I, când
se lucrează utilizând paradigma „eu în situaţia dată”, fie că este vorba de anii mai mari, când
se face pasul de la eu spre personaj, datorită emoţiei, punctelor de atenţie plasate pe anumite
obiective şi teme, datorită numărului uneori mare de sarcini pe care studentul le are (text
memorat impecabil, relaţie vie cu celelalte personaje, temă regizorală, ideea autorului
dramatic, subtext, nuanţe etc.), ceea ce se manifestă în exerciţiul de vorbire sau în ora de
vorbire în mod impecabil se pierde, chiar devine nul, nu mai există. Cu toate acestea, cu
ajutorul procesualităţii scenice reale, nesimulate, studentul-actor devine treptat tot mai stăpân pe
sine, pe instrumentele pe care le-a dobândit în clasa de arta actorului şi, în felul acesta, şi pe
mijloacele legate de expresivitatea vocală şi corporală. Gândind efectiv în situaţie, asumând cu
adevărat problemele ridicate de text, studentul-actor începe să corporalizeze şi să verbalizeze
adecvat situaţiei, utilizându-şi liber şi focusat în acelaşi timp respiraţia, articulaţia, dicţia
chiar. În felul acesta, cu sprijin corelat din partea profesorilor de actorie şi a celor de mijloace,
se ajunge la dobândirea unor reflexe extraordinare, potrivite fără doar şi poate pentru scenă.
A vorbi e un act de mare generozitate. Cu toate acestea, majoritatea vorbitorilor
întâmpină mari greutăţi începând chiar cu deschiderea gurii. De cele mai multe ori sesizăm
un blocaj muscular chiar în jurul buzelor, o înţepenire a maxilarelor, ca şi cum vorbitorul ar fi
obligat să vorbească. Totodată, încleştarea maxilarelor şi coborârea vocii mult înspre coardele
vocale sau urcarea ei nepermis de mult către vocea de cap sau trecerea ei prin fosele nazale
ne duc la gândul că cineva nevăzut îl obligă pe vorbitor să-şi facă meseria. Toate acestea se
manifestă din cauza unui sistem de apărare ascuns, justificat în adâncul nostru şi mai ales în
inconştientul nostru profund prin incomoditatea pe care ne-o dă expunerea în faţa celorlalţi,
teama de a nu greşi (a deschide mai puţin gura ne face să credem că, în eventualitatea
existenţei unei greşeli, într-o expunere cât mai mică, greşeala va fi mai mică). Sunt doar
câteva exemple, dar multitudinea deficienţelor, varietatea lor şi motivaţiile psihologice
necesită o abordare clară şi din acest punct de vedere. Deseori, felul în care vorbeşte cineva îi
determină mimica, musculatura feţei urmând calea formării sonore. Iar a vorbi despre
legătura dintre respiraţie, emisie sonoră, dicţie, mobilitate şi dinamica sonoră individuală,
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despre gândirea asupra sunetelor şi aprecierea lor ca fiind materie vibrantă, poate fi o altă
etapă a studiului nostru.
Componentele aptitudinii pentru teatru se referă atât la aspectul fizic, cât şi la cel
psihic al individului. Iată un exemplu: sensul unui cuvânt sau al unei propoziţii este
influenţat de cea mai mică şi mai neînsemnată inflexiune a vocii. Specificul aptitudinii
scenice este capacitatea de transpunere, care reprezintă o relaţie între originalitatea
imaginaţiei şi trăirea afectivă. Cu toate acestea, actorul trebuie să acţioneze. Emoţia nu-i este
suficientă. El are nevoie de o atenţie concentrată pentru însuşirea rolului, pentru asumarea
problemelor sale, dar, mai ales, de o prezenţă inteligibilă pe scenă. De altfel, primele criterii
după care se judecă exerciţiile de arta actorului în anul I semesntrul I – scene simple în doi –
sunt cele stabilite de Jerzy Grotowski: „Cred, nu cred. Înţeleg, nu înţeleg.” Totodată, actorul
are nevoie de o memorie logică, bazată pe succesiunea inteligibilă a ideilor, iar nu mecanică,
limitată la reproducerea textului.
Sensibilitatea, calităţile memoriei, ale imaginaţiei şi gândirii, emoţiile, sentimentele,
pasiunile şi voinţa, atenţia şi deprinderile, trebuinţele vitale, idealurile de viaţă,
temperamentul şi caracterul, într-un cuvânt toate procesele şi structurile psihice, participă
prin particularităţile lor, mai simple sau mai complexe, la structurarea aptitudinilor şi, în cele
din urmă, a exprimării talentate.
Prin mijloacele de expresie, actorul capătă abilitatea de a depăşi individualitatea
proprie, apropiindu-şi individualităţi străine, el are o deosebită mobilitate fizică şi psihică,
ce-i modifică fizionomia şi corporalitatea, inflexiunile vocii şi debitul verbal. În reprezentarea
scenică actorul nu poate retrăi identic emoţiile personajului interpretat. Singurul sentiment
pe care-l poate trăi este unul pur atitudinal, capabil de a-l însoţi în mod firesc în orientările
inteligenţei sale. Despre o trăire deplină, continuă, şi care să identifice actorul cu caracterul
pe care îl interpretează, nu se poate vorbi. Se poate vorbi doar de procesul de asumare.
Analiza psihologică şi aplicaţiile psihologiei în arta teatrală scenică, necesită o mare
atenţie din partea pedagogilor şi nu în ultimul rând, din partea cursanţilor. Totodată, nu ne
putem îndepărta de ideea de a preda şi chiar inventa la faţa locului (în funcţie de cursant şi
de problemele lui) exerciţii care să ducă la obţinerea unei libertăţi desăvârşite în elaborarea
artistică din toate punctele de vedere (mişcare, vorbire, emoţie, empatie etc.). Vor fi exerciţii
combinate (respiraţie, mişcare, vorbire, concentrare, improvizaţie etc.) gradate din punct de
vedere al dificultăţii, în funcţie de anii de studiu, sau exerciţii simple, care să se refere la un
domeniu anume. Cu adevărat, nimic nu se poate face fără o concentrare specifică, fără a
dezvolta calităţi combinate, fără a şti, în ultimă instanţă, cum să adunăm toate deprinderile
pe care studentul/cursantul le dobândeşte pentru ca ele să constituie un tot artistic
indestructibil.
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Studentul-actor, trebuie să fie privit cu bunăvoinţă şi ajutat să se dezvolte treptat şi,
mai ales în mod unitar, din toate punctele de vedere, chiar dacă urmează cursuri de
măiestrie aparent dispersate (mişcare, vorbire, canto etc.), altfel riscăm să dezvoltăm anumite
părţi şi să neglijăm altele, în aşa fel încât apariţiile scenice (lucru pentru care îl pregătim), să
aibă de suferit datorită dezechilibrelor care pot apărea. De exemplu: un student care se ocupă
în mod evident de dezvoltarea abilităţilor pur fizice, riscă să nu-şi poată folosi vocea la
capacitatea ei calitativă maximă sau să-şi piardă din subtilitatea şi profunzimea de gândire şi
simţire a personajului său.
De aceea este vital ca metoda aplicată să fie unitară, în sensul de a determina o dezvoltare
organică, totală, pe toate palierele a studentului-actor. De asemenea, şi metodologia trebuie să fie
unitară, în sensul comunicării dintre profesorii disciplinelor conexe şi cei de la arta actorului. Pledez
pentru legătura strânsă între pedagogii de teatru pentru a cunoaşte şi aplica metode optime
de dezvoltare organică, de şlefuire a talentelor native, dar şi pentru a determina dezvoltări
neaşteptate, pentru a descoperi talente ascunse prin metode psihologice şi printr-o mai bună
conexiune între ideile despre formarea actorului.
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Abstract: Following the research conducted in the PhD thesis,
the article is studying a „Hamlet” performance played by
Wooster Group of Elisabeth LeCompte in „Bulandra Theater”
and some vocal problems discovered in it. Vocal techniques can
and must help the actor and the performance, without
interfering with the director’s ideas. Performing arts go hand in
hand with today’s technologies and we must take care of this
contemporary aspect. First, we have to properly use the
microphone – to know the different types of microphones,
involving different types of voice attack. In speaking, special consonants, like P and B, have to be
pronounced in a special manner in front of a microphone. Screaming needs a special attention as well.
Different acting techniques are discussed here, but the credibility still remains the most important
criterion.
Keywords: vocal technique, singing voice, speaking voice, gesture, microphone, screaming, theatrical
character, acting, performing arts.
Cunoaştem deja foarte bine faptul că suntem într-o epocă dominată de tehnică. Şi că
schimbările se petrec deosebit de rapid. Tehnologia avansează aproape cu nesăbuinţă, ceea
ce face ca toate domeniile să fie afectate de acest salt. La fel şi domeniul spectacular devine din
ce în ce mai tributar tehnologiilor, apărând noi şi noi forme de exprimare scenică, bazate din
ce în ce mai mult pe tehnologie, neînlăturând complet emoţia, esenţa transmiterii unui mesaj
printr-o operă de artă, copleşind-o însă de multe ori, ascunzând-o, înglobând-o.
Nu pot să nu amintesc de un spectacol cu „Hamlet” recent vizionat în sala „Toma
Caragiu” a Teatrului Bulandra, o producţie americană Wooster Group în regia lui Elizabeth
LeCompte, elaborată parcă special pentru publicul american contemporan şi care a avut
impact ciudat asupra publicului de la noi, cu precădere un public emotiv, mai puţin axat pe
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tehnologii. Spectacol în care se beneficia de multiple proiecţii pe diferite planuri, atât pentru
public, cât şi pentru actori, care la rândul lor încercau cu rezultate foarte bune să refacă
identic mişcările din filmul clasic cu „Hamlet” în interpretarea lui Richard Burton. Cel mai
interesant aspect din spectacol mi s-a părut a fi soluţia de a transpune tehnicile de mişcare de
aparat preluate din cinema pe scenă, cum ar fi travelling-ul, panoramarea, aducerea în prim plan
a unui personaj. Deosebit de interesantă ideea, iar transpunerea nu era deloc mai prejos.
Năucitoare ca soluţie tehnică, realizată prin deplasarea actorilor concomitent cu decorul,
ajutaţi fiind de ceilalţi actori care nu aveau rol decisiv în scena respectivă.
Dincolo de această idee însă, se poate vorbi şi despre o realizare ratată din punctul
meu de vedere, din cadrul aceluiaşi spectacol. E vorba de acea sincronizare perfectă între
actorul de pe scenă şi cel de pe peliculă, realizată aproape ca în oglindă, în sensul în care
actorul real privea proiecţia dintr-un monitor în timp ce „imita” sau refăcea, mai bine-zis,
traiectul imagistic al celui din film. Spun refăcea, pentru că nu era vorba de imitarea simplă,
identică a unei mişcări, dimpotrivă, se încerca reconstrucţia emoţiei în cadrul unei mişcări
foarte precise, dusă până la o re-identificare de stare cu actorul de pe peliculă. Ceea ce ţine
într-adevăr de arta actorului. Aparent totul funcţiona, mişcarea era identică până la ultima
fotogramă, situaţia era justă, emoţia destul de just identificată şi chiar re-creată. Dar ceva nu
ajungea la public. Exista un blocaj pe parcurs şi am încercat să înţeleg. Am văzut multă lume
din public care, plictisită, a părăsit sala la pauza dintre acte. Refuzul noului legat de o
procedură în cadrul unui act de artă nu e de mirare, mai ales când e vorba de un public
destul de conservator, cum este cel de la noi.
Problema reală, pe care am identificat-o în cele din urmă, era o simplă nepotrivire
între caracteristicile actorului real, de pe scenă, cu ale celui din proiecţie, cu Richard Burton.
Nepotrivire doar la nivel de timbru al glasului. Actorul nostru era tenor, adică avea o voce
mai înaltă, mai subţire, în timp ce Richard Burton avea o foarte frumoasă vibraţie baritonală
ce l-a caracterizat întotdeauna. Această simplă nepotrivire vocală, atrăgea după sine o
diferenţă de mişcări, care se potriveau perfect corpului, constituţiei unui bariton, ceea ce de
fapt şi era în creaţia originală, dar care păreau false, nepotrivite, la momentul asocierii cu o
voce mai înaltă, tenorală, ce aparţinea actorului din Wooster Group, impunând astfel o
oarecare neconcordanţă, un sentiment de neînţelegere. Întrucât simţeai că era vorba de o
nepotrivire, greu însă, foarte greu de pus degetul pe rană şi de spus exact ce anume nu
coincidea. Energia unei mişcări de braţ, de exemplu, asociată cu vocea lui Richard Burton,
perfect plauzibile pe materialul filmat, părea falsă în această nouă propunere, întrucât vocea
era mult mai subţire. Drept care gestul apărea ca fiind mult exagerat, în raport cu glasul.
Restul de mişcări, de replici, emoţia coincideau perfect. Gesturile unui bariton însă,
conţineau o mai mare bărbăţie, o vigoare specifică, ce risca să devină uşor hilară, dacă nu
exagerată, în contextul unui trup mai firav constituit şi care se exprima cu ajutorul unui glas
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mai subţire. Tocmai de aceea păreau clar gesturile altcuiva. Deşi iniţierea de stare era foarte
corectă, exista ceva fals.
Iată cum un singur element, ce ţine mai mult de distribuirea regizorală decât de arta
actorului propriu-zisă, poate duce la destrămarea iluziei. Deşi consider că şi actorul este
destul de vinovat pentru această lipsă sau, mai bine zis, această incoerenţă. În fond, nu
trebuie să uităm că Laurence Olivier şi-a coborât glasul cu o octavă după o muncă de câteva luni
de zile, în momentul când a fost distribuit în rolul lui Othello şi a realizat că el fiind tenor, iar
rolul impunând un glas de bariton, nu va avea forţa, tăria şi pregnanţa necesară. Mai precis,
un regizor i-a atras atenţia asupra acestei diferenţe importante în artele spectacolului, iar
Laurence Olivier a avut apetenţa necesară acestui demers. Istoria ne dovedeşte, iată, că se
poate. Totul este ca problema să fie pusă corect. Tehnica actorului este cea care distruge
iluzia în acest caz. Tehnica glasului, a vocii, instrumentul direct al comunicării, care în acest
caz nu este suplinită de o susţinere organică.
Ce ne facem însă în cazul folosirii unui adjuvant tehnic legat din ce în ce mai mult de
industria spectacolului, de microfon?
Actorul trebuie să ştie:
1. că există mai multe tipuri de microfoane şi că se impune o adaptare a propriilor
tehnici în concordanţă cu cel utilizat;
2. cum se foloseşte corect un microfon.
Par două cerinţe destul de simplu de îndeplinit. Dar... să vedem. Luăm cazul unor
spectacole tip muzical (music-hall) cu sunet preluat, adică vocea actorului este preluată,
amplificată electronic. Aceste spectacole se joacă în general în teatre sau în săli mai mici, în
general închise, nu în aer liber. Microfoanele pot fi de două tipuri, cele prinse lângă gură, în
lateral, prin intermediul unui suport flexibil sau cele prinse direct pe frunte, mult mai
scumpe şi care necesită o cu totul altă tehnică de cânt, în speţă cântatul impostat, folosit cu
precădere în operă.
Primul tip de microfon menţionat e mai simplu de folosit, are de obicei şi o protecţie
din burete împotriva „pufnirii” consoanelor plozive în microfon şi se poate cânta sau vorbi
indiferent cum, cu menţiunea că, dacă folosim tehnica impostării vocii, este recomandat ca
microfonul să fie destul de aproape de gură, adică de eliberarea fluxului vocal. În rest, se
poate cânta neimpostat, pe gât, sau se poate vorbi direct. Acest microfon este folosit cu
precădere în spectacole de muzical, spectacole televizate care necesită deplasarea
personajelor sau spectacole muzicale preluate (înregistrate).
Pentru al doilea tip de microfon, cel care se prinde pe frunte, este obligatorie folosirea
tehnicii de impostaţie, întrucât acesta preia îndeosebi vibraţiile osaturii craniene, alături de
vibraţiile sonore eliminate în afara capului, tocmai din acest motiv având şi un preţ foarte
ridicat. Este microfonul folosit îndeosebi în spectacolele de operă sau cele în aer liber, adică
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în spaţii mult mai ample, punând în valoare o voce educată care ştie să se facă auzită în
asemenea spaţii. Deseori, acest microfon poate dispărea uşor pe sub perucă sau un obiect
vestimentar, fără ca preluarea sa să fie defavorizată, tocmai pentru faptul că el amplifică în
mod special undele sonore transmise prin vibraţiile osaturii craniene. Este evident că
folosind o voce „de gât” sau o rezonanţă de piept, adică cea care foloseşte în mai mică
măsură aceste vibraţii datorate tocmai cântatului impostat, nu se va auzi prea bine, în
schimb, dacă se va concentra şi se va susţine corect fasciculul sonor către rezonatorii din
mască, vibraţiile vor ajunge să fie preluate de către microfon.
În teatru, mai există o modalitate de preluare simplă, când un actor vorbeşte direct
într-un microfon dinamic, caz asemănător cu cel al unui prezentator ce se adresează unei
mulţimi prin intermediul unui microfon, când este bine să se ţină seama de posibilele
consoane plozive, care pot izbi în membrana microfonului, după cum am spus şi mai înainte.
Aceeaşi situaţie în cazul unor recitări făcute la microfon în faţa unui auditoriu sau, de ce nu,
situaţia unor agenţi de vânzări, la o casă de licitaţie, unde prezentarea se poate face de
asemenea la microfon.
Apoi, mai există un microfon care preia sunetul de ansamblu, pentru a-l transmite
unei înregistrări sau către cabine, astfel încât ceilalţi actori să poată auzi textul spre a se
pregăti din timp – aşa numitul microfon de control. Pentru acest tip de preluare, nu există
reguli evidente sau speciale, întrucât acurateţea este lipsită de importanţă.
Dacă ne referim la cântatul în faţa unui microfon, se aplică în principiu cam aceleaşi
reguli cu cele de la textul recitat la microfon. Cu o atenţie specială însă pentru momentele
unde sunetul este mai înalt sau mai puternic, caz în care cântăreţul se depărtează uşor de
microfon, dacă acesta este fix, sau îl depărtează cu mâna de gura sa proprie, dacă ţine
microfonul în mână, întrucât ştie cel mai bine când urmează un pasaj mai puternic şi este
bine să evite posibilele distorsiuni de preluare vocală.
Atenţie: în această situaţie, există pericolul de a te depărta de capsula microfonului ridicând
uşor gura peste nivelul acestuia prin lăsarea capului spre spate, caz în care se pierde din acurateţe, dar
şi din volum. Reflexul acestui gest este impus de obicei de statura şi echilibrul corpului în
poziţie bipedă. Ideal este doar să depărtăm gura de microfon, fără să modificăm unghiul de
înclinare a capului, adică să păstrăm aceeaşi direcţie de emisie sonoră, modificând doar
distanţa.
Caz absolut identic şi la înregistrarea unor voci la post-sincronizare sau dublajul
vocilor pentru filme. La fel, actorul poate interveni şi ajuta depărtând uşor gura de capsula
microfonului, dacă ştie că urmează un pasaj care necesită ţipete sau strigăte. Orice
distorsiune apărută pe înregistrare va duce inevitabil la refacerea acesteia, ceea ce înseamnă
timp pierdut, dar mai ales uzură vocală care poate duce la oboseala organului fonator.
Iată de ce consider că implicarea actorului în procesul tehnic de înregistrare sonoră
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poate avea rezultate foarte bune în reducerea timpului de lucru, dar, mai ales, la protejarea
propriului instrument. Şi la fel cum un actor antrenat ştie ce înseamnă în cinematografie
folosirea unui obiectiv de 40 mm sau de 120 mm la o filmare şi-şi adaptează tehnica de joc în
funcţie de acesta, la fel, un actor antrenat corect ştie să evite zgomote de respiraţie în
microfon, izbirea unor consoane bilabiale sau glotale în pronunţie, ori protejarea unui volum
ridicat. De asemenea, dacă este cazul să vorbească în şoaptă, apropierea sa de microfon este
necesară, cu atenţie însă, pentru că, odată cu apropierea, creşte şi riscul apariţiei zgomotelor
parazite, care pot murdări materialul sonor, făcându-l inutilizabil. Ideea de bază constă în
transmiterea unui flux sonor cât mai constant înspre capsula microfonului, fără diferenţe mari
de volum sau de forţă, astfel încât să ajute la o preluare sonoră cât mai cursivă.
În cazul consoanelor plozive, de tip P, B, adică cele cu pronunţie bilabială care
necesită explozia fluxului sonor, se recomandă înmuierea buzelor, astfel încât explozia sonoră
să fie atenuată. Se mai poate folosi un ecran de protecţie împotriva acestor zgomote, dintr-un
material transparent, subţire, gen ciorap de mătase, care se interpune între gura actorului şi
microfon. În cel mai rău caz, un simplu creion interpus vertical pe fluxul emis de actor în
drumul său către microfon, poate dispersa fasciculul sonor eliminând izbirea acustică a
membranei microfonului.
În cazul actorului care înregistrează pentru teatru radiofonic, se aplică, în general,
aceleaşi tehnici ca pentru post-sincronizare sau dublaj. Cu o adăugire: deseori se folosesc mai
multe microfoane în acelaşi studio de
înregistrări. Actorul poate fi solicitat de către
regizor să se deplaseze dinspre un microfon
către un altul, sau să se apropie/depărteze în
timp ce interpretează textul. El contribuie astfel
în mod direct la crearea efectului de panoramare,
foarte necesar şi foarte utilizat, mai ales acum
când câmpul sonor nu se reduce numai la stereo,
ci au apărut mai multe canale sonore, celebrele
5+1, 6+1, codate în sistem dolby surround.
Aceste treceri între microfoane trebuie făcute cu
mare atenţie, astfel încât să se afle cât mai puţin
în câmpul mort dintre două microfoane, adică
actorul trebuie să caute să părăsească cu
întârziere direcţia primului microfon, apoi să se
grăbească să îndrepte fasciculul sonor cât mai
rapid cu putinţă spre capsula celui de al doilea
microfon. În mod asemănător cu privirea unui
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balerin ce efectuează o piruetă, de exemplu. Dacă nu se ţine seama de acest lucru, creşte
posibilitatea pierderii unor silabe pronunţate în câmpul mort dintre cele două microfoane,
atrăgând în mod automat lipsa de inteligibilitate a textului, deci pierderea respectivului
material sonor.
Teatrul radiofonic mai are şi alte cerinţe specifice, la care actorul poate contribui din
plin ca: respiraţii înspre un microfon, în timp ce alt coleg interpretează textul, paşi către sau
dinspre microfon, adresabilitate specifică. Insistăm puţin asupra acestui aspect.
Adresarea către microfon presupune mai multe tehnici actoriceşti. Ele ţin atât de
emisia vocală cât şi de credibilitatea organică a materialului sonor livrat de către actor. În
sensul în care trebuie să păstreze realitatea unei adresări către o persoană, să zicem, aflată pe
celălalt mal al unui râu, şi atunci va vorbi cu o emisie proiectată mult în afară, descriind
astfel o distanţă mare pe care sunetul o are de străbătut, ceea ce atrage, de obicei, o mărire a
volumului sonor. Dacă volumul devine prea puternic, apar distorsiunile de volum pe
înregistrare. Se cere un echilibru destul de fin între adresarea corectă din punctul de vedere
al distanţei către interlocutor şi protejarea „ţipatului” în microfon. Mentalul are un rol
hotărâtor în acest caz, combinat cu tehnica descrisă mai sus, de protejare a microfonului în
cazul măririi volumului, adică de uşoară depărtare faţă de diafragma microfonului, păstrând
însă direcţia corectă a fasciculului sonor către aceasta. Ca tehnică alternativă, acesta poate fi
singurul caz în care uşoara modificare a direcţiei să ducă la rezultatele dorite. Adică se poate
ridica uşor gura deasupra microfonului în cazul ţipetelor, pentru a reveni apoi când se
vorbeşte din nou în plan normal şi firesc.
După câte putem observa este vorba de o multitudine de tehnici pe care actorul
trebuie să le stăpânească, spre a fi cât mai util în cadrul unor procese de înregistrări, în ideea
unui randament maxim. Orice reluare sau material incorect înregistrat, va duce la reluarea
înregistrării respectivului pasaj, ceea ce va duce invariabil la oboseala actorului atât vocală,
cât şi mentală. Pot menţiona aici câteva episoade de la desene animate, unde personajul pe
care îl aveam de interpretat nu avea decât ţipete, răgete şi disperări timp de aproape
douăzeci de minute. Adică durata unui episod. Era vorba de un coşmar prin care acesta
trecea pe parcursul unui întreg episod. Poţi rămâne uşor fără glas, dacă nu deţii o tehnică
vocală sigură pe care să te poţi baza în asemenea situaţii. Ţipetele trebuie tratate cu deosebit
respect la o înregistrare, fiind foarte sensibile la pierderea credibilităţii de stare, dacă nu te
implici suficient, la fel de bine punând însă în pericol diafragma microfonului în ideea
distorsiunilor acustice. Balansul fin între aceste două variante de evitat stă, până la urmă,
numai în tehnicile actoriceşti, care alături de concentrare pot duce la rezultatul unor
înregistrări fără probleme atât din punct de vedere tehnic, cât şi actoricesc. Îmi amintesc de
multe momente de la teatrul de televiziune unde am fost nevoiţi să reluăm o scenă de
nenumărate ori din cauza unor erori tehnice, ajungând în final să se păstreze dubla cu cea
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mai mică emoţie artistică şi implicare actoricească, tocmai pentru că era singura fără
probleme tehnice. Lucru de evitat din punctul de vedere al creaţiei actoriceşti.
După nenumărate reluări, poate apărea aşa numitul proces de automatizare din partea
unui actor sau, în orice caz, o pierdere a adevărului, a credibilităţii, a implicării emoţionale,
datorată repetării la nesfârşit a unei singure scene. Lucru care duce în final la un produs
neconform din punct de vedere artistic. Şi, pentru că acest rabat era făcut tot mai des datorită
lipsei timpului necesar pentru înregistrări, am învăţat să mă adaptez şi să livrez ori de câte
ori era necesar, cantitatea integrală de emoţie, controlată prin tehnicile mai sus amintite,
astfel încât să nu pierd credibilitatea artistică a personajului pe care-l interpretam.
Mai doresc să specific diferitele tipuri de microfon şi faptul că ele pot fi împărţite în
două categorii, în funcţie de membrana pe care o conţin constructiv. Astfel, putem vorbi de
microfon direcţional sau unidirecţional, dar şi de microfon multidirecţional. E vorba aici de o
directivitate simplă sau de una compusă. Cea simplă este folosită în majoritatea cazurilor de
înregistrări vocale, cea compusă, poate apărea la înregistrări de teatru radiofonic, unde
putem vorbi de caracteristici
a) circulare sau sferice,
b) în formă de opt sau bisferice şi
c) cardioide
ale unui microfon.
Microfonul sferic are aceeaşi caracteristică de sferă a câmpului sonor pe care îl poate
prelua, dar are capsula în mijlocul acestei sfere.
Un microfon cardioid, poate prelua semnalul în cadrul unei sfere imaginate în jurul
capsulei sale, cu capsula pe circumferinţa acestei sfere.
Iar microfonul dublu sferic ni-l putem imagina ca o cifră opt cu capsula exact în mijloc,
între cele două cercuri. Evident, acest ultim tip este cel multidirecţional şi este folosit cu
precădere pentru teatrul la microfon, după cum am mai spus, întrucât pot vorbi, de exemplu,
mai mulţi actori situaţi în cerc în jurul unui singur microfon. Oricum, utilizarea unui
microfon implică adresarea cât mai clară spre direcţia capsulei sau membranei acestuia, dar
iată că este bine, dacă nu important de cunoscut şi ce tip de microfon este cel pe care va
trebui să-l folosim.
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Microfoanele mai pot fi selecţionate şi după alte caracteristici de frecvenţă, de
construcţie sau de presiune, amănunte asupra cărora nu mă voi opri aici. Cele ce trebuie
cunoscute de către un actor au fost trecute în revistă, iar antrenamentul bazat pe aceste
caracteristici nu poate decât să ducă la îmbunătăţirea unui proces de înregistrare. Cu cât
actorul stăpâneşte mai multe „arme” cu atât devine mai performant, mai credibil şi mai util,
dacă nu chiar necesar pentru orice material media şi va putea să lase posterităţii dovezi cât
mai grăitoare asupra metafizicii creaţiilor sale, cu cât deţine mai multe cunoştinţe fizice. Un
paradox poate, dar tehnicile sunt cele care uşurează drumul unui artist către exprimarea
propriului inefabil. Sigur că ele nu pot apărea din senin, ci numai în urma unor îndelungate
exerciţii efectuate în situaţii cât mai diverse, dar nu tocmai acesta este farmecul muncii
actorului cu sine însuşi?
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Abstract: This article does not wish to banish the
darkness over the path of the actor who seeks his
own methods… It doesn't propose to
give unassailable definitions of absolute
certainty... It is just an attempt to discover the
creative connection between accuracy and
inspiration, between method and intuition. It is an
analysis of the acting methods in the drama schools in Russia, Germany, England, France and the
United States, where we find the common universe of Stanislavski`s system, combined with what
cannot be said, the „something” that always makes the difference between simple human and divine
absolute.
Keywords: theatre acting, film acting; the stanislavskian questions: Where, Who, What, Why; artistic
truth, magnetism, british actors, Hollywood actors, fizicalisation.
Ce este Arta actorului de Film? Care este cea mai bună metodă de practicare a ei?
Care este cea mai sigură metodă de a funcţiona realist în relaţie cu lumea înconjurătoare
când mintea e plină de comenzi regizorale? Ce înseamnă adevăr artistic în parametri de timp
şi spaţiu necesari filmării?
Sunt o mulţime de noţiuni cunoscute celor care lucrează în actoria de teatru şi în
industria cinematografică. Nu mă gândesc aici neapărat la mărimea unui proiect
cinematografic, ci la eficienţa de care trebuie să dea dovadă un actor de cinema în faţa unei
echipe de cincizeci, şaizeci de oameni – în mod normal – într-o zi de filmare ce poate costa
între 5000 până la 50 000 de euro, pe un palier de filme începând de la cele minimaliste şi
până la cele istorice europene…
Doamna Luminiţa Gheorghiu spune „… La urma urmei, actorii sunt singurii dintr-o
echipă de filmare care stau în faţa camerei, nu în spatele ei…” Aşa este şi acest lucru ar trebui
preţuit, la un moment dat, la adevărata valoare.
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Cum să poţi tu, actorul–om, să-ţi asumi varii roluri, fiecare cu personalitatea sa unică,
sub presiunea cererilor exprese ale unui regizor, cu atât mai mult cu cât foarte mulţi dintre ei
– cu toată părerea de rău – nici nu sunt extrem de inspiraţi sau de comunicativi, în sensul în
care ar avea nevoie un actor… Ce faci?!? Cum treci peste pragurile tehnice şi cum ajungi la
adevărul cerut de situaţia personajului fără să minţi, atingând cotele cerute de rol, de regizor,
operator, echipă?!?… Ce dovadă de histrionism incredibil trebuie să dai, ca să poţi trece de la
o secvenţă la alta, într-un interval de 30 de minute, când una este la începutul filmului, iar
cealaltă se desfăşoară când toate semnele dramaturgice ale personajelor s-au concretizat
într-o stare diametral opusă?!?...
Îţi aminteşti, în astfel de situaţii, exerciţiile de memorie afectivă ale lui Stanislavski,
Stella Adler, Lee Strasberg? Îţi iei puncte simple de reper în genul Violei Spolin? Foloseşti
profunzimea ludică a teatrului kabuki, precum Ken Watanabe (Ultimul Samurai, Memoriile
unei Gheişe, Începutul) sau stilul de teatru german, cu abilitate jonglat ca pe degete, precum
Cristoph Waltz?...
Domnul Profesor Ion Cojar susţinea, cu probe ştiinţifice, că polifonia personalităţii
noastre este construită firesc, este în structura noastră... Capacitatea „actualizării potenţelor”
nu aparţine numai anumotor oameni aleşi ce, prin aceasta, pot fi apreciaţi sau blamaţi, în
funcţie de cei care îi privesc. Se pare că în natura fiinţei umane stă, de asemnea, şi capacitatea
de disimulare, necesară pentru a supravieţui… Actorii sunt doar acea parte a speciei care au
experimentat aceste abilităţi în încercarea de a le stăpâni pentru a transmite gânduri,
sentimente, emoţii.
Emoţia! Scopul final al oricărui act artistic, indiferent de natura sa – teatrală,
cinematografică, literară, coregrafică, picturală sau sculpturală. Un artist fără emoţie este
doar echivalentul unui foarte bun technician. Atât. Artistul îşi asumă riscul de a fi sau a nu fi
apreciat pentru arta sa, îşi joacă pe masa vieţii talentul dat de Bunul Dumnezeu, cu riscul de
a pierde tot… cu riscul de a-şi pierde chiar propria fiinţă…
Asta înseamnă să fii artist, în accepţiunea mea şi a celor cu care am avut bucuria de a
lucra – Elisabeta Bostan, Costa Gavras, Francis Ford Coppola, Tim Roth, Bruno Ganz, Adrian Brody,
Mark Ruffalo, Brian Cox… Au devenit parte din viaţa mea întrucât, prin munca mea de a face
distribuţii în filmele în care au jucat, sau lucrând cu ei în diferite departamente ale filmului –
scenariu, regie, producţie – personalităţile lor s-au desfăşurat de fiecare dată plenar în jurul
meu dându-mi ocazia să-i cunosc, ocazia de a purta lungi şi foarte concludente conversaţii.
Crezul meu s-a întâlnit şi s-a unit cu al lor, indiferent de existenţa în aceleaşi locuri sau pe
continente diferite, s-a unit, precum spuneam, în principii asemănătoare, în modalităţi de
lucru apropiate, în acelaşi concept asupra acestei meserii şi, de multe ori, asupra vieţii
înconjurătoare… în acelaşi tip de evocare şi admiraţie a emoţiei în operele de artă… Să refuzi
necesitatea emoţiei înseamnă, de fapt, să negi existenţa artisticului, să dizolvi sensul profund
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al artei şi să încerci să născoceşti o pseudo-artă, doar pentru motive personale,
nefundamentate. Acesta-mi pare un semn de egoism înfiorător faţă de cei cărora se
adresează arta ta.
Domnul Profesor Mircea Albulescu ne spunea la cursurile dumnealui: „… Datoria
voastră de tineri actori este să dărâmaţi ceea ce este vechi, ca să vă puteţi face spaţiul
propriu… Propriul drum… Dar cu o singură condiţie… Dacă dărâmaţi ceva, puneţi altceva
mai bun în loc…” Am să încerc să dau un sens ipotezei profesorului meu căutând răspunsuri
referitoare la arta actorului de film în întâlnirile, mijlocite şi, adesea, nemijlocite, cu marii
reprezentanţi ai artei filmice actuale. Despre unii am vorbit deja, pe alţii am să-i mai
pomenesc de-a lungul articolului.
Lucrând cu un artist de marcă, îţi cizelezi propria creaţie şi descoperi părţi din
universul tău în universul celui cu care colaborezi… Poate e vorba de acealaşi gen de
cercetare de care vorbeşte Merill Streep când spune ca îşi găseşte date, informaţii din propriul
for interior, în caracterul personajului pe care îl are de interpretat şi astfel se instalează în el ca
într-un loc aproape personal… Astfel, creaţia începe prin construcţia pe un teren prietenos…
Am întâlnit şi am avut plăcerea să discut cu personalităţi ale lumii filmului precum Liviu
Ciulei, Rachel Talalay, Brian Cox, Tim Roth, Bruno Ganz, Gheorghe Dinică, Alexandra Maria Lara,
Adrian Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Marcel Iureş, Luminiţa Gheorghiu, Oana Pellea, cât şi
sub influenţa unui larg spectru de actori contemporani pe care i-am urmărit, cu atenţie şi
prietenie, în filmele lor… Gabriel Spahiu, Dragoş Bucur, Dan Bordeianu, Mimi Brănescu, Andi
Vasluianu, Tudor Chirilă, Bogdan Dumitrache, Adrian Văncică…şi multi mulţi alţii care
înseamnă un punct de reper pentru actorie în sistemul naţional sau internaţional… Sub
influenţa lor şi a sutelor de filme văzute, a zecilor de actori vizionaţi, aşadar studiaţi, vorbesc
despre ceea ce am observat şi veţi puteţi observa şi dumneavoastră, dacă vă aşezaţi în faţa
ochilor obiectivul de filmare, care să aducă „în sharf” actoria de film. Încerc să aflu: Care este
cea mai bună metodă de actorie în faţa camerei? Care este şcoala de actorie cea mai eficientă
– cea Rusă, cea Americană, cea Britanică? Alta? Cine poate şti cel mai bine să explice această
artă – practicienii, celebri prin rezultatele lor? Teoreticienii, care observă din afara jocului? Şi
unii şi ceilalţi? Nici unii, nici ceilalţi?!?...
Acum câteva zile, un student a venit la mine extrem de încântat şi mi-a spus cu
strălucirea tinereţii în maximă formă: „…Domnule profesor, am găsit soluţia pentru actoria
de film! Cel mai bun stil este cel practicat de Meisner!”116 Metoda Meisner se bazează pe
relaţionarea continuă cu partenerul, pe un text repetat la nesfârşit, până la folosirea sa doar
ca pretext pentru comunicarea reală dintre actorii din cadru, pentru enunţul real al
Sanford Meisner – profesor de actorie renumit al „Actor’s Studio” din New York, actor şi regizor de
teatru, care împreună cu Stella Adler şi Lee Strasberg, este considerat ca unul dintre cei mai
importanţi teoreticieni şi practicieni ai actoriei americane de teatru şi film.
116
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sentimentelor şi gândurilor lor. Textul – pretext al comunicării. Ideea nu e nouă, dar a
redevenit nouă prin Meisner… „Aham! Bravo!” am zis eu, încercând să nu afectez
entuziasmul studentului, dar nici sărindu-i în barcă… ca să nu cumva să i-o scufund…
„…Dar cine i-a fost lui profesor?” l-am întrebat.
Sanford Meisner a studiat în profunzime metoda lui K.S. Stanislavski şi a creat
exerciţii proprii pentru a o aplica şi a o pune în valoare… De altfel, toată şcoala americană de
film se bazează pe principiile stanislavskiene…
Cine eşti? Unde eşti? Ce faci în spaţiul de joc? De ce faci acţiunile respective? Cu ce scop? În
ce relaţie eşti cu partenerii tăi? Unde te duci după ce intri în spaţiul de joc? Aşadar, întrebările
logice pe care le are de elucidat orice scriitor, fie el dramaturg, poet, prozator sau scenarist în
desfăşurarea lucrărilor sale… Prin urmare, ăsta e lucrul de căpătâi? Să urmezi logica, nu?
S-o urmezi şi s-o aplici cu sentiment şi personalitate, pentru a-ţi crea propriul punct de
vedere asupra personajului propus… O tânără studentă, trecând cu mândrie pe lângă
colegul de mai sus, spune: „…Eu ştiu ceva mult mai simplu… Nimic nu se compară cu logica
şi simplitatea exerciţiilor Violei Spolin!!!...” Şi iată-ne consultând cartea supradimensionată,
plină cu exerciţii, a Violei Spolin, tradusă de colega noastră Mihaela Beţiu şi publicată în
2008. Manualul întreg este structurat pe aceleaşi întrebări – pentru clarificarea tuturor
palierelor metodei, dar şi pentru ghidajul paşilor de urmat: Unde? Cine? Ce? De ce? Cu ce
scop? Şi – punctul focal al sistemului său – Punctul de concentrare117. Metoda Spolin constituie
baza pentru mai mult de jumătate din exerciţiile pe care le aplicăm în UNATC. Şi ele îşi au
originea în metoda stanislavskiană.
După ce am citit „Viaţa mea în Artă” şi „Lecţii de Regie”, am înţeles că metoda
stanislavskiană, bazată pe sisteme logice de funcţionare psihologică118, a fost preluată de
câţiva dintre cei mai buni studenţi ai săi sau de alţi actori şi profesori, sinceri admiratori,–
între care Michael Cechov şi Stella Adler.
Michael Chechov a încercat să-şi adapteze metoda la grupul de lucru – şi anume un
grup de studenţi ce nu aveau aplecare spre lectură şi nici o cultură profundă, ci mai degrabă
un, hai să-l numim, „pragmatism artistic”… A aplicat exerciţiile de spaţiu, orientare şi
aşezare în spaţiul scenic ale lui Stanislavski – cu „Undele Apropiat”, „Undele Mijlociu” şi
„Undele Îndepărtat” – încercând să „umple” acest spaţiu cu raze ce pornesc din plexul solar
al studentului-subiect… În felul acesta, se formează o relaţie de simbioză între actor şi spaţiul
„Punct de concentrare: problema aleasă de grup şi asupra căreia trebuie să ne concentrăm; o tehnică
utilizată pentru a obţine detaşarea; Scopul în jurul căruia se strâng jucătorii; implicarea în PDC creează
relaţii; Ai încredere în PDC! – este vehiculul care transportă jucătorul; deschide canalele de
comunicare ale studentului-spectator; acţiune mentală (engl. Point of Concentration/ Focus).” Spolin,
Viola, Improvizaţie pentru teatru, trad. Mihaela Beţiu, UNATC Press, 2008, p. 444
118 Beţiu, Mihaela, K.S. Stanislavski şi fundamentarea psihologică a artei actorului, suport de curs, revista
Caietele Bibliotecii UNATC, vol . 5/ nr. 2/2011
117
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său de joc, precum şi o „emanaţie” de energie scenică – evident nevăzută – dar care ajută
actorul în procesul de creaţie a rolului…
Dar care este sprijinul unui actor în procesul de expunere a rolului, fie în faţa
spectatorilor, fie în faţa camerei de filmat? În primul rând acţiunea. Ea necesită atenţie şi
imaginaţie şi îl va face pe student să nu se mai gândească la „emoţia neartistică”, aceea care
blochează, după cum spunea Stanislavski, şi să capete o mai mare încredere în forţele
proprii. Asumarea spaţiului de joc, înseamnă cunoaşterea lui şi un anumit tip de forţă de
transmitere. Ne întrebăm, uneori, de ce are o „vedetă” faţă de „actor bun”? O vedetă, una
autentică, desigur, are o capacitate mai mare de „transmitere”. Iradiere continuă, nesecată
aparent, atracţie uneori de neînţeles, şi fizică, dar venind mai cu seamă dintr-o misterioasă
forţă interioară. Nu degeaba Anthony Quinn spunea că una dintre cele mai mari actriţe
întâlnite în viaţa lui era o misionară, celebră în perioada tinereţii sale, o femeie cu un
magnetism extraordinar şi inexplicabil.
Într-o materie atât de… „pragmatică” precum actoria, aveam neapărat nevoie de ceva
care să ne salveze de posibilitatea de a fi acuzaţi că suferim de diferite boli de nervi, de
labilitate. Tot Stanislavski ne-a ieşit în întâmpinare, în hăţişurile acestei „periculoase”
cercetări psihologice, în drumul de descoperire al unui personaj, prin „Magicul dacă” minunata replică ce ne salvează: „Ce-ar fi dacă aş fi eu în această situaţie?” Prin urmare, nu
mai spun simplu şi cu hotărâre: Acum sunt ucigaşul Hanibal Lecter… Acum sunt Richard al
III-lea, ci spun, asumându-mi cu normalitate, „ce-ar fi dacă aş fi Richard al III-lea?”
„Ce-ar fi dacă aş călători în timp 100 de ani pentru a-mi regăsi iubita din tinereţe, ca
în romanul lui Mircea Eliade şi în filmul cu acelaşi nume „Youth without youth” realizat de
Francis Ford Coppola?!
E minunat că putem avea, prin intermediul personajelor în mod legitim, toate aceste
„călătorii” prin situaţii interzise în viaţa diurnă, tentând diferite personalităţi… Actorii nu
numai că pot suferi de personalităţi multiple, dar chiar sunt şi admiraţi dacă suferă de
această minunată afecţiune, denumită, de specialiştii teatrologi, histrionism.
Acesta este şi unul dintre principiile metodei Cojar, dânsul susţinând că natura
polifonică a umanităţii este conţinută în gena profundă a speciei… Capacitatea noastră de
actualizarea a arheilor, este vie şi nu necesită, pentru a fi accesată, decât de un complex de
împrejurări care să favorizeze acest proces.
Domnul Profesor Mircea Albulescu spunea că perceptele de lucru la clasa de actorie,
din punctul dânsului de vedere, se bazează pe Adevăr – Relaţie – Situaţie – într-un cuvânt
„ARS”, care nu întâmplător înseamnă artă în limba latină. Prin urmare, fiecare dintre actori
trebuie să găsească şi să apere adevărul personajului său. Din întâlnirea între adevărul meu
şi cel al partenerului meu se naşte relaţia, respectiv conflictul. În căutarea adevărului
descoperim finalmente situaţia de viaţă cu care să facem analogie d.p.d.v. emoţional. Actorul
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poate fi un Doctor Mengelle pe platourile de filmare şi apoi merge la Universitate şi susţine
cursuri despre generozitatea artistică, despre puterea de a iubi, despre profunzimea
sufletului omenesc… prin intermediul acestui magic „dacă”.
Aşadar, tipul de exerciţiu al lui Michael Chekhov, propune prezenţa în forţă, în
spatiul de joc, sau în spaţiul de lucru. Dar Stanislavski şi Michael Chekhov nu sunt singurii
profesori de actorie. În acest moment, la nivel mondial, şcolile de arta actorului se completează, în
principii şi în exerciţii, una pe cealaltă.
Dintre urmaşii americani ai lui Stanislavski, metoda Stellei Adler, este, de asemenea,
foarte interesantă. Adler propune apropierea de personaj prin studiul intens, pe o durată
largă de timp a perioadei istorice din care se inspiră piesa, al relaţiilor din societatea
respectivă, al recreerii acestora prin multiple exerciţii de improvizaţie, pe teme
asemănătoare. De asemenea, are un respect aparte pentru personajul din piesă, considerând,
destul de aproape de adevăr, că tot ceea ce spune fiecare personaj, este definitoriu… Devine
marcant, aşadar, trebuie transmis către public, cu o anumită „greutate”, transmiţând un
mesaj demn de atenţie. Adevărul este că replicile din piesă depăşesc adevărul diurn, pentru
simplul fapt că arta nu se bazează numai pe mimesis, ci pe căutarea esenţei vieţii, prin
prelucrarea informaţiilor unei vieţi obişnuite şi filtrarea acestora prin talentul personal al
artistului. Toţi actorii americani cu care am lucrat, mărturisesc acelaşi fenomen: fiecare actor
american se ghidează după principiile a cel puţin doi profesori, la şcolile cărora a studiat…
sau a mai multora… Că, pentru fiecare rol în parte, pot aplica metode diferite sau, şi mai
mult, că încep, în timp, să-şi dezvolte propria metodă de descoperire a unui rol, combinând
diferite exerciţii din şcoli diferite… şi funcţionează. Funcţionează foarte bine. În esenţă, toate
şcolile se ghidează după aceleaşi principii, iar metodele proprii pleacă de la răspunsul la
aceleaşi întrebări de bază: Cine, Unde, Ce, De ce, De unde, Încotro, Cu ce scop etc.
COSTA GAVRAS – prima întâlnire importantă din cariera mea, mi-a cerut să aduc la
casting, pentru „Amen”, film având scenariul inspirat de piesa lui Hochuth „Le Vicaire”, cât
mai mulţi actori de teatru. Costa Gavras nu numai că nu se ferea de actorii de teatru, dar i se
părea că aceştia sunt cei care au o mai mare stăpânire asupra personajului pe care îl au de
creat, decât actorii speciali de film, care lucrează în stil american. Îşi dorea actori care să
funcţioneze pe sistemul realist stanislavskian, actori care să-i înţeleagă personajele şi să
răspundă la întrebările simple. Apoi, după ce actorii îşi cunoşteau CE-urile şi DE CE-urile,
repetau împreună mis-en-scena secvenţei şi fixau semnele cinematografice, în care ei
trebuiau să stea, pentru a fi în scharf-ul camerei de filmat. Apoi începeau repetiţiile pentru
cameră, repetiţiile pentru lucrul cu obiectele din secvenţa respectivă şi urma filmarea
propriu-zisă. Cu micile nuanţe pentru fiecare personaj, începeau să prindă contur, din ce în
ce mai mult personajele. La un moment dat, în secvenţele dificile prin complexitate, ajungeau
să existe, pe platoul de filmare, semne ale punctelor de oprire, pentru dezvoltarea fiecărui
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personaj… Fiecare păstrându-şi câte o nuanţă de shaterton… Fontana – Ion Caramitru era cu
roşu, să zicem… Papa – Marcel Iureş era cu verde… Tânărul Fontana – Mathieu Kassowitz era cu
galben, iar Cardinalul – Michel Duchassoy era cu negru. Fiecare avea câte cel puţin trei puncte
de oprire în mis-en-scenă. Şi nu numai că trebuiau să se oprească în punctele respective,
tehnic, dar fiecare însemna, dramaturgic, o altă trecere în evoluţia secvenţei. Dificil, nu? Să
combini gândul personajului, cu relaţia cu ceilalţi, cu pragurile psihologice şi cu semnele
cinematografice… Dar şi ce frumos se contura secvenţa respectivă. Era o bucurie pentru toţi
atunci când se termina şi Costa Gavras se declara mulţumit. Stilul american însemna pentru
el, dar şi pentru alţi actori şi oameni de film celebri – Brian Cox, Bruno Ganz, Tim Roth – un
stil de joc viu, dar … la prima mână, realizat anume astfel pentru „a-şi păstra prospeţimea”.
Ideea americană de a nu învăţa textul pentru a fi mai proaspăt în descoperirea personajului,
seamănă cu lecturile de început ale unei piese de teatru, când intuiţia funcţionează perfect şi
personajul se conturează într-un mod natural, înainte de a încerca să-l descoperi logic.
Stilul de lucru al lui Sainford Meisner, despre care am mai vorbit, spune că replica îşi
pierde importanţa, în momentul repetării ei la nesfârşit, devenind mai important subtextul
din spatele acesteia… Subtext, care, la un moment dat, poate pleca într-o direcţie diametral
opusă cu înţelesul simplu al cuvintelor. De pildă: „Mi-a murit mama…” propune o situaţie
înfiorătoare din viaţa oricărui om obişnuit, dar, în cazul în care ai o mamă ca Medeea, atunci
poţi spune acelaşi text, având în gând … o mare uşurare.
Contrar cu acest tip de teatru, pare să fie tipul de actorie britanic, shakespearian. Nu
pot să nu merg la sfaturile lui Hamlet pentru actori: „Potriveşte-ţi vorba după faptă şi fapta
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după vorbă…”, precum şi la întrebarea absolut legitimă, care este predecesoarea întrebărilor
stanislavskiene: „Ce-i este el Hecubei şi Hecuba lui“ de poate actorul să simtă prăbuşirea
interioară a personajului său, trăindu-o pe viu?
Am întâlnit la începutul anilor 2000 o serie de actori britanici, de prim rang, şi am
încercat să desluşesc propriile lor principia de actorie. În plus, am studiat cu plăcere pe
Lawrence Olivier, Peter O’Toole, Richard Burton, Michael Caine, Jude Law, Ewan
McGrregor, Emily Blunt etc.
Pe Emily Blunt, am întâlnit-o într-un film istoric, chiar la începutul anilor 2000, când
şi-a realizat debutul fulminant, pe platourile de filmare de la Buftea, în „Boudiccea” după un
subiect ce trata viaţa primei regine a triburilor britanice, ce au format, mai târziu, poporul
englez din zilele noastre. Era o fată atrăgătoare şi a ramas ca atare nu atât prin frumuseţea ei
sau prin stilul său de joc, cât prin faptul că avea, încă de pe atunci, o anume sensibilitate şi o
emoţie uşor de transmis, o „comunicare” specială între lumea ei interioară şi camera de
filmat… Asta o şi diferenţia, destul de tare, de ceilalţi colegi ai săi.
Unele dintre răspunsurile pe care mi le dădeau actorii britanici când, în pauzele
dintre filmări, am avut prilejul să pun întrebări care mă frământau, erau şocant de simple, de
clare: „Noi suntem mai ales atenţi la construirea expresivităţii… A aceleia vocale, a unui corp
atletic şi expresiv scenic, a unei prezenţe marcante pe scenă.” Asta spunea Hugo Speer –
cunoscut din „Full Monthy” unde a lucrat cu Robert Carlyle, sau din „Interpreter”, unde a
jucat alături de Nicole Kidman şi Sean Penn… Aşadar forma este importantă pentru
prezentarea
unui
personaj,
a
unei
personalităţi, iar pentru şcoala britanică, este
punctul de pornire într-o corectă dezvoltare a
personajului.
Gary Lewis – cunoscut pentru rolurile
sale din „Billy Eliot” şi „Gangs of New York”,
unde a jucat alături de Daniel Day Lewis, dar
şi de vedete americane de prim rang –
Leonardo Di Caprio şi Cameron Diaz,
confirma: „Este important să ai dezvoltat
aparatul de expresie, dar, problema şcolii
britanice de actorie este că foarte mulţi,
dincolo de această dezvoltare tehnică, nu mai
insista. Foarte mulţi dintre studenţi sunt
cantonaţi în tehnicitate şi nu reuşesc să o
depăşească cu imaginaţie, cu umanizarea
personajelor, cu formarea relaţiilor emoţionale
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fireşti, între caractere.” Sigur, asta este părerea sa ca actor scoţian, născut şi crescut în
Glasgow. Pentru noi, însă, este important să fim „antrenaţi” în mod profesionist, decât să
considerăm că emoţia artistică, intensitatea sufletească te absolvă de la antrenamentul,
şlefuirea şi verificarea calităţilor actoriceşti, întrucât, abordăm rolul numai din perspectivele
sale interioare.
Precum ştim, avem în acest moment o mulţime de absolvenţi ai şcolii noastre care îşi
abordează profund rolurile, pe scenă şi film, dar … se împleticesc în vorbe, nu sunt percepuţi
de sală, stau cocoşati, nu ca o cale de expresie a personajului, ci ca un semn al neputinţei lor
fizice civile. Aşadar, nu fac translaţia de la actorul-civil la actorul-personaj, pentru că nu şi-au
dezvoltat capacitatea de corporalizare. Sunt actori care pot spune, la un moment dat:
„Personajul mănâncă ceea ce mănânc eu şi trăieşte ceea ce trăiesc eu, nu? Doar eu îi dau viaţă
şi carne.” Ori, nu este chiar aşa. Gândurile noi, conceptele fiecărui personaj, circumstanţele
sale unice de acţiune, biografia sa aparte, determină fizicalizarea în mod diferit a
adevărurilor sale interioare. Aşă cum e necesară o transformare interioară pentru fiecare
personaj, tot astfel, aceasta va determina o transformare exterioară aparte. Drumul corect şi
complet fiind, prin urmare, realizat între gând, afectivitate şi corporalitate.
Studiourile americane au înţeles cel mai bine că fizicul actorilor lor este important
pentru public, că starurile au nevoie să arate bine, să gândească bine şi să simtă
extraordinary. Ryan Gosling, Shia La Boef, Tom Hardy, Russel Crowe, Tom Cruise, Ryan Reynolds,
laolaltă cu toate actriţele hollywood-iene, au înţeles
importanţa apariţiei în faţa publicului, pentru
transmiterea rapidă a datelor despre personajul
interpretat.
Pe de altă parte, un alt actor, care i-a fost
partener lui Daniel Day Lewis, şi cu care am avut şi eu
onoarea de a lucra la un alt proiect de film – „The
Curse of Edgar” – Brian Cox, cunoscut din „X-Man”,
„Bourne Ultimatum”, „Expendables”, îmi mărturisea
cu un teribil umor tipic britanic: „Actorii americani
sunt supraevaluaţi. Reclama filmelor pe care le-au
făcut depăşeşte cu mult calitatea la care vor putea ei
ajunge, în toate proiectele pe care le vor mai avea
vreodată. Nu vreau să dau nume, dar reclama creşte
„tava” mult mai mult decât va mai avea vreodată
timp să se dezvolte „prăjitura”. ”
În privinţa metodei de lucru, Brian Cox se
bazează, de pildă, întâi şi întâi pe exerciţii dure de

190

Concept vol 7/nr 2/2013
Research
memorare a textului din scenariu şi al înţelegerii acestuia, în contextul conceptului
personajului. Aplică aceste exerciţii aplică în stilul teatrului shakespearian ce i-a servit ca
şcoală. Apoi se bazează pe o ludicitate demnă de un actor shakespearian şi aplică cererile
regizorale cu o certitudine şi o simplitate covârşitoare. Adevărul este că această ludicitate,
această libertate creativă este, pentru un mare actor, o a doua natură, un obligo al fiinţei sale
artistice. „Actorii americani nu mai au timp să „uite” textul – spunea Brian Cox – … să-l
treacă din cognitiv în memoria afectivă. Ei eu numai „senzaţia” că asta îi face să fie mai
proaspeţi. Nu-i adevărat. Sunt doar mai nepregătiţi şi au prospeţimea începătorului.”
Suntem toţi fermecati de ideea lui Marlon Brando, din ultimile sale filme, de a nu-şi
memora textele, pentru a le trăi şi a le spune, direct la cadru, proaspete. Dar asta e cu totul
altceva. Să ne amintim, însă, de universul trăirilor sale şi de faptul că acest lucru se întâmpla
într-un final apoteotic de carieră. Perioada de învăţare a unui text seamănă cu exerciţiul
încăpăţânat, plin de determinare al
unui sportiv, care repetă la nesfârşit
un exerciţiu fizic, până ce începe să
şi-l asume, ca pe un reflex. Deşi
timpul oferit memorării simple a
replicilor nu e luat în calcul în
economia filmului considerându-se
a fi „treaba actorului”, fără această
perioadă, nu se realizează corect
filmarea.
Bruno Ganz – pe care am
avut plăcerea de a-l întâlni la o
distanţă de câţiva ani pe platourile
de filmare ale lui Costa Gavras în „Amen” şi apoi în cele de la „Youth Without Youth” ale lui
Francis Ford Coppola, îmi spunea: „Şcoala germană de actorie se apropie extrem de mult de
şcoala rusă de teatru. Stanislavski a realizat o unitate de stil pentru mare parte din şcoala
europeană de actorie. Doar că germanii sunt mult mai exacţi şi uneori nu înţeleg toate
nuanţele trăirii slave… în acelaşi fel.”Apoi: „Este o plăcere să lucrezi cu mari regizori. Te
încarcă cunoştiinţele lor despre subiectul tratat. Îşi cunosc până în amănunt povestea şi pot
să-ţi dea răspunsuri din fragmente disparate ale scenariului, oricând i-ai întreba. Lucrul cu ei
este ca o continuă dezbatere, înspre artistic, înspre creaţie, pe baza subiectului filmului
respectiv.”
Toate acestea, într-o întâlnire fericită cu Regizorul. El este dirijorul sentimentelor
actoriceşti, cel care ştie, mai bine decât toţi, „ritmul muzicii”, sufletul întregii distribuţii, el
ştie să facă legătura între râs, plâns, lacrimă, surâs, dramă, satiră, melodramă, comedie
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romantică sau music-hall. Aşadar, având în vedere modul personal de joc ale fiecărui actor,
viziunea diferită asupra rolului, piesei, epocii, singurul care poate determina unitatea
stilistică a unui proiect, rămâne regizorul. Numai cu ajutorul regizorului, actorul bun va avea
dozajul corect al emoţiei, în funcţie de scenariu, de poveste, de relaţia dintre personaje.
Brian Cox, pe care l-am mai citat de câteva ori spunea: „Creaţia pe platoul de filmare, în faţa
camerei, este o îndeletnicire atât de intimă, încât o realizezi cu iubire, în echipă, cu maximum
de respect, de încredere şi de sacrificiu personal şi te rogi să iasă bine. Nu îţi poti permite să
dai vina pe cineva, pentru ceea ce nu iese cum se cuvine, ci te străduieşti să fie corect pentru
toţi membri acestui joc, atât de intim, atât de complex şi atât de extraordinar, te străduieşti să
transmiţi publicului înţelesul secvenţei şi emoţia acesteia.”
Metodele de lucru ale actorilor de film şi teatru, iată, indiferent de naţionalitate,
indiferent de profesor, dincolo de orice graniţe geografice sau economice, îşi descoperă
principii comune… Dar, între aceste seturi de exerciţii şi produsul final al unui rol, în faţa
publicului, se mai întâmplă ceva greu de explicat, greu de cuantificat în unităţi … de talent.
Este ceva magic. O combinaţie între ştiinţă şi suflet, între informaţie şi intuitive, între
Arhitect constructor şi Dumnezeu…
Aceasta Magie, nedefinită, acest drum superb între personaj şi personalitatea
actorului a fost, este şi va rămâne inexplicabil în cuvinte… Este drumul fiecăruia dintre noi
spre Golgota personală… Este traseul făcut cu năzuinţă şi curaj, pe marginea unei
prăpăstii… Este un traseu, aproape de cer, dar cu picioarele încă adânc înfipte în pământ, ce
va rămâne, indiferent de metoda, de şcoala sau de actor, un drum iniţiatic unic, extrem de
riscant şi înnebunitor de frumos…
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„Când vreau un lucru, mă documentez,
apoi mă străduiesc să-l fac posibil.”

Interviu cu doamna Carmen

Croitoru

lect. univ. dr. Irina
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MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL CULTURAL
– O DISCIPLINĂ ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE
Abstract: Irina Ionescu and Carmen Croitoru speak about how cultural management and marketing
are taught at the National University of Theatre and Cinematography in Bucharest to students in the
Theatre Faculty. The main points of the discussion cover the objectives of these classes, what activities
are taking place, what practical elements are incorporated, in what way are the students assessed for
their grades, but also for their future careers (personal qualities), what case studies are presented, the
bibliography recommended, how the programs are improved from one year to another and what the
students effectively do after they graduate, where they find a job in the field etc.
Keywords: culture, theatre, management, marketing, legislation, practice, assessment,
institution/organisation
Vârsta: 53 de ani
Ocupaţie: profesor şi veşnic student
Familie: incredibil de răbdătoare
Hobby: studenţii isteţi care ştiu ce vor
1994 UNATC - Facultatea de Teatru - Specializarea Teatrologie, 1995 - UNATC – Studii
aprofundate, 1996 - Mastere Specialisee Europeen Management des Entreprises Culturelles, 2006 –
doctorat („Teatrul ca instituţie”)
Stagii /Cursuri de specializare/Burse obţinute:
1993 - BBC Londra, 1997 Bordeaux - Bursa Internaţională - Management Cultural, 1996 Amsterdam Cultural Project Management, 1998 – Manchester - Training in Managing Youth
Theatres, 1998 – Paris – Managementul organizaţiilor independente, 2001 - Bursă de studii –
Bruxelles – Administraţie culturală (bursă finanţată de Ministerul Culturii), 2002 - stagiu de
pregătire Politici culturale - I.E.T.M. Bruxelles, 2009 – diplomă acreditată MMPS - Formator de
formatori în sistemul Educaţie pentru Adulţi.
Cele mai importante funcţii şi proiecte profesionale:
Primul birou de Relaţii Internaţionale pentru studenţi, prima şcoală de radio BBC în România,
directorat artistic ARCUB (1996-2000), primele festivaluri britanice de teatru şi dans la Bucureşti,
primele studii de public (Teatrul Naţional Bucureşti, Opera Naţională, Teatrul Metropolis),
reglementări legislative pentru management şi instituţii publice de cultură; moderator al emisiunii
săptămânale „Preţul Culturii” (TVR Cultural); evaluator şi membru în comisiile de concurs pentru
managementul instituţiilor de cultură; consilier - Ministerul Culturii; expert independent; cursuri de
formare profesională pentru managerii instituţiilor de cultură.
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Irina Ionescu: Sub ce formă se predau în cadrul UNATC – Bucureşti în anul universitar 2013-2014,
disciplinele Management şi Marketing cultural/teatral?
Carmen Croitoru: Disciplinele Management şi Marketing cultural se predau în singura formă
în care se pot preda la orice facultate din ţară (şi după ştiinţa mea şi din străinătate) sub
formă de curs şi seminar. Modul în care ele sunt repartizate – orar semestrial sau modular –
depinde de specializare (Regie, Actorie, Actorie Păpuşi, Scenografie, Coregrafie sau
Teatrologie), dar şi de anul de studiu, întrucât nu se predă Management cultural în general,
ci cursuri targetate pe specializări în acord cu tipurile de competenţe necesare. De exemplu,
cei de la Licenţă au un Curs Introductiv de Management şi Managementul Proiectului Cultural, în
timp ce la Master se studiază Management organizaţional şi Marketing pentru instituţiile de
cultură.
I.I.: Sunt materii complementare sau compun nucleul central al pregătirii studenţilor?
C.C.: Profilul UNATC este Teatrul şi Filmul, deci ar fi complicat şi incorect ca Managementul
să devină „un nucleu central“ în pregătirea studenţilor. Cu toate astea, toate tipurile de
cursuri care compun materia denumită Management cultural vin în sprijinul pregătirii
studenţilor, completând informaţiile şi competenţele pe care aceştia trebuie să le
dobândească. Evident, există o categorie de studenţi, cei de la Master anul I şi II, a căror
programă se bizuie în mare măsură pe materiile Managament şi Marketing cultural. Aceştia
sunt de altfel şi cei care, de-a lungul ciclului I şi II, parcurg toate materiile din cadrul
disciplinei (managementul proiectului cultural, politici şi strategii pentru cultură,
managementul organizaţiilor şi instituţiilor publice de cultură, marketing pentru instituţiile
publice de spectacole ş.a.)
I.I.: În ce an s-au născut programele de studii dedicate Managementului şi Marketingului
cultural/teatral? Cum a pornit acest demers? Care este istoricul şcolii de management teatral/cultural
de la UNATC?
C.C.: Aici ar fi nevoie de foarte mult spaţiu tipografic, dar o să încerc să scurtez, pe cât
posibil, istoria... După 1990, după reînfiinţarea secţiei Teatrologie, prima promoţie (din care
am făcut şi eu parte) a contribuit şi ea la structurarea şi construirea acestei secţii. Aşa se face
că, la cererea noastră, au fost invitaţi şi practicieni sau specialişti care avuseseră contacte şi
experienţe în spaţiul european. Am avut cu toţii norocul extraordinar de a o avea pe
regretata profesoară Michaela Tonitza-Iordache coordonator, iar ea, care era un teoretician
dublat de un practician de excepţie, a înţeles şi a şi reacţionat pozitiv făcând posibile
schimbările. Printre invitaţi s-a numărat şi Corina Şuteu care ne-a vorbit despre
managementul în cultură şi dezvoltarea pe care această nouă disciplină o căpătase în Franţa
şi în alte ţări din Europa de Vest. Acestea au fost, practic, primele cursuri de management
cultural ţinute la facultate. De atunci, un curs de management cultural, cu destul de puţine
perioade de întrerupere a fost mereu prezent în cadrul secţiei Teatrologie. După ce am
absolvit şi după ce am făcut şi un Master în cadrul programului Ecumest, am preluat şi eu
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ştafeta acestui curs. Treptat am reuşit să dezvolt şi să extind importanţa abordărilor prin
metode manageriale, iar în acest moment, aproape fără excepţie, toţi studenţii Facultăţii de
Teatru din UNATC se întâlnesc cu cel puţin un curs de Management cultural, pe parcursul
anilor de studiu. Ţine în mare măsură şi de intuiţia şi inteligenţa celor care au condus şi
conduc destinele departamentului nostru de a continua o strategie coerentă.
I.I.: Cine mai predă alături de dumneavoastră aceste materii?
C.C.: În principal, strict pe segmentul Management cultural la Facultatea de Teatru mai este
angajată doamna prof. univ. dr. Delia Mucică, lucru ce-mi face o deosebită onoare întrucât
am avut-o profesor şi ghid în tot parcursul meu profesional. În afară de profesorii angajaţi,
avem destul de mulţi invitaţi, cu experienţă practică, cu un discurs mai mult sau mai puţin
structurat din punct de vedere teoretic, dar cu toţii oferă informaţii preţioase studenţilor.
Sunt foarte rare cazurile în care invitaţii nu se ridică la nivelul aşteptărilor, dar ăsta este
riscul în cazul oricărui invitat; oricum, studenţii îi sancţionează aproape instantaneu. Din
păcate nu avem parte de mulţi invitaţi, întrucât unii se aşteaptă să fie plătiţi, iar alţii nu prea
au timp. Lucrul ar fi dramatic dacă noi, la rândul nostru, am fi decupaţi de mediul cultural,
dar nu este cazul.
I.I.: Ce competenţe specifice urmăresc să dezvolte aceste programe de studii?
C.C.: Urmărim în principal să le dezvoltăm studenţilor noştri competenţe în înţelegerea
sistemului cultural din România, să-şi însuşească suficiente cunoştinţe pentru a-şi putea
dezvolta propriile proiecte sau companii, însuşirea termenilor specifici de management,
înţelegerea specificităţii Managementului în domeniul culturii, cunoaşterea contextului
administrativ şi legislativ şi, nu în ultimul rând, cunoaşterea generală a modului de
organizare şi funcţionare a unei instituţii de spectacole.
I.I.: Ce conţine programa de studii pentru aceste programe? Câte ore sunt alocate în fiecare
săptămână, pentru fiecare program (licenţă, master)?
C.C.: Licenţa şi Masterul sunt cicluri complete de studiu, reglementate conform legii şi
sistemului Bologna, cu un număr de ore de predare echilibrat: practică, studiu individual şi
grupuri de lucru pe diversele teme. Conţinutul lor diferă, iar descrierea amănunţită a
conţinutului ar depăşi cu mult cadrul unui interviu civilizat. Ce pot însă să spun este că:
1. pentru ciclul I, în funcţie de specializare (Teatrologie, Actorie, Actorie Păpuşi, Regie,
Scenografie, Coregrafie) se predau cursuri de Introducere în Managementul cultural (un curs
în care se descrie sistemul cultural din România, legislaţia specifică domeniului culturii şi
principalele teorii manageriale cu relevanţă pentru cultură), precum şi un curs de
Managementul proiectului cultural (în care se explică terminologia specifică, ce este şi ce nu
este un proiect cultural şi modul în care se gestionează şi administrează un proiect cultural
cu aplicaţii practice pentru proiectele teatrale); 2. pentru Master disciplinele se diversifică, cei
de la Teatrologie, Management şi Jurnalism fac cunoştinţă cu managementul organizaţional,
cu aplicaţii directe şi practice pe instituţii de spectacole – în anul I, urmând ca în anul II să se
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reia subiectul adăugându-se perspectiva Marketingului pentru instituţiile de cultură,
cunoscut fiind faptul că Marketingul nu se poate construi decât pe un management coerent.
La acest curs, la care, în mod automat, fiecare oră de teorie este însoţită de o oră de
exemplificări practice, studii de caz sau analize diagnostic pe instituţii reale, se adaugă
cursuri de Politici şi strategii culturale, legislaţia specifică, drepturi de autor ş.a. Ei au cele
mai multe ore alocate săptămânal. Celelalte specializări de la Master au cursuri de
Management, Politici culturale sau drepturi de autor.
I.I.: Ce metode folosiţi? Expuneri, exerciţii, studii de caz, dezbateri?
C.C.: Activităţile sunt cele clasice – predare curs şi seminarii la care se adaugă referatele,
eseurile, studiile de caz, şedinţele de analiză sau chiar simulări de lucru în echipe
manageriale (în care verificăm şi nivelul de înţelegere şi posibilităţile individuale de
conceptualizare a propriilor observaţii). Toţi studenţii fac cel puţin două sau trei sesiuni de
practică în fiecare semestru, fie prin participare directă la editarea unor publicaţii în
festivalurile teatrale, fie prin practică organizatorică în cadrul evenimentelor din Facultate
(zilele Uşilor Deschise, Gala absolvenţilor), fie în cele două săptămâni anuale alocate strict
analizelor organizaţionale într-unul din teatrele din Bucureşti, sau, după caz, în alt tip de
instituţie culturală. Ne asigurăm că toţi studenţii au parcurs materialele sau bibliografia,
verificăm şi cât şi cum au înţeles problemele pe care le discutăm. Unele sunt mai simple,
atunci când e vorba de subiecte teoretice legate de diferenţele fundamentale între
managementul comercial/industrial şi cel cultural, altele sunt mai complicate, ca de
exemplu, analiza aplicabilităţii unor prevederi legislative din domeniul culturii.
I.I.: Cum îi evaluaţi pe studenţi pentru notele de final de semestru? Eseuri, teste grilă, lucrări
practice? Dar pentru specificul meseriei (teste: creativitate, lucru în echipă; aplicaţii practice etc.)?
C.C.: Toate variantele posibile, mai puţin testele grilă pe care le consider sub nivelul la care
lucrăm. Verific periodic modul în care sunt asimilate şi înţelese noţiunile de bază şi limbajul
specific managerial, dar testele grilă sunt pentru şcoala de şoferi şi pentru cursurile
gimnaziale, nu pentru nişte oameni inteligenţi care au de rezolvat probleme care nu au
soluţii unice şi nici universale. Cele mai interesante rezultate la evaluare sunt evident
simulările şi aplicaţiile practice. Atunci când sunt puşi în situaţii reale, mulţi dintre cei care
păreau doar studioşi se transformă în persoane creative cu un uimitor simţ practic. Asta mă
face, de fapt, să merg înainte cu mai mult optimism. La momentul la care vor avea ocazia,
aceşti studenţi se vor transforma destul de repede în conducători de proiecte sau chiar de
instituţii.
I.I.: Invitaţi şi alţi experţi români sau internaţionali pentru prelegeri (studii de caz) despre
instituţiile/organizaţiile/proiectele pe care le conduc?
C.C.: Ori de câte ori este posibil şi fezabil. Contactul cu aceşti profesionişti se petrece mai ales
în perioadele de practică.
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I.I.: Ce exemple/studii de caz (de succes sau nu) din România (din străinătate) folosiţi ca material
didactic?
C.C.: Încerc să diversific pe cât posibil studiile de caz şi practica analizelor pe organizaţii.
Până acum s-au făcut aplicaţii practice la Opera Naţională Bucureşti, Teatrul Metropolis,
Teatrul Creangă, Teatrul de Comedie, iar în perspectiva imediată se află pe listă Teatrul
Nottara şi Teatrul Odeon. Nu se poate studia serios decât o singură instituţie pe an, pentru
că analiza în amănunt a prevederilor legale şi a actelor normative interne, coroborate cu
interviuri, observaţii directe sau analize de imagine durează aproape un semestru întreg,
timp în care trebuie să reuşim să parcurgem şi teoria de referinţă corelativă practicilor pe
care le găsim în fiecare caz. Cu cele din străinătate e mai greu. În primul rând e vorba de alt
sistem de reguli şi o legislaţie diferită. Ar fi complicat să tot facem apologia experienţelor din
străinătate, pentru ca după aceea să le spunem că, de fapt, modelul nu se poate transporta în
România. Prefer să le dau exemplele de bună practică pe măsură ce avansăm cu studierea
tehnicilor sau metodelor manageriale. De altfel, cine nu ştie ce înseamnă management poate
veni cu tot felul de exemple ideale (cu rezerva că aşa ceva nu există...), dar ele nu constituie
„modele“, decât în spaţiul teoretic, pentru că, deîndată ce se pune problema transportării lor
în spaţiul autohton, apar incompatibilităţile de sistem şi problemele de aplicare. Să nu mă
înţelegeţi greşit, exemplificăm permanent modul în care există şi funcţionează alte tipuri de
structuri, dar nu încercăm să ne „iluzionăm“ studenţii, ci le explicăm de ce anume ar fi
nevoie pentru ca aceste practici să funcţioneze în România. De aceea probabil că nu avem
niciun şomer la terminarea facultăţii. Mai ales la secţia Teatrologie, Management şi
Jurnalism, nu cred că există vreun student care să nu fie antrenat în proiecte sau instituţii
funcţionale, mai degrabă avem probleme în a-i păstra pe băncile şcolii în ultimul an de
studiu...
I.I.: Aţi tipărit şi un curs pentru uzul studenţilor?
C.C.: În ce mă priveşte, strict, cursul este în curs de apariţie; este un material la care lucrez de
ceva timp. Cursul clasic, abecedarul pe care ni l-am dori cu toţii este un deziderat intangibil
la Management. Managementul este o diciplină vie care se structurează şi restructurează
aproape anual, care primeşte mereu idei şi informaţii noi. De altfel, Managementul cultural
nu este o ştiinţă veche şi înţepenită care să fie închisă în insectar. El primeşte noi interpretări
pe măsură ce încearcă să se delimiteze şi justifice ca domeniu independent. Evident există
toate subiectele şi notele de curs şi suportul pe care îl primesc toţi studenţii în format tipărit
sau electronic alături de bibliografie. Şi, da, probabil că la sfârşitul acestui an (2014) voi putea
să-mi pun numele pe un curs tipărit. Care deîndată ce va fi tipărit va cădea în desuetudine...
dar, mă rog, înţeleg nevoia de fixare a unor definiţii şi a unor particularizări, pentru că e un
teritoriu invadat de confuzii şi de literatură fie prea tehnică (atunci când e scrisă de manageri
din domeniul comercial sau al administraţiei publice), fie teribil de „impresionistă“
(profesionişti din zona artelor care descoperă tehnicile şi metodele manageriale).
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I.I.: Ce repere bibliografice majore indicaţi studenţilor?
C.C.: Reperele bibliografice sunt foarte speciale când vorbim de Managementul cultural. În
primul rând trebuie stabilite graniţele corecte ale disciplinei. Asta înseamnă că ştim ce
spunem când spunem „cultură“ – asta presupune o bibliografie din zona teoriei artelor,
istorie, axiologie, estetică, intersecţia cu sociologia. Alte repere se referă la istoria propriuzisă a teoriilor manageriale – aici e mai simplu pentru că e inflaţie de cursuri de istoria
managementului. Alte bibliogafii privesc zona de intersecţie propriu-zisă a managementului
şi culturii – aici nu sunt foarte multe exemple bune, dar încerc, pe cât posibil, să le dau
studenţilor şi busola pentru a se putea orienta, de exemplu, printre cărţile de Management
sau Marketing cultural care dau soluţii prin particularizări, dar nu construiesc un principiu
teoretic.
I.I.: Care este cea mai importantă lecţie pe care o daţi studenţilor? Cel mai important lucru pe care îl
transmiteţi?
C.C.: Ar fi nu unul, ci câteva lucruri asupra cărora revin ca orice profesoară plicticoasă. Am
să încerc să le sintetizez. 1. Managementul este esenţial pentru cultură întrucât problemele
administrative şi organizatorice nerezolvate corect pot afecta produsul cultural, iar, pe
termen lung, cultura însăşi suferă de pe urma modului în care nu s-au rezolvat aceste
probleme. 2. Manifestările culturale şi artistice sunt condiţionate de existenţa unui
consumator. 3. Cultura şi arta nu beneficiază de cerere, deci trebuie să înţelegem şi să
cunoaştem acest mecanism pentru a putea genera un orizont de aşteptare. 4. Niciun om care
nu înţelege domeniul culturii nu va putea face Management cultural, dar managementul se
poate învăţa mai uşor de către cei care îşi depăşesc condiţia de simpli creatori.
I.I.: Cum monitorizaţi şi cum evaluaţi succesul acestor programe de studii? Schimbaţi anumite
lucruri în funcţie de rezultatul evaluărilor pe care le faceţi?
C.C.: Cred că cel mai bun feedback este cel legat de modul activ în care evoluează cei care
termină. Pe parcus, abia reuşesc să-i împiedic să nu acţioneze înainte de a fi terminat de aflat
tot ce trebuie să ştie, pentru a nu repeta greşelile clasice. Aşa cum spuneam şi mai devreme,
schimb mereu modul de abordare sau exemplele. Nici nu s-ar putea altfel, nu sunt o bandă
de magnetofon care porneşte odată cu începerea orei de curs... Practic, cursul se modifică
aproape la fiecare an. Asta se întâmplă şi pentru că structura planului de învăţământ se mai
schimbă. Anul ăsta, de exemplu, am început să ţinem cursuri de Introducere în
Managementul cultural sau Management de proiect încă din anii mici (la licenţă) fiindcă am
observat că în anul III era puţin prea târziu.
I.I.: Câţi studenţi au urmat, în timp, programele de Management şi Marketing cultural de la
UNATC? Zeci, sute?
C.C.: La specializările UNATC nu există „sute“, decât în timp. Învăţământul artistic are
avantajul extraordinar că pune la dispoziţie un profesor la un număr destul de mic de
studenţi. Asta şi diferenţiază enorm metoda de predare, abordarea şi impactul. De altfel, eu
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am o metodă pe care mă străduiesc să o păstrez: îi pun pe ei să adreseze toate întrebările
legate de disciplina de studiu, apoi facem ordine în aceste întrebări, le punem pe categorii de
probleme şi începem să le răspundem. Toţi sunt rugaţi să mă întrerupă şi să pună întrebări
respectând două reguli: să fie la subiect şi să nu se repete. Metoda dă rareori greş. Şi, de
altfel, răspunzând întrebărilor lor, nu fac decât să le desenez cât mai clar un întreg lanţ de
cauze şi efecte explicându-le unde, când şi cum trebuie acţionat. Alteori, încep prin a aduce
„în scenă“ o situaţie practică sau un caz cunoscut care generează dezbateri. Când desfaci şi
analizezi corect situaţii reale, descoperi şi teoria. Mi se pare mai interesant aşa.
I.I.: Unde îşi găsesc locul absolvenţii acestor două programe de studii? În ţară, în străinătate, în
mediul public/privat? Puteţi să ne oferiţi câteva exemple de succes? Absolvenţi care au avut norocul
să aplice ce au învăţat şi au făcut/fac carieră în domeniu?
C.C.: Cei mai mulţi îşi găsesc de lucru în România. De obicei în instituţiile publice de cultură
– singurele constante pe piaţă, dar sunt şi studenţi care au ei înşişi proiecte private sau
participă la alte iniţiative independente. Unii aleg să plece, dar nu neapărat pentru a lucra în
străinătate, ci mai ales din curiozitate. E foarte bine. Dacă aş putea, aş facilita fiecărui student
măcar o experienţă practică în altă ţară. Pe lista studenţilor care lucrează ar trebui să-i pun pe
toţi cei care termină Teatrologia. Nu am un feedback de la celelalte secţii. Ar fi şi complicat,
pentru că pentru mulţi dintre ei cursul de Management este unul opţional. Surprizele cele
mai plăcute mi le oferă studenţii celorlalte secţii (Actorie sau Regie) care vin la Master la
specializarea Management şi Marketing cultural şi care dovedesc un extraodinar simţ
antreprenorial.
I.I.: Nu v-am întrebat, dar ar mai trebui adăugat că...
C.C.: Îmi place sugestia acestei non-întrebări.... Aici ar fi locul în care să mă pot plânge de
fixismul regulilor, de toate lucrurile pe care aş vrea să le fac, dar.... Nu, nu am nimic de
adăugat. Eu când vreau un lucru, mă documentez, apoi mă străduiesc să-l fac posibil. Nu
sunt un profesor carierist (ca dovadă că stau pe postul de lector, în timp ce, în jurul meu,
colegi mai tineri urcă de zor scara afirmării universitare), îmi iubesc studenţii, iar cea mai
mare satisfacţie o am atunci când li se deschide mintea. Sunt multe de făcut, iar ei au
instrumentele şi toate şansele. Le lipsesc ocaziile, pentru că deocamdată o gerontocraţie îşi
afirmă legitimitatea cu ceva mai mult aplomb decât ar fi normal... Schimbul de ştafetă nu se
petrece firesc în cultură; suntem prizonierii unui conflict de generaţii caracteristic societăţilor
subdezvoltate, cei cu funcţii de conducere nu vor să lase locul tinerilor pentru că nu au
suficientă „experienţă”, iar experienţa nu se dobândeşte de pe margine.
Dar timpul rezolvă multe...
decembrie 2013
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Irina Ionescu este teatrolog, profesor asociat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti şi lector univ. dr. la Universitatea de Arte din TârguMureş. Lucrează de peste 15 ani în domeniul managementului şi marketingului cultural, în special, la
Institutul Cultural Român.
With studies in theatre anthropology (BA), theatre and postmodern architecture/design (MA),
performance art and society (PhD), Irina Ionescu has 15 years of working experience within the
Romanian Cultural Institute and other academic, arts and culture organisations. In the recent years,
Irina has been invited to lecture in cultural management, marketing and communication at the
National University of Theatre and Cinematography in Bucharest (her alma mater) and at the
University of Arts in Târgu-Mureş (Transylvania).
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To make it or not to make it,
that is the drama…
o serie de 4 interviuri
de lect. univ. dr. Dana
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A REUŞI SAU A NU REUŞI, ASTA E DRAMA...
Abstract: The paper consists of dialogues that revolve around the work experience of four Romanian
contemporary actresses whose careers are developing in various parts of the world. Each of them aims
to find fulfillment in the vast field of acting and elsewhere. Within this article each of these actresses
attempts to destructure, analyze and define her own career path (in theatre, in cinema, in theatre
pedagogy). The main purpose of this undertaking is to create communication links between artists of
the guild. The article also seeks to examine the specific language that emerges from the shared
experiences to the same extent to which it reveals the four wonderful women brought to stage. It
remains entirely to the reader to decide whether „to make it or not to make it is a drama”.
Regardless of the range of opinions, these are life moments...
Keywords: career, culture, theatre, cinema, profession, pedagogy, education, life.
Suntem cu toţii interconectaţi. Nu mă refer acum la realităţile generate de
posibilităţile tehnologice ale vremurilor noastre. Telefonia (mobilă sau imobilă), radioul,
televiziunea, internetul cu posibilităţile lui în continuă extindere – de la Twitter, la Facebook,
Skype sau WeTransfer – sunt strâns legate de modul în care ne desfăşurăm azi activităţile
zilnice. Acestea reprezintă modul ,,vizibil” de interconectare. Acum şi aici mă refer la modul
,,invizibil” de comunicare. Acesta din urmă valorifică un timp preţios, intim, personal pe
care cineva îl poate accesa şi care lucrează în favoarea sa, oferind o altă perspectivă
vizibilului. Cu alte cuvinte, există o punte între modalitatea interioară – cea mai importantă,
în opinia mea – şi cea exterioară de comunicare. Prin realizarea acestei punţi, interconectarea
îşi atinge un maxim al ei. Cât şi dacă realizăm că suntem legaţi unii de ceilalţi, nu alterează în
niciun fel legăturile invizibile dintre semeni.
Sunt o seamă de semeni pe care i-am cunoscut, mai mult sau mai puţin, şi încă o
seamă pe care nu i-am întâlnit niciodată în persoană, deşi ei au trăit, au muncit, au visat şi
pentru mine...
Îmi vine în minte bunicul din partea mamei, care a muncit toată viaţa pentru familia
şi rostul său, pictând casele tuturor vecinilor din satul natal şi din împrejurimile Botoşanilor.
Era, în felul său unic, un artist. N-a rămas în istorie, dar a rămas în memoria consătenilor săi,
ca fiind moş Pintilei, pictorul de case din Adăşeni... Nu ştiu dacă s-a gândit cum să reuşească
în viaţă! Sigur s-a gândit la asta, în altfel de termeni şi condiţii! Scria minunat, avea o
caligrafie excepţională, deşi era doar un ţăran, şi era un iscusit povestitor. O parte din el o
port cu mine, căci suntem invizibil conectaţi!
Şi-mi mai vin în minte paşoptiştii – Costache Caragiale, Ion Heliade Rădulescu – care
au luptat pentru un teatru în care să se performeze în limba română, cu actori români, iar nu
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cu trupele italieneşti sau germane în vogă atunci. Mulţi dintre ei au murit săraci şi uitaţi, la
acea epocă... Şi pe ei îi port cu mine, căci suntem invizibil conectaţi!
Sunt deja zece ani de când îmi desfăşor activitatea în pedagogia artei actorului.
Misiunea mea ca pedagog este de a ,,moşi” actori care să dezvolte pe mai departe un limbaj
artistic valoros, atât de valoros încât arta să aibă de câştigat, teatrul să atingă pe mai departe
mulţimile, iar eu să învăţ mereu şi să devin, pe mai departe, să evoluez. Articolul de faţă a
pornit de la nevoia de a împărtăşi o seamă de experienţe profesionale cu câteva actriţe de
care mă descopăr vizibil şi invizibil conectată.
Vă invit să le cunoaşteţi pe aceste actriţe minunate, unice, fiecare luptând să
cucerească noi tărâmuri în profesie, dar şi în cunoaşterea de sine, atât de importantă pentru
un artist.
L-am parafrazat în titlu pe Shakespeare, cu intenţia vădită de a afla ce înseamnă să
munceşti şi să te realizezi profesional ca actor român al secolului al XXI-lea...
Cu aceste interviuri am urmărit să dăm glas unor experienţe, iar nu să oferim o
înşiruire de calităţi şi cantităţi...

Ana Ularu
Ana Ularu este o experimentată actriţă de film şi o
bună actriţă de teatru... Fulărel, cum îi spun eu, este o
tânără speranţă a filmului european, a jucat într-un număr
considerabil de producţii cinematografice şi în câteva
producţii teatrale româneşti... Eu am întâlnit-o prima oară
la UNATC, în sala de admitere, în timp ce îşi dădea
examenul la Arta actorului. Nu ştiam că urma să-i fiu
preparator. A avut un examen foarte bun. Era o tânără
talentată, o fiinţă teribil de interesantă, serioasă în ceea ce
priveşte scopul ei în acea sală de examinare... Audiţia ei a
fost excelentă... Cu toate astea, pe culoar, am văzut o tânără
perfecţionistă, care s-ar fi picat pentru că i se păruse că n-a fost exemplară... Era emoţionată şi
emoţionantă, doar că ea nu se vedea din afară... Mi-a fost apoi studentă – timp de patru ani –
o prezenţă extraordinară, o profesionistă... cu ea totul părea posibil. Am lucrat împreună
Stella din Un tramvai numit dorinţă şi a făcut o performanţă – cred şi azi că e un rol pe care ar
merita să-l facă într-un teatru. A fost teribilă în Katarina din Îmblânzirea scorpiei – am lucrat la
amănunt scena în care Petrucchio îi face curte! Apoi am urmărit-o lucrând rolul titular
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feminin din Cui i-e frică de Virginia Woolf, alături de profesorul Florin Zamfirescu. Nu îmi
amintesc să fi întârziat vreodată sau să fi făcut vreo criză la lucru... cu Ana se creează, da, cu
Ana ai senzaţia că orice e posibil...
În 2008 a obţinut licenţa în Arta actorului, după patru ani de studiu la clasa prof.
univ. dr. Florin Zamfirescu. Şi-a continuat studiile, absolvind în 2010 Masterul în Arta
actorului, cu rolul Polly din ,,Poveste din Soho” de Bertolt Brecht, la Teatrul Naţional de
Operetă ,,Ion Dacian”. Lucrarea de dizertaţie – pe care Ana Ularu a intitulat-o sugestiv
Decalog – reprezintă ars-poetica actriţei şi, dacă vreţi, suportul teoretic al interviului de faţă.
Dana Rotaru: Prima oară când ai făcut ceva care are legătură cu actoria a fost într-un film.
Ana Ularu: Da, eram un gârgolot!
D. R.: Să nu uităm a atenţiona cititorul că Ana Ularu creează nu doar roluri, ci şi cuvinte! Aşadar,
erai un gârgolot de nouă ani...
A.U.: Da! Prima mea probă pentru un rol în film a avut loc când aveam nouă ani. Fără să fi
fost vreodată copilul ,,bun recitator” (detestam să învăţ poezii şi ,,să recit cu intonaţie”), cele
două scene pe care le aveam de învăţat pentru audiţie mi s-au părut simplu de învăţat, foarte
logice. În perioada respectivă înţelegeam franceza şi vorbeam foarte puţin, aşa că primul pas
a fost să înţeleg şi să-mi apropii textul, cu ajutorul mamei mele... Am primit de la mama o
indicaţie minunată, de fapt, singurele cuvinte pe care mi le-a spus despre probă în ziua
dinaintea cofruntării propriu-zise cu camera de filmat, cu un regizor şi un actor străin. ,,Nu
te strâmba” şi ,,Spune ca şi cum ai spune tu!”. Cea de-a doua mi-a rămas foarte puternic în
minte şi m-a influenţat foarte tare, apropo de percepţia mea adultă asupra lucrului la rol.
Deşi caut cât mai departe de mine în construcţia unui personaj şi încă trăiesc sub ideea de
,,niciodată despre tine”, indicaţia mamei are întrutotul sens când vorbesc despre nevoia mea
de a crede în povestea pe care o spun. Am foarte multă nevoie să cred în mesajul filmului sau
spectacolului, să ştiu că se doreşte şi se lucrează înspre spunerea unui adevăr personal care
să poată rezona universal. ,,Ce vrei să spui cu asta?” – când un regizor creator are acest
vector, îşi va atrage actorii şi va atrage şi inspiraţia ulterioară. Mă consider un om foarte
deschis şi ştiu că sunt foarte curioasă şi interesată de viaţă şi lume, aşa că mă cunosc într-atât
încât să ştiu că nu am preconcepţii, deci pot crede şi pot deveni fascinată de o paletă uriaşă
de subiecte. Aşa că trebuie să cred că ce urmează să spunem e adevărat, special, puternic,
frumos pentru mine, în primă instanţă, ca apoi să pot transmite sensurile şi senzaţiile
publicului. Să pot spune ca şi cum aş spune eu, pentru că devin parte din temelia unei creaţii.
Odată ce am inventat acel ,,al treilea om”, personajul, el îmi aparţine şi mă pot juca, pot greşi
sau inventa ,,hăinuţe noi” pentru el (cu atât mai mult în film, unde ecranizările după
dramaturgie sau literatură sau biografiile sunt mai rare decât personajele absolut noi,
originale). Am învăţat atunci, la nouă-zece ani ce înseamnă relaţia cu camera, ce presupune o
zi de filmare, ce înseamnă să te susţii ca nivel de energie şi forţă pe durata unei astfel de zile,
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ce înseamnă aşteptarea calmă, dar angajată, ce înseamnă posibilitatea de a controla şi
ajusta ceea ce faci! Asta e esenţială! Atunci, mai mult decât acum, îmi verificam dublele pe
monitor şi mă ajustam. De când am crescut mă feresc de asta, cu toate că e o metodă care
funcţionează pentru mine, căci am nevoie de fine-tuning (atât de la regizor, cât şi din
interior), ceea ce înseamnă să gradezi intensitatea, dar să păstrezi stabil nivelul pe parcursul
mai multor duble.
D. R.: De la film ai trecut apoi la teatru. La Teatrul Mic, mai exact, unde ai lucrat alături de o serie
de minunaţi monştri sacri ai scenei româneşti (Ştefan Iordache, Cătălina Buzoianu) în Lolita.
A.U.: Lolita a fost un fel de şcoală înainte de şcoală. Pentru că am repetat aproape doi ani
din cauza locaţiilor (Teatrul Mic era în renovare şi spaţiile de repetiţii se schimbau). Am
petrecut foarte mult timp cu rolul, cu partenerii mei, cu întreaga maşinărie teatrală care se
desfăşura în faţa mea, fără concesii. Am trăit o formă de laborator teatral, cu tot ce înseamnă
proces de căutare, dar şi cu rifturile şi problemele unui tip de teatru comercial. Am
experimentat atât primii paşi în meseria mea, cât şi toate fenomenele inerente, umane, din
jur. Din fericire nu am fost niciodată tratată ca un copil-actor sau ,,menajată”, mi s-a cerut un
nivel profesionist de forţă, implicare şi anduranţă, iar eu am fost mereu conştientă că trebuie
să funcţionez într-un ritm solicitant, fără să uit vreo clipă instinctul sau tipul de energie care
mă adusese la acel rol. Am învăţat pentru prima oară să vorbesc pe scenă la orele doamnei
Ileana Cârstea, am lucrat pentru prima oară cu o coregrafă, am învăţat despre mine că sunt
genul de actor care are nevoie de un timp de adunare, de eliminare a gândului parazitar, de
re-centrare (fără să imprim acestei nevoi vreo etichetă de ,,meditaţie”, sunt cât se poate de
lucidă în legătură cu ce anume reprezintă transa pe scenă şi cât de mult e nevoie, de fapt, de
analiza lucidă a actorului, în fiecare secundă, a spaţiului, a gândului, a ritmului). Am învăţat
şi că sunt genul de actor care trebuie să-şi gestioneze singur recuzita sau costumele înainte
de spectacol, să simtă că are control şi că tot ce depinde de
el a fost dus pănă la capăt.
D. R.: Ce a însemnat pentru tine experienţa şcoală şi cum a fost
trecerea la meserie?
A.U.: După experienţa Lolita eu am vrut să fac şcoală. Mi
s-a spus că nu e nevoie, dar mie mi se părea că altfel eram
amatoare. La vremea aceea eram disperată că nu sunt în
stare de nimic! Aveam atunci nevoie de un mentor, de
cineva care să fie atent cu mine. Iar şcoala mi-a oferit asta.
Trecerea la meserie a fost grea. Încă mi-e greu să spun că
sunt actriţă. Când eram studentă o spuneam cu mândrie,
acum că sunt actriţă, mă simt ciudat! Pentru mine actriţă
este Meryl Streep...
O lucrare originală a Anei Ularu
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Oricum, exerciţiul din Îmblânzirea scorpiei a fost prima oară când am fost obligată să
mă lupt pentru poziţia mea şi a fost începutul sfârşitului fricii de a fi penibil! Eu mă luptam
mult mai tare cu problemele astea în şcoală, mă luptam cu mine, pentru că eu în şcoală nu
m-am considerat un om talentat! Şi când îmi ieşea ceva mă bucuram ca un copil, apoi mă
speriam şi-mi ziceam: dar dacă nu mai iese? Eu în şcoală mă negam şi-mi era frică să
experimentez! Îmi ziceam: eu nu sunt penibilă, eu citesc cărţi! Confortul îmi era zdruncinat
când trebuia să lucrez cu tot corpul meu! Dacă lucram doar cu mintea, la actorie, eram în
confort! Când trebuia să lucrez plenar, mă speriam. La atelierele de mişcare mă simţeam
liberă, în confort, pentru că acolo nu trebuia să îndeplinesc un obiectiv, acolo doar
experimentam cu corpul ceea ce doream. La actorie mă crispam. Era începutul şi-mi era greu
să mă las pe mine deoparte, să fiu vulnerabilă...
Proba de maturitate este să greşeşti căutând şi să mergi mai departe, cu entuziasm, cu
încredere, cu bucurie, pentru că nu e vorba despre tine, ci e vorba despre personajul tău! Mai
am şi-acum frici de-astea în care zic: nu, eu nu sunt în stare să fac asta! Dar imediat lucrez la
cum să fac eu asta.
La Periferic, de exemplu, m-am speriat că au vrut să fac o mamă! Aveam 23 de ani
şi-mi era frică! Apoi am descoperit un alfabet de manifestare amănunţit. Am avut noroc de
un regizor pe care îl ador. Mi-am petrecut timp la Institutul de psihiatrie al penitenciarelor şi
am vorbit cu nişte psiholoage de aici, căci regizorul vedea personajul meu ca pe o femeie care
nu clipeşte! Iar psiholoaga mi-a zis: da, da! Aşa fac! Pentru că deţinutele nu se bat, nu se
sodomizează ca băieţii, nu se taie pe gât, nu! În penitenciarele de femei e ca într-o mănăstire
cu broderii şi alte chestii drăguţe, unde deţinutele se omoară psihic... pentru că-s femei! M-a
inspirat o psiholoagă care-mi povestea despre un caz de-al ei: o deţinută care-i povestea ceva
foarte emoţional, dar care în mijlocul crizei şi-a găsit timp să-i spună psihologului că s-a cam
îngrăşat. Aşa că, în descoperirea alfabetului
de manifestare, am pornit de la ideea că
personajul meu din Periferic nu prea îşi
permite să stea cu spatele la cineva, ci ea tot
timpul se poziţionează astfel încât să vadă
locul în care se află... M-am întors de fiecare
dată la alfabetul meu: litera asta e pentru
asta, ea face asta, nu face asta. Când se
adresează cuiva e întotdeauna sub ton, sub
celălalt. Ca un crocodil. Nu e genul care face
scandal, ci e genul care te anunţă liniştit că
urmează să-ţi facă o nefăcută.
Ana Ularu în rolul Matilda din ,,Periferic”,
regia: Bogdan George Apetri
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Rolul la care lucrez este întotdeauna cel mai important lucru pentru mine. După ce
l-am încheiat, uit. Am turnat în Nepal un film unde personajul meu era o bioloagă. Am
studiat biologie o lună, am mai citit câteva cărţi, m-am informat despre viaţa leoparzilor din
Tibet, despre ecosistem. A fost prima oară când am gândit că meseria personajului meu e
mult mai frumoasă decât meseria mea! Să fii mereu în natură, cu animalele, e foarte
interesant. Mi s-a părut că e mult mai interesant ce fac animalele decât ce fac oamenii. Toată
echipa de actori a început să studieze, încât ajunsesem să facem glume despre şerpi şi alte
animale, la pauza de cafea! Dar am fost nevoită să studiez, altfel, dacă nu ştiam ce zic, nu
prea aveam ce să joc!
D. R.: Ce înseamnă „Creează-ţi un alfabet”?
A.U.: Asta a pornit de la „Epopeea lui Ghilgameş”. Confruntarea cu textul a fost teribilă aici.
Este vorba despre un text epic... iar eu jucam zeiţa Iştar. Deci, cum să joci un zeu? După nicio
lună de repetiţii eram la un pas de a renunţa, pentru că nu înţelegeam ce se întâmplă şi cum
să zic vorbele alea, de ce e nevoie de mine în spectacolul ăsta, dar de ce eu şi nu alta?
Şi descoperirea alfabetului mi-a venit din mişcare! Pentru mine alfabetul vine din
corp. E vorba de un alfabet de gândire trupească şi mintală. M-am gândit că Iştar merge şi
vorbeşte într-un anumit fel. Lucrul cu coregraful Silvia Călin m-a inspirat în dezvoltarea
alfabetului meu! Am căutat imagini cu zeiţa Iştar şi i-am analizat poziţia corporală. Asta era
deja o schimbare corporală fantastică pentru mine. Aşa că am făcut exerciţii de poziţie şi
postură, am lucrat mult la echilibru, la poziţia capului şi la a simţi pământul cu tălpile, ca la
yoga, într-un fel. E totuşi zeiţa fertilităţii şi a distrugerii. Ăsta a fost primul pas. În momentul
în care a început să-mi placă să exprim prin corp sensurile şi mişcările textului, atunci am
început să înţeleg rolul, am început să-mi fac rolul. Am realizat că mişcările lui Iştar au
legătură cu percepţia oamenilor despre cum arată şi se mişcă un zeu în lumea lor. Aşa că
preocuparea mea primară a fost să-i descopăr alfabetul de manifestare: de la static, la prima
mişcare/primul sunet, trecând apoi prin paleta regnului animal – căci mi-am închipuit că
zeiţa a trecut prin diverse forme de viaţă până să întruchipeze un om – ca apoi să devină om
şi să ajungă să seducă precum curtezana de lângă mine...
Alfabetul de manifestare este foarte important. Am lucrat de curând la un rol într-un
film („Index Zero”) şi am fost complet absorbită de alfabetul de manifestare al personajului
meu: era vorba de o femeie care trăieşte în viitor, într-o lume care nu mai cunoaşte nimic din
ceea ce noi, oamenii ştim despre lumea noastră – nu a văzut vreodată un televizor, nu a
folosit niciodată cremă, dimpotrivă, normalitatea este să mănânce gândaci, etc. Aici a trebuit
să şterg, dacă pot, tot ceea ce ştiu ca informaţie culturală despre lumea noastră, ca să mă pot
minuna şi să pot descoperi ce a mai rămas din lumea umană de odinioară. A trebuit chiar să
adaug straturi noi – cum reacţionează când vede un televizor sau alţi oameni – căci nici alţi
oameni, în afara partenerului ei de viaţă, nu a văzut! Felul în care văd eu 30 de oameni e
diferit de felul în care vede ea 30 de oameni... I-am descoperit mersul, un mers târşâit,
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deoarece mi-am închipuit că nu a avut niciodată încălţări de copil, ci tot timpul bocanci ai
soldaţilor, căci asta era lumea în care a trăit, o lume a războiului... Personajul meu nu avea
multe replici scrise în film, dar avea multe replici nescrise... Aşa că a trebuit să-i creez
alfabetul de manifestare... Abia mai târziu în timpul filmării, regizorul (care era şi
scenaristul) mi-a dat monologul personajului meu, oferindu-mi răgazul de a descoperi că
tăcerea are propriul alfabet...

Simon Merrels şi Ana Ularu în rolul Eve din ,,Index Zero”, în regia lui Lorenzo Sportiello

Personajul meu preferă să nu vorbească! Lumea personajului meu este o lume în care
oamenii nu fac small talk, ci ştiu foarte bine ce vor. Iubirea în lumea ei e altfel şi se manifestă
altfel. Ea şi partenerul ei se iubesc enorm, dar sunt doar trei momente în tot filmul când se ţin
de mână... Singurul moment în care el o sărută este când ea este moartă, pe masa de operaţie,
în timp ce copilul lor nou-născut intră în viaţă. Când realizezi care este alfabetul şi cum se
manifestă personajul tău, ştii foarte bine să renunţi la ce nu e al personajului. Am avut un
scenariu foarte bun, am stabilit cu regizorul care este tiparul pe care să lucrăm personajele –
eu şi partenerul meu – iar tiparul propus m-a inspirat foarte tare. Într-o lume unde nu mai
există nimic înafară de gândaci şi viermi, am gândit că, dacă găsesc o cochilie de melc sau o
piatră anume, ori vreun ambalaj strălucitor, asta e ceva ce m-ar atrage, m-ar interesa.
Personajul meu este atras, în această lume, de tot felul de culori care nu mai există, pentru că
nu mai există iarbă, copaci, nimic. Totul este gri. Şi cum vede o altă culoare decât gri este
impresionată teribil. A fost foarte interesant! Descopeream modul de manifestare al
personajului meu şi m-am temut la un moment dat că nu o să pot reda în film toate
descoperirile pe care le-am făcut lucrând la rolul meu, lucrând la alfabetul personajului meu!
Şi am descoperit că atunci când ai multe cuvinte e mult mai simplu! Acum aveam puţine
cuvinte şi multă libertate de a fi personajul respectiv. De multe ori eu uit cum arăt, iar când
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lucrez la un rol, mai ales la rolul ăsta, habar n-aveam cum
mai arăt. Eu îmi gândesc personajele la modul ideal şi
întotdeauna personajul este înafara mea. Îl construiesc şi
când am terminat îl privesc şi-mi zic: acum trebuie să-l fac
eu? Să fiu eu personajul ăsta din faţa mea? Mă tem mereu,
apoi filmez şi asta e. Am gândit că personajul meu şi al
partenerului meu de film sunt, de fapt, o singură fiinţă. Ei
iubesc altfel... Şi am început să urmărim comportamentul
câinilor... cei care sunt o pereche nu stau unul lângă
celălalt, nu se privesc, etc, dar se vede că sunt o pereche...
Şi ne-am zis: şi ăştia doi sunt la fel, aparent nu au nicio treabă unul cu altul când sunt în
sălbăticie, pentru că e mediul lor, dar în momentul când ajung printre oameni încep să stea
cât mai aproape unul de altul, până sunt aproape lipiţi, iar în momentul când cineva îi
desparte cu forţa, zici că parcă le-a smuls ficatul... Am descoperit că nevoile primare, foamea,
de exemplu, te poate face să devii agresiv, precum animalele... în condiţiile în care ei se
aveau doar unul pe celălalt, foamea ei şi refuzul lui de a o lăsa să consume hrana – monedă
de schimb în lumea lor, aşadar valoare – o face să-şi dorească să-i facă rău pentru a-şi
satisface nevoia. Pentru mine a fost o experienţă fantastică...
D. R.: În orice rol, nu e vorba despre tine. Corect?
A.U.: Nu e niciodată vorba despre mine! Şi când e un pic vorba despre mine mă chinui să nu
fie vorba despre mine! Ştii de ce? Asta mi se trage de la Hedda Gabler, din anul II de
facultate. La Hedda nu-mi plăcea deloc ce făceam, nu am aprofundat nimic la rolul ăla,
ziceam doar vorbe şi păream interesantă, mă refugiam în clişee. Mă plictiseam şi eu de mine,
vorba unui prieten de-al meu! Şi mi-am zis, după aceea, că nu mai vreau să fac asta
niciodată. Vreau să mă joc de-a ceva! Nu vreau să mă fac sau să pară că mă joc de-a ceva!
Ăsta a fost primul morb, care s-a cristalizat în timp, prin parcurgerea exerciţiului din anul III
din Cui i-e frică de Virginia Woolf?, apoi la Măsură pentru măsură şi la Odiseea lui Ghilgameş. E
plăcut să faci ca altcineva, îţi pui o mască şi asta e. De aceea îmi place să joc în engleză.
Pentru că îmi pun încă o mască. Pentru că e clar că nu sunt eu, pentru că eu sunt româncă. Şi
dacă pot jongla cu atâtea măşti, atunci pot să fac ce vreau eu! Pentru că, de fapt, nu sunt eu!
Pentru că nu mă vede nimeni pe mine! Pot să fiu liberă să fac orice!
D. R.: Ce înseamnă „Nu-ţi fie teamă să fii ciudat”? Este un îndemn pe care actorul şi-l spune sieşi?
Pare că doar regizorul îţi oferă şansa de a explora...
A.U.: Am vrut să zic nu-ţi fie teamă să fii ridicol!
D. R.: Şi se aplică în care moment?
A.U.: E vorba de momentul de creaţie al rolului. La toate lecturile la care am participat am
observat că ce ai făcut la lectură nu mai are nicio legătură cu ce ai dezvoltat ca rol. Toată
lumea porneşte cu paşi moi şi vorbeşte foarte cotidian despre pâine şi despre incest şi despre
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ceapă. Şi-apoi, uşor, uşor îi vezi că scot din ei nişte lucruri! Un actor poate fi urât într-un
personaj. Mie îmi trebuia, la un moment dat în viaţă, să nu-mi mai fie teamă să fiu ridicolă
sau altfel decât interesantă! Mi-era foarte frică să fiu penibilă! Pentru că actorii care-mi
plăceau erau toţi teribil de buni. Şi-atunci, mi-am zis că eu nu am voie să fiu penibilă, nu am
voie să greşesc, şi mie trebuie să-mi iasă!
În anul I şi-n anul II vedeam colegi de-ai mei care poate nu văzuseră câte văzusem
sau citisem sau trăisem eu, şi, cu toate astea, erau foarte liberi! Se aruncau şi experimentau şi
nu le păsa dacă sunt ridicoli. Iar eu mă gândeam: oare de ce nu pot să fac şi eu asta? Când
lucram mă duceam la clişee, puneam mâinile-n sân şi păream foarte inteligentă! Abia la
Epopeea lui Ghilgameş mi-a fost clar că e interesant să fii puţin bizar, să nu-ţi fie teamă de
ridicol, să nu-ţi fie teamă de a căuta până să ajungi să găseşti acel ceva special al personajului
tău! Am realizat că mie îmi plac nu filmele în care lumea tace şi e inteligentă, ci îmi plac
ciudaţii, vulnerabilii, sceleraţii, bizarii. Eu am nevoie de spectacol, de aceea nu-mi plac
filmele în care nu se întâmplă nimic out of ordinary. Am nevoie să văd un om pe care nu l-am
prea văzut pe stradă. Şi-atunci vreau şi eu să fiu un om pe care nu l-ai prea văzut pe stradă în
filmele şi în spectacolele în care joc...
D. R.: „Construieşte-mă!” Ce înseamnă asta?
A.U.: Eu sunt actorul regizorului! Eu am nevoie de regizor! Am nevoie să mă subordonez
unei viziuni, ca să pot fi liberă, ca să creez! Am avut noroc de regizori buni! Când am lucrat
cu regizori care nu m-au construit, am revenit la sertăraşe, nici măcar nu pot spune că m-am
scos... n-am atâta glantz încât să mă scot, eu trebuie să îmi prefrabic glantzul, să-l
construiesc... Dacă mă pui să intru mâine într-un spectacol şi nu ştiu ce joc, eu nu ştiu să mă
scot! Obişnuiam să mă lupt cu regizorii. Acum nu mai fac asta. Până la urmă e viziunea lor!
Şi am realizat că regizorii ştiu mult mai bine ce vor de la noi.
D. R.: Mai eşti un actor-mercenar? Cum îl defineşti?
A.U.: E un termen mai bun în engleză: e vorba de jobbing-actor. Actorul-mercenar e actorul
care se duce la casting pentru orice: reclame, filme, dublaje, evenimente. Când am terminat
facultatea eram un actor-mercenar. Atunci am învăţat mai degrabă să îmi placă ce fac decât
să fac ceea ce îmi place. Pentru ca nu aveam din ce să-mi câştig existenţa şi insistam să trăiesc
din meseria mea, nu din chestii conexe. N-am depăşit asta nici acum, cumva. Mi s-a
întâmplat să am de ales între un film cu un buget mai mic şi o plată mai mică şi între un
block-buster. Am ales scenariul care îmi plăcea – era cel mai puţin plătit!
D. R.: Aşadar, eşti un mercenar-selectiv!
A.U.: DA! E foarte plăcut să ştii că ai un rol cu care mergi la drum. Marele avantaj al filmului
este că poţi face roluri pe care nu le-a mai făcut nimeni înaintea ta (sigur, exceptând remakeurile). Nu, e rolul tău şi îl faci tu. E foarte plăcut: asta e creaţia mea! Pot să inventez, să
descopăr, să neg o groază de chestii, tocmai pentru că nu are bareme, limite, norme.
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Suntem obligaţi să fim mercenari şi pentru că nu există un sistem care să ne ţină pe
toţi. În consecinţă, fiecare se duce acolo unde poate. Unii sunt acuzaţi: faci telenovele! Dar
cine să joace în ele dacă nu actorii? Cine să joace în reclame, cine să joace în orice? Eu mă
supăram într-un timp că nu aveam o faţă destul de comercială încât să fac reclame şi mă
duceam la o mie de castinguri de reclame şi nu luam! Am făcut o reclamă, într-un final,
trebuia să mă uit spre cer şi cu fotofobia mea, aveam un chip schimonosit! La un moment dat
am zâmbit, iar regizorul mi-a spus să n-o mai fac, că nu e punctul meu forte! Nu ştiu cum,
oamenii au o lipsă de delicateţe în ceea ce mă priveşte! Jap! Eşti ca un cowboy la curtea
regelui Arthur! Jap! Nu eşti distribuibilă!
D. R.: Cum decriptează asta un actor? Şi ce să înţeleagă el din asta? E important să-ţi cunoşti emploiul? Şi ce presupune un contre-emploi?
A.U.: E bine să îţi cunoşti emploi-ul destul de repede în
viaţă şi să mergi pe el... Dar, eu am avut marele noroc să
nu am un emploi, până acum. Eu n-am gen. Unii mă
văd ca pe un desen animat, alţii ca pe o femme fatale, unii
ca pe o ingenuă... Frustarea mea când creşteam era că eu
nu eram mică şi blondă! Eu toată viaţa mi-am dorit să
fiu mică şi blondă, iar eu mă simţeam ca o girafă! Aşa că
nu purtam tocuri, mai stau şi-acuma cocoşată, mă simt
prea înaltă, nefiind vreo înaltă! Actriţele erau mici şi
feminine şi asta îmi doream şi eu! Îmi doream să fi fost
creată aşa. Eu n-am jucat Cehov până acum, colegii mei
lucrau Cehov, eu jucam Albee. Nu eram distribuibilă în
Cehov!
foto: Adrian Anechitoaie

Contre-emploi am experimentat la Măsură pentru măsură, dacă e să vorbim în termenii
ăştia... Erau la probă foarte multe tipologii de fete, iar Purcărete a ales în final actriţe foarte
diferite! Eu consideram că Isabella e contre-emploi pentru mine. Chiar şi eu am întipărite în
minte că Julieta e mică şi blondă, că Romeo trebuie să aibă o faţă pierdută... clişee în care nu
cred, dar pe care le-am asimilat cultural... „Dar eu de ce să nu fac Julieta? De ce?”, l-am
întrebat odată pe un actor englez – el a făcut până acum mult teatru şi-acum a început să
funcţioneze pe film... la 47 de ani. „Ca să fii tu Julieta, ar trebui să fie o distribuţie foarte
curajoasă, tu ar trebui să fii foarte curajoasă!”, mi-a răspuns. Exact, Julieta este o curajoasă, o
rebelă, una care spune nu convenienţelor sociale şi se riscă şi moare pentru ce iubeşte, ea nu
e doar mică şi fragilă, prin urmare romantică...
D. R.: Există o diferenţă între părerea generală despre emploi şi contre-emploi şi cum traduci pentru
tine cele două concepte... Ce este contre-emploi pentru tine? Bănuiesc că tot ceea ce îţi este nou...
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A.U.: Deja nu mai gândesc în termenii ăştia, mi se pare ciudat. Nu ştiu care este un
contre-emploi pentru mine... Am făcut la Green Hours o piţipoancă de Bamboo, ea este
contre-emploi pentru mine...
D. R.: Contre-emploi ar însemna ca persoana de
întruchipat să aibă un sistem de referinţă total
diferit de al tău... Nu contează cum arată femeia
respectivă, asta e urmare/consecinţă a sistemului
ei de referinţă... Este vorba de oamenii-actori care
au crescut şi posedă lumea din care vin. În această
lume ei funcţionează uşor, le este familiară...
A.U.: Mi-e clar care este emploi-ul meu! Are
legătură cu o femeie puternică, cu femeialocomotivă. Asta îmi e cumva confortabil.
Dar, am descoperit, lucrând, că nu mai vreau
să-mi fie confortabil, pentru că mă plictisesc
de mine, mă plictisesc aceleaşi gesturi, etc.
Isabella din Măsură pentru măsură are un
sistem de gândire total diferit de al meu... de
exemplu.
D. R.: Cine a fost Isabella ta?
A.U.: Am pornit la drum fără prejudecăţi.
D. R.: E foarte greu să nu ai prejudecăţi.
Chiar şi să susţii asta este o prejudecată!
Foto: Ionuţ Macri pentru „The One” (2012)
A.U.: Eu ştiu că am pornit în lucru neştiind nimic despre Isabella. De aceea am simţit-o ca
fiind contre-emploi. Piesa este jumătate tregedie, jumătate farsă, fiind catalogată comedie!
Şi-atunci am mers pe un drum fără puncte de sprijin, căci nu-mi era familiar mai nimic de
acolo. Chiar îmi puneam întrebarea: Claudio e sânge din sângele tău – eu nu ştiu ce
înseamnă să ai un frate, e o dragoste pe care n-o cunosc şi n-o înţeleg – ţi se cere un sacrificiu,
credinţa ta e mai puternică... Am descoperit că Isabella e un om pe care, dacă îl scoţi din
confortul lui, e foarte furios pe tine... eu, Ana nu sunt furioasă când sunt în inconfort. Eu mam obişnuit să fiu scoasă din confortul meu de ceilalţi oameni, aşa că eu-Ana nu vorbesc mai
tare într-o situaţie de viaţă ca să nu deranjez, dacă nu e loc pe bancă, mă aşez pe un colţişor,
poate pentru că nu am avut fraţi şi sunt darnică din cauza asta! Ce mă mira era faptul că
Isabella se pierdea într-o retorică stupidă, gratuită, de om tânăr, în timp ce un om moare
pentru că a iubit pe cineva! Ori eşti foarte sec şi nu cunoşti nimic despre iubire, ori eşti
invidios că nu ai cunoscut iubirea. Ori eşti atât de înstrăinat şi atât de pierdut în ale tale – un
act de egoism... Isabella e un mic demagog, de foarte multe ori. Am acuzat-o pe alocuri şi a
fost cu atât mai plăcut să lucrez la acest rol. De fapt, este tare chinuită şi este cea care pierde
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cel mai mult, în cele din urmă: totul în jurul ei este o farsă, ea s-a îndepărtat de biserică din ce
în ce mai mult, ca să sfârşească vândută pe nimic ducelui.
D. R.: Te gândeşti la tine ca la un produs? Îţi construieşti cariera?
A.U.: Nu! Mie mi se întâmplă cariera. Eu nu sunt un strateg bun. Sunt un om de bun simţ.
Am mândria că am făcut totul pe puterile mele. Şi îmi place să se respecte drumul şi
experienţa fiecăruia. Se folosesc des expresii de genul: „cel mai bun”, „cea mai bună”. Trăiesc
în lumea lui „cel mai bun”, „cea mai bună”. Mă simt jenată de asemenea expresii! Îmi
construiesc cariera muncind, nepovestind despre viaţa mea personală, neapărând la toate
evenimentele mondene. Mă duc unde îmi face plăcere! Lucrat la carieră pentru mine
înseamnă efectiv lucrat: mi se dă un text, învăţ textul, dau probă, bine, prost. Aşa lucrez eu la
carieră!
D. R.: Am auzit spunându-se: „Ce frumos lucrează Ana Ularu la cariera ei! Ce imagine şi-a
construit!”
A.U.: Nu ştiu ce spun oamenii ăştia. Eu doar îmi fac meseria!

Ana Maria Bândean
Ana Maria Bândean este următoarea actriţă pe care vă invit să o cunoaşteţi. A
absolvit UNATC, secţia Arta actorului, la clasa maestrului Florin Zamfirescu, cu rolul
Doamna Banks din Desculţ în parc, un spectacol de licenţă pe care l-am pus în scenă în 2011.
I-am fost, apoi, coach pentru examenul de Master pe care urma să-l susţină în USA. A
obţinut ,,admis” la o şcoală de teatru din Marea Britanie.
,,Plopi” era o studentă profundă, dar şi cu capul în nori, zăpăcită şi serioasă în acelaşi
timp. Nu am văzut încă o Nina din Pescăruşul mai bună ca a ei. Şi e posibil nici să nu mai văd
o asemenea performanţă prea curând. Era
vorba despre o Nina care putea face orice,
oricând, oricum, din dragoste pentru
Trigorin. Libertatea pe care a obţinut-o Ana
Maria în Nina era extraordinară. Ceea ce a
făcut ea atunci a fost un act autentic, foarte
puternic, de creaţie. Când scrii despre
performanţele actorilor care te-au modificat,
pare că vorbele sunt prea sărace. Ele nu pot
capta energiile degajate de actor în momentul
creaţiei. Dar Ana Maria a fost o forţă care a
electrizat sala...
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Dana Rotaru: Ai absolvit în 2011 la clasa coordonată de profesor doctor Florin Zamfirescu. Eşti, de
asemenea, absolventă a MFA în Acting a East 15 School of Drama. Cu alte cuvinte, ai absolvit un
master în Arta Actorului în Marea Britanie. Iar acum eşti în Statele Unite, unde ai avut un show-case
şi câteva audiţii. Cariera ta debutează, aşadar. Ne poţi spune ce însemnează un show-case? Este ceva
cu care actorii români nu au de-a face. Să vedem dacă nu le-ar fi de folos o asemenea informaţie.
Ana Maria Bândean: Show-case-ul este absolut necesar unui debutant, deoarece aceasta este,
pe lângă show-réel şi toate celelalte materiale de promovare, cartea sa de vizită. Aşadar,
show-case-ul subsumează întreaga experienţă acumulată în anii de formare în şcoala de
teatru şi exprimată într-un material cu valoare de spectacol, în care actorul performează o
scenă, care să arate range-ul şi capacităţile sale actoriceşti, în faţa unui public divers (de la
oameni din industrie – directori de casting, agenţi, directori de teatre, până la colegi, prieteni
şi familie). Show-case-ul este sugestiv pentru momentul X din existenţa profesională a unui
actor. Fiind un material extrem de important pentru
imaginea unui actor şi pentru posibile job-uri, showcase-ul necesită multă preocupare, muncă, repetiţii. E
ca şi cum un actor s-ar pregăti de premieră, doar că
are o singură reprezentaţie (în cazul meu au fost două)
pentru a arăta de ce este în stare profesional. De aceea,
publicul din industrie este cel vizat aici, prietenii,
familia şi colegii reprezentând, mai degrabă, un suport
emoţional, moral, în această întreprindere.
Doamna Banks din ,,Desculţ în parc” de Neil Simon,
regia: Dana Rotaru, UNATC, foto: Lucian Năstase

D. R.: Show-case-ul reprezintă pentru East 15 ceea ce înseamnă pentru UNATC spectacolul de
absolvenţă? Vorbim de finalizarea unui proces, a unui ciclu formare a actorului...
A. M. B.: Se aseamănă, mai mult sau mai puţin. Deoarece funcţionează după principii
diferite, despre care o să vorbesc imediat. Dar, ai punctat bine, cele două tipuri de spectacol
reprezintă finalizarea unui proces bine asumat.
D. R.: Ce însemnează să te pregăteşti pentru show-case?
A. M. B.: Pentru mine a însemnat o muncă serioasă, în care cei de la East 15 m-au îndrumat,
ca parte a programului lor de master. Pregătirea pentru show-case a început chiar din prima
zi de curs. În primele două săptămâni oamenii din industrie vin şi te informează despre cine
şi ce se vrea pe piaţă, ca tu să ştii încă de la început despre ce este vorba. Mai toţi actorii în
Marea Britanie sunt în Spotlight, de exemplu. Spotlight este una dintre cele mai mari reţele de
actori profesionişti. M-a impresionat unul dintre traineri, care mi-a spus: ,,Aici, între paginile
acestor volume, sunt cuprinşi actorii care sunt pe piaţă azi. Ţine cartea asta în mână! Ei bine,
asta e competiţia ta! Şi ăştia nu sunt toţi, sunt doar o parte din actorii din UK. Şi toţi sunt
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unici şi speciali... Aşadar, ai grijă cum te prezinţi şi cum îţi vinzi produsul!”. Aşa a debutat
masterul pentru mine.
Dar, să revenim la show-case. Tot ce am învăţat în doi ani de master se materializează
în acest show-case. Cei de la East 15 au dezvoltat un program structurat pe două săptămâni
şi atribuit doar pregătirii efective a actorului pentru acest eveniment. În prima săptămână,
care a avut loc în ultimul semestru al celui de-al doilea an, în Marea Britanie, am lucrat
intensiv cu o armată de profesionişti care ne-au îndrumat spre a ne defini ca produse în
această piaţă. Cu alte cuvinte, în prima zi directorul artistic al proiectului ne-a rugat, pe mine
şi pe colegii mei de clasă, să spunem un monolog de 3 minute, să ne prezentăm grupului ca
la o audiţie (cu intrare în sală, prezentare, etc.). Apoi, directorul artistic, care în tot acest timp
a luat notiţe, ne-a spus la fiecare în ce tipologie ne încadrăm. Ne-a îndrumat să descoperim
cum să ne privim ca produs şi ne-a invitat să ne punem problema în legătură cu pătrunderea
noastră pe această piaţă. Ne-a propus un exerciţiu: ,,Dacă ai avea un magazin, cum ţi l-ai
manageria, cum ţi l-ai aranja, astfel încât să vinzi cât mai multa marfă?” Şi am făcut exerciţiul
ăsta, apoi am înţeles că în acelaşi fel trebuie să ne manageriem pe noi, ca oameni care au ceva
de vânzare.
Aşadar, s-a vorbit de tipologii, de age range (adică ce vârste poţi juca). Pentru cei care
cântă, de asemenea, era un specialist care dădea feedback despre vocea ta şi despre ce anume
poţi să vinzi cu vocea ta. Sunt încurajaţi să se gândească la o carieră în musical doar cei care
excelează în acest domeniu. Oricine este încă pe drum şi nu face performanţă cu vocea şi
corpul lui, este rugat să nu meargă pe această cale, deoarece concurenţa este profesionistă,
prin urmare n-ar avea nicio şansă în a obţine un job în acest domeniu, dacă nu este perfect
pregătit pentru asta şi dacă nu are date peste medie pentru asta.
De asemenea, am fost consiliaţi să venim la show-case cu materiale din dramaturgia
contemporană sau cu script-uri din seriale sau filme, în niciun caz cu bucăţi din Shakespeare!
Show-case-ul este un material care te reprezintă, care este foarte aproape de tine. Eşti
consiliat în ce piese să cauţi scene care ţi se potrivesc. După ce alegi ce scenă îţi place, o
prezinţi trainer-ului, care îţi dă un feedback despre alegerea făcută de tine. Abia apoi citeşti
piesa şi începi să lucrezi la scenă. Ideea este să ai cea mai bună scenă pentru tine şi partenerul
tău, atunci când mergi la show-case. Odată ce ţi-ai găsit scena, poţi s-o lucrezi cum vrei. Poţi
să decontextualizezi scena, poţi s-o rescrii. Orice ai face, eşti tot timpul consiliat. Asta s-a
întâmplat în prima săptămână.
Ce-a de-a doua săptămână s-a desfăşurat în Statele Unite, pentru a ne face cunoscuţi
şi pe piaţa americană. Acum am putut să invit oameni să mă vadă. Invitaţiile se trimit cu trei
săptămâni până la o lună jumătate înainte. Sunt reguli pe care trebuie să le respecţi. Aici îţi
spun cum să te îmbraci, cum să arăţi: cei din Anglia arată simplu, ,,normal”, la americani
trebuie să fii ca scos din cutie. Trebuie să ai trusă de machiaj. Haine şi pantofi. Cel puţin, asta
ni s-a spus!
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La audiţii în America totul se întâmplă rapid, în Anglia e totul liniştit, calm, cu
răbdare. În Anglia intri la o audiţie şi poţi da mâna cu cei dinăuntru, în State asta este
considerată o gafă. Aşadar, trebuie să cunoşti şi să respecţi regulile culturii în care vrei să
activezi. Am învăţat că, dacă vreau să reuşesc, trebuie să respect regulile!
D. R.: Ce a însemnat pentru tine experienţa şcolii East 15? Vorbeşte-ne despre experienţa masterală!
A. M. B.: În primul rând vreau să spun că a fost vorba despre un Master în Arta Actorului
pentru actorii vorbitori de engleză din întreaga lume. Aşadar, era vorba de o clasă de Master
internaţional. Se lucra pe grupe: am avut colegi din State, Canada, România, Japonia, China,
Austria, Germania. Am început să fac diferenţa între japonezi, chinezi, thailandezi. Masterul
internaţional mi-a folosit enorm. Am o ureche frumos formată. În România, am făcut Litere
înainte de Actorie. Abia acum am realizat cât de bine mi-a prins să am o cultură solidă.
Lucrând la accente, am descoperit că asiaticii şi românii folosesc aceiaşi muşchi când vorbesc
în engleză. Am învăţat engleza britanică, ca la BBC. Notam asemănările şi deosebirile pe care
le distingeam atunci când vorbeam în limba nativă, apoi în limba engleză. Am descoperit că
noi, românii, putem vorbi engleză cu accent scoţian, pentru că emitem anume sunete
asemănător. Engleza cu accent spaniol e destul de dificilă pentru români; apoi, engleza cu
accent italian e uşor de redat de către români... Aşadar, se lucra în echipă, îndrumaţi de
profesor.
Când eram acolo mi se părea că totul era atât de comprimat şi de complex în acelaşi
timp. Aveam puţine ore şi informaţiile nu apucau să se aşeze în mintea mea. (Tehnica Laban,
de exemplu, a fost pentru mine destul de complicată).
Structurat pe doi ani, Masterul la East 15 a însemnat: în primul an multă teorie, multă
tehnică – voice, articulation, dance, movement, engleza cu accente, iar anul II era rezervat
producţiei teatrale – adică proiectelor. În anul II am studiat timp de două luni în Rusia. Aici
am descoperit că, pentru ruşi, mişcarea e esenţială. Am fost două luni la Moscova, la GITIS.
Sunt foarte buni pe physical theatre – asta presupune multă mişcare şi puţine cuvinte. Am
lucrat cu a treia generaţie de profesori de după Stanislavski. Se lucra pe Biomecanica lui
Meyerhold.
Aşadar, în primul an am studiat intensiv voce, articulaţie, am învăţat cum poţi să-ţi
conectezi vocea la coloană (voice to the spine), cum să-ţi susţii vocea şi cum să elimini
obstacolele când vorbeşti pe scenă. Pe de altă parte, am studiat piaţa (knowing about the
industry). Apoi s-a procedat la nivelarea background-ului fiecărui student prin exerciţii în
care am experimentat un moment din viaţa de zi cu zi adus pe scenă, în spaţiul tău (cum te
trezeşti dimineaţa, de exemplu). Au urmat exerciţiile cu obstacol („the sleeping partener”),
am învăţat ce înseamnă conflictul pe scenă, apoi lucrul cu partenerul pe o scenă...
La început mi se părea plictisitor. Eu sunt actriţă cu pretenţii şi ăştia mă iau de la
zero! Dar nivelarea grupului făcea parte din programa lor! Apoi, tot în anul I, am ajuns la
Shakespeare Globe. Aici ni s-a făcut o introducere în Shakespeare: epoca, limba lui
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Shakespeare, mersul în pentametrul iambic. Şi am descoperit, studiind, că Shakespeare a
gândit totul matematic! Există o formulă după care joci Shakespeare. Am citit multe sonete
până să studiem teatrul lui Shakespeare! Am lucrat în paralel pe tehnica Grotowski şi Laban.
Toate se legau extraordinar şi am realizat că sunt o norocoasă ca am făcut o şcoală serioasă
de teatru înainte de experienţa din Anglia! Când am intrat la UNATC, ideea că eram la a
doua facultate m-a marcat la început. Aici am realizat că e ceva normal să vină cineva la un
master, după ce a studiat altceva (în cazul meu, în România, erau Cosmina Stratan, Anca
Florescu, Delia Florea).
Aşadar, am stat o lună la Shakespeare Globe.
Aici am studiat voce, mişcare, dans de epocă, săbii,
istoria lui Shakespeare şi a Shakespeare Globe. Toate
acestea erau prevăzute în programul acestui modul.
Am învăţat că, la Shakespeare, emoţia vine prin
mişcare. Modulul s-a finalizat cu un spectacol – „I
am Hamlet” – pe care l-am susţinut chiar pe scena de
la The Globe şi era o punere în scenă a piesei
,,Hamlet” a bătrânului Will. Trevor Rawlins a
coordonat acest proiect şi propunerea lui a fost aceea
de a explora acţiunile din spatele replicilor
personajului Hamlet. Aşa că am fost toţi, pe rând,
Hamlet şi am pornit de la explorarea celebrului
monolog „A fi sau a nu fi...”. Acest monolog ne
revelează poziţia lui Hamlet faţă de lume şi viaţă, el
este instrumentul cu care (se) judecă întreaga
tragedie shakespeariană.
În continuarea pregătirii mele East 15, am studiat American Realism şi British
Contemporary, astfel:
La modulul de American Realism am jucat Blanche du Bois din „Un tramvai numit
dorinţă” de Tennessee Williams. Pe lângă munca la rol specifică studiului realismului, acest
modul a implicat şi un studiu detaliat al epocii (este vorba despre referinţe istorice şi
culturale cu privire la partea sudică a Statelor Unite, din perioada 1947-1957).
În munca la rol (sau studiul caracterului/personajului) am pornit de la un exerciţiu
de improvizaţie. Profesorul mi-a cerut să experimentez cel mai fericit moment din viaţa
personajului meu, petrecut înaintea deschiderii acţiunii din Actul I. Menţionez că în studiul
caracterului/personajului am pornit de la: 1. a găsi fotografii care să fie cât mai aproape de
imaginea pe care mi-am format-o în minte despre personaj (în cazul meu, despre Blanche du
Bois), pe de-o parte, şi 2. a repera locurile pe care personajul meu le frecventa înainte de
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începerea acţiunii piesei. Imaginile care surprind epoca mi-au fost de folos la etapa asta de
lucru, ele îmbogăţind mult materialul de cercetare al unui student-actor.
În această experienţă am pornit de la cele 8-10 întrebări pe care orice actor trebuie să
şi le pună când improvizează, în primă fază, şi când lucrează la rol, într-o fază superioară de
lucru (utimele două întrebări ţintesc un nivel superior în pregătirea sa). Acestea sunt: 1. Cine
sunt? (însemnând ce fel de persoană sunt); 2. Unde sunt? (însemnând în ce loc sunt, ce fel de
obiecte populează acest loc şi care este raportul meu cu ele); 3. Când se petrece acţiunea? (ce
anotimp, din ce an, în ce parte a zilei); 4. De unde vin? (ce mi s-a întâmplat înainte şi care sunt
circumstanţele anterioare); 5. Ce vreau? (însemnând care este acţiunea/obiectivul meu: care
este dorinţa, intenţia, nevoia mea); 6. De ce vreau ce vreau? (care este justificarea pentru
acţiunea mea); 7. De ce vreau ce avreau ACUM? (trebuie să ştii de ce vrei ce vrei acum şi nu
altă dată); 8. Ce se întâmplă dacă nu obţin acum ce vreau? (consecinţele neobţinerii a ceea ce
vreau acum trebuie să fie foarte importante pentru mine); 9. Cum obţin ceea ce vreau?
(acţionând specific asupra partenerului, duc acţiunea mai departe) şi 10. Ce trebuie să
depăşesc pentru a obţine ceea ce îmi doresc? (sau care este obstacolul pe care trebuie să-l
depăşesc pentru a obţine ceea ce vreau, pentru că întotdeauna trebuie să am o problemă cu
care trăiesc sau pe care mă lupt să o depăşesc).
La modulul de British Contemporary am studiat piesa „Love and Money” cu Robin
Sneller. Am lucrat rolurile Jess, dar şi Office Woman. Semestrul II al anului I a culminat cu
studiul tehnicilor de dezvoltare şi lucru la un monolog şi primul show-case; cu ocazia asta eu
şi colegii mei am învăţat cum să ne facem singuri un show. Pornind de la „Faust”-ul lui Silviu
Purcărete mi-am dezvoltat un personaj al cărui
monolog l-am scris, studiat, lucrat şi reprezentat
pe scenă. L-am numit „Eve’il’s Monologue”!
Lucrul la acest show a fost foarte important
pentru mine. Am avut ca referinţe, pe lângă
,,Faust’’ (atât piesa lui Goethe, cât şi spectacolul
lui Purcărete), monologul lui Toma Caragiu
„Dracul”, „Divina Comedie” a lui Dante şi Mitul
lui Adam şi Eva/Pactul originar din Biblie.
Feedback-ul primit de la profesori şi colegi a fost
unul pozitiv şi m-am bucurat enorm că am avut
libertatea de a crea un rol de la zero.

Eve din ,,Eve’il’s Monologue”, Londra
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D. R.: Totuşi, aţi primit o temă, o direcţie?
A. M. B.: Da, obligaţia era să pornim de la un personaj sau de la o idee, o piesă, o scriitură
care ne impactează şi să dezvoltăm propriul nostru personaj, pe care să-l punem într-un
show. Ideea e să fii capabil să îţi generezi singur munca şi să o faci performant, iar materialul
să aibă o bază solidă.
Anul I s-a încheiat cu primul show-case, eveniment care s-a desfăşurat pe principii
despre care ţi-am vorbit deja.
D. R.: Da, încă de la începutul întâlnirii noastre! Show-case-ul de la sfârşitul anului I de Master are,
în schimb, rolul şi rostul lui! Dezvoltă, te rog, pentru cititorii noştri!
A. M. B.: Cu mare plăcere! Cei de la East 15 au gândit un program masteral foarte intens şi pe
trepte de interes. Cei care consideră că au acumulat destulă experienţă şi vor să intre deja pe
piaţa profesionistă, aceia au posibilitatea de a-şi încheia studiile după primul an de Master.
De aceea East 15 le oferă posibilitatea unui show-case, ca finalitate a programului lor de
Master. Fiecare an este gândit, aşadar, ca un studiu bine închegat şi rotund. Diferenţa dintre
anul I şi anul II de la East 15 este dată de 1. experienţă (ştim că în meseria noastră nu te
opreşti niciodată din învăţat) şi 2. experienţa de două luni de studiu la Moscova (la GITIS) şi
repetiţiile şi spectacolele pe care le-am performat în teatrele londoneze.
D. R.: Vorbeşte-ne despre experienţa anului II de Master!
A. M. B.: Anul II a fost rezervat lucrului cu regizorii. Lucrai ca într-un teatru. Aici am parcurs
minunata experienţă Moscova – la GITIS – despre care am anunţat mai devreme, unde am
studiat Arta actorului cu Vera Babicheva. Aici m-am iniţiat în Meyerhold şi l-am studiat pe
Cehov! Am studiat-o pe Polina Andreevna din ,,Pescăruşul”. Am realizat că şcoala
românească de teatru este foarte bună! Aveam acelaşi limbaj cu profesoara şi studenţii ruşi şi
deja aveam instrumentele funcţionale pentru studiul lui Cehov. Baza pe care am primit-o la
UNATC era solidă. Şi asta m-a făcut să mă simt tare bine!
D. R.: Ce a înseamat pentru tine experienţa Meyerhold?
A. M. B.: Am pornit de la conştientizarea a tot ceea ce fac zi de zi. Aşa am descoperit
biomecanica – mişcarea corpului în spaţiu. Apoi am pornit în a exersa acrobaţii, exerciţii
specifice. Înainte de mişcarea de dimineaţă pe care o făceam la şcoală, făceam propriile
exerciţii de încălzire. Făceam încălzire ca să pot face încălzire pe Meyerhold. Atât de
solicitante erau exerciţiile. Şi totul se făcea pe muzică. Muzica este partenerul actorului.
Tema era dată de muzică. Se utiliza stretching-ul. Exerciţiile erau structurate pe următoarele
etape: full-stop, refuzul, acţiunea, încetinirea şi full-stop. Toate cursurile erau în rusă. Apoi,
s-a introdus şi textul: „sentences” pe biomecanică. Mai târziu, textul era introdus înainte,
după sau în timpul exerciţiilor Meyerhold.

221

Concept vol 7/nr 2/2013

Interview
Polina Andreevna din „Pescăruşul” de A. P. Cehov,
în regia Verei Babicheva, GITIS, Moscova

Programul unui student rus la actorie este
următorul: dimineaţa – mişcare, după-amiaza –
actorie, iar seara toţi merg la teatru să vadă un
spectacol. Acolo am realizat că ruşii au foarte mare
respect faţă de artă şi faţă de teatru.
Producţiile londoneze ce au urmat
experienţei moscovite au fost gândite ca o
oportunitate de a performa în colectivele unor
teatre profesioniste, ca şi cum ai fi actor angajat
acolo şi au avut ca scop: 1. câştigarea experienţei
de lucru cu toate structurile aflate într-o companie teatrală/teatru – regizor, coregraf,
scenograf, etc. - 2. posibilitatea de a-ţi exersa capacităţile şi de a-ţi îmbunătăţi performanţele
prin rolurile abordate, 3. ocazia de a-ţi regla şi îmbunătăţi instrumentele – voce, corp –
jucând într-o sală profesionistă de teatru şi 4. posibilitatea de a fi văzut şi de a-ţi crea contacte
pentru cariera care începe.
Primul proiect în teatrele londoneze (în cadrul anului II Master East 15) a fost „Cercul
de cretă caucazian” al lui Brecht, unde am fost distribuită de regizorul Nick Bagnal, asistat de
Andy Pang. Rolurile la care am lucrat şi pe care le-am performat au fost Soţia guvernatorului
şi Soacra. Spectacolul s-a jucat la Clifftown Theatre în Londra. Scopul principal al acestui
proiect a fost acela de a exersa abilităţile de lucru în echipă şi de a dezvolta un
caracter/personaj în conformitate cu specificul unui spectacol de tip brechtian (ne referim la
crearea efectului de distanţare).
Apoi, am fost distribuită de regizorul Rozamunde Hutt în „Top Girls” de Caryl
Churchill, la Waterloo East Theatre şi de către regizorul Mathew Lloyd în „Making Stalin
Laugh” de David Schneider, la Tristan Bates Theatre, ambele fiind teatre londoneze.
„Making Stalin Laugh” este despre soarta unui Teatru evreiesc din perioada Rusiei
comuniste, despre respectarea prerogativelor socialiste ale epocii, dar şi despre actori şi arta
lor, despre dinamica unei companii teatrale prinse în conflictul dintre ego-ul artistic şi
responsabilitatea culturală dictată de perioada anunţată. Acest spectacol a fost o premieră
mondială. Toate aceste producţii au avut un mare impact asupra dezvoltării mele artistice şi
m-au definit ca actor. Aşadar, opţiunea de a-mi continua studiile şi în anul II la East 15 a
fost una inspirată şi mă bucur că am parcurs această experienţă.
D. R.: După experienţa celor doi ani şi a show-case-ului britanic de sfârşit de an II, ai fost selectată
într-un proiect cu care ai participat la Edinburgh Fringe Festival. O ocazie de a-ţi face cunoscută
munca şi de a păşi în ,,lumea reală” a teatrului britanic. Cum a fost?
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A. M. B.: A fost o experienţă complexă, plină şi ea de învăţăminte. Am aflat că un astfel de
festival este un mod de exhibiting itself: este o piaţă unde artişti din întreaga lume vin să-şi
prezinte „marfa”. S-au derulat peste 3000 de show-uri, timp de o lună, show-uri maraton.
Am avut norocul să ne prezentăm show-ul la o ora de vârf: 4.10 pm - 7.00 pm. Astfel că
aveam timp în prima parte a zilei să mergem la sală, să vizionăm alte două show-uri şi să
împărţim flayere înainte de spectacolul nostru pe străzile din centrul Edinburgh-ului. Înainte
de show aveai acces în sală cu doar 20 de minute (10 minute ca să ne instalăm, alte 10 minute
de încălzire cu trupa), apoi săreai direct în acţiunea spectacolului, după care aveai iarăşi 10
minute să eliberezi spaţiul pentru următorul spectacol. Am avut ocazia să jucăm doar cu un
spectator în sală (asta până să ne prindem că datoria noastră, în timpul liber, era să ne
promovăm spectacolul cât mai bine), dar am avut şi săli pline. Am avut review-uri foarte
proaste şi am învăţat din ele, apoi am ajuns până la cronici foarte bune din partea celor care
veneau să ne vadă munca.
Am fost singurul actor din trupă care vorbea engleză as a second language. Trupa era
White Ink Theatre – o companie de teatru britanică – şi a fost o ocazie unică de a învăţa cât
mai multe despre teatrul şi cultura britanică. Într-un fel, mai intensă decât însuşi training-ul
făcut în U.K. timp de doi ani! Am dormit, mâncat, suferit, băut şi râs britanic timp de o vară
şi a fost minunat! Piesa pe care am jucat-o aici a
fost „Deimos” (o trilogie Gothic Horror formată din
tripticul: „Dorian” - regizat de Nicholas Benjamin,
„Demeter” - regizat de Hannah Webb şi „Diadem” regizat de Matthew Juggins. A fost prima dată
când am lucrat ceva de acest gen. A fost o
provocare să imaginezi, să trăieşti sentimente de
frică extremă şi să le transmiţi apoi şi spectatorilor.
D. R.: Acum că ai început să lucrezi la carieră, să
revenim la origini! Spune-mi, te rog, ce a însemnat
pentru tine experienţa UNATC?
A. M. B.: UNATC-ul a însemnat începutul
călătoriei mele. Este şcoala care m-a înarmat cu o
bază serioasă şi profesionistă de lucru al actorului
cu sine însuşi. Am realizat cât de multe am învăţat
în UNATC abia după ce am plecat din ţară! Am
absolvit la clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu,
unul dintre actorii importanţi ai României şi omul
de la care am învăţat următoarele reguli, de care
„Deimos”, în regia lui Nicholas Benjamin, Edinburgh Fringe Festival
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am ţinut şi ţin cont în meseria mea: 1. să fii prezent acolo unde se întâmplă ceva important, 2.
să fii punctual în meserie, dar şi în viaţă, 3. să-ţi întreţii instrumentul (corpul actorului) şi 4.
să-l protejezi cu gândul că el trebuie să se menţină performant. De la profesorul Florin
Zamfirescu am învăţat că „actoria nu este ce fac eu, nici ce face partenerul meu de scenă, ci actoria
este ceea ce se întâmplă între noi”…Am mai învăţat că munca pentru dezvoltarea carierei e o
treabă de durată, cere anduranţă şi se clădeşte pas cu pas… De aceea e bine, mai ales pentru
un începător, să experimenteze, să fie deschis, activ şi să nu piardă contactul cu publicul.
D. R.: Ce înseamnă „to make it”? Cum lucrezi tu la carieră?
A. M. B.: Succesul e o combinaţie de mai multe elemente. E o combinaţie între talent (pe
ultimul loc!), voinţă, muncă, noroc. Important e ce faci cu talentul. Poţi fi extrem de talentat,
dacă nu ştii ce să faci să promovezi talentul, e nimic. Aşadar, reţeta succesului: voinţă,
muncă, noroc şi talent. Da. Şi întotdeauna e vorba de o strategie. Am citit multe biografii
celebre, în ultimul timp. Am citit biografia Madonnei. Trebuie să aflu ce înseamnă piaţa
americană! Abia am aflat cum e piaţa în UK. Acum trebuie să mă acomodez cu piaţa
americană. Am senzaţia că ştiu ce trebuie să faci şi cum trebuie să fii. Ideea e că trebuie să
cunoşti piaţa pe care vrei să intri. Altfel, n-ai nicio şansă...
D. R.: În State, în Los Angeles se fac nişte întâlniri pe care participanţii le numesc Hollywood Mix.
Aici se întâlnesc oameni din industrie pentru a se cunoaşte, pentru a afla cam ce mai vrea unul sau
altul să facă, artistic vorbind. Aşadar, se fac conexiuni, contacte.
A. M. B.: Dacă nu mă opresc la New York, cu siguranţă că am să le frecventez! Munca
actorului la carieră începe cu: 1. îţi faci headshoturi bune (e necesar un research despre cum
trebuie făcute şi adaptate la
piaţa pe care vrei să activezi); 2.
îţi faci site, 3. îţi faci show-réel, fie
pe teatru, fie pe film (trebuie să
dureze 2-3 minute şi să fie în
limba nativă şi în limba în care
vrei să joci). Şi, în cele din urmă,
4. îţi angajezi/efectuezi PR
personal (asta însemnează good
networking cu oamenii din
industrie, în funcţie de cum vrei
să intri pe piaţă ca brand şi ca
tip de actor). De îndată ce ţi-ai
activat aceste 4 puncte, începi să lucrezi la site-ul personal, la ce să se scrie despre tine, etc. şi
mergi la audiţii, workshop-uri, (şi asta înseamnă să lucrezi la carieră).
D. R.: Acum locuieşti şi lucrezi în SUA, la New York. Se pare că experienţa Meyerhold este extrem de
importantă pentru tine şi chiar face parte din preocupările tale prezente.
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A. M. B.: Da. Iubesc teatrul fizic şi acum sunt trainer pe tehnica Meyerhold. Am un manager
cu care lucrez la următorii paşi în carieră. În perioada asta susţin un workshop pe tehnica
Meyerhold. L-am numit Learning from Meyerhold’s Biomechanics and Applying to Actor’s
Training. Pentru acest proiect eu şi managerul meu ne bucurăm de sprijinul Fundaţiei rusoamericane IFTER, fundaţie care ne încurajează munca şi-şi promovează programul prin care
trimite artişti americani şi internaţionali să studieze la Moscova, la GITIS, la Institutul Rusesc
de Artă Teatrală, locul în care m-am specializat şi eu în Biomecanica lui Meyerhold, după
cum ţi-am spus mai devreme. De asemenea, am filmat un teaser pentru un Show Tv în care
am un rol. Primul meu rol într-un film în State! Serialul se va numi Stitch şi îi va avea în
rolurile principale pe Michael Wright şi Harry Lennix, regia fiind semnată de Vineet Verma.
Serialul va fi difuzat de o reţea online foarte populară în SUA. Am studiat, iată, în Anglia şi
în Rusia, acum lucrez în SUA şi sper ca într-o zi, după ce voi câştiga Oscarul, după ce voi fi
trăit experienţa mea profesională, să mă întorc în România şi să împărtăşesc tot ce am
acumulat celor de acasă. (Cu) Toţi avem Oscarul nostru...
D. R.: Baftă, Ana! Şi să ne vedem cu bine!

Ana Pasti
Ana Pasti este actriţă şi
este... o raţă! Aşa o alint eu. Şi nu
întâmplător. În spatele acestui alint
stă o poveste asemănătoare cu
povestea răţuştei celei urâte care s-a
transformat în lebădă. Ea, spre
deosebire de celelalte două Ane, nu
mi-a fost studentă, ci colegă de an la
Arta Actorului, la clasa maestrului
Dem Rădulescu. După absolvire mia fost parteneră de scenă în câteva
proiecte teatrale. În câteva rânduri iam fost coach, în special în perioada pregătirii pentru admitere la un master de actorie în
SUA, unde a şi fost admisă la cinci universităţi şi la o şcoală de vară, în prezent absolvind un
master USC, la Arta Actorului. Pe Ana am întâlnit-o prima oară când avea 17 ani, într-un
grup de tineri pasionaţi de teatru ce băteau cu entuziasm la porţile UNATC-ului şi se
pregăteau intens să fie admişi în această şcoală.
Era vară, cald, stagiunea se închisese, dar directoarea de atunci a Teatrului Mic,
Leopoldina Bălănuţă ţinea deschise porţile teatrului, pentru ca noi, tinerii aspiranţi, să avem
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un spaţiu în care să ne putem lucra repertoriile de admitere. Şi asta, free of charge! În toamnă,
după admitere, Ana a intrat a treia la Arta Actorului, după ce a susţinut, printre altele,
monologul Coanei Chiriţa de Alecsandri. Chiar şi eu ajunsesem să-i ştiu monologul pe
dinafară, căci, de fiecare dată când trainerul întreba: „Cine repetă azi pentru admitere?” Ana
era deja pe scenă şi îşi începea treaba. Eram foarte mirată de plăcerea şi puterea ei de muncă.
Nu pierdea nicio clipă să înveţe ceva nou despre ea, încă ceva... Ştiu că eram fascinată de o
fiinţă atât de tânără, atât de vulnerabilă şi totuşi atât de puternică şi hotărâtă. Era o forţă,
cum este şi acum, în ciuda sensibilităţii, pe care însă nu o bănuieşti de la prima vedere, căci
în viaţa de zi cu zi e... „o ratză sub acoperire”.
Pentru mine „descoperirea’’ s-a produs după terminarea facultăţii, când am început
să lucrez cu Ana pentru diferite audiţii. Prima dată am ascultat-o la monologul Vandei din
Gaiţele lui Kiriţescu. Mi s-a părut excelentă, electrizantă, surprinzătoare, ca în multe din
proiectele în care a urmat să joace. Dar s-o luăm pe îndelete, pentru a putea să o descoperiţi
şi voi pe Ana pe care o ştiu eu:
Dana Rotaru: Ce a însemnat experienţa UNATC pentru tine?
Ana Pasti: În primul rând, am avut şansa de a fi admisă la clasa lui Dem Rădulescu, dar din
păcate eu nu am ştiu să profit de ea la maxim. Eram prea mică, prea... netrăită ca să înţeleg
metaforele, de altfel excelente, pe care le folosea ca să ne explice principii de bază ale actoriei.
Totuşi, am reţinut ceva esenţial. Când joci nu trebuie să se vadă efortul. Îmi aduc aminte o
comparaţie pe care a făcut-o între jocul actorului şi mersul pe sârmă al chinezoaicelor de la
circ: «Dacă publicul ar avea o secundă senzaţia că fetiţa aia e în pericol să cadă, în loc să se
simtă bine, ar începe să strige: „Daţi-o, domnule, jos de-acolo pe aia mică, să nu-şi frângă
gâtul!”» Orice performer trebuie să dea senzaţia că ceea ce face e uşor, la îndemână, atât de la
îndemână încât spectatorii să creadă că, oricând, ar putea să facă şi ei acelaşi lucru. În plus,
deşi provenea dintr-o cultură teatrală care aşeza actorul în tipologii clare, ne-a dat mână
liberă să încercăm orice. Cel puţin mie. Ştiu că în vreo două rânduri „s-a mirat” de
propunerile de personaj pe care i le-am sugerat spre studiu, dar pentru că eu am crezut
foarte tare în ele, a crezut şi el în mine.
George Ivaşcu ne spunea mereu că în meseria asta e ca în dragoste. Ideea e să te
îndrăgosteşti de rol, altfel nu-ţi iese: „Întâi te împrieteneşti cu personajul, îl scoţi la o cafea,
fumaţi o ţigară şi abia apoi, poate coboară îngerul.” Tot George m-a învăţat cât de importante
sunt ritmul şi ruperile de ritm, mai ales în comedie. De la el am auzit pentru prima oară
despre „energia stării”, în anul II, în timp ce pregăteam examenul Shakespeare... şi nu am
înţeles mai nimic. Cum adică... „energia stării”? De altfel, e singurul de la care am auzit
despre acest concept până să mă reîntâlnesc cu piese clasice în versuri, aici la USC.
D. R.: Mi-ar plăcea să detaliem despre experienţa americană în legătură cu Shakespeare şi „energia
stării”.
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A. P.: La USC am studiat Isabella din Măsură pentru Măsură cu una dintre cele mai mari
actriţe ale scenei engleze, Charlotte Cornwell. (Charlotte Cornwell şi-a început cariera ca
membră a Royal Shakespeare, unde a jucat pentru 3 ani dramă şi comedie shakespeariană în
regia lui Trevor Nan avându-i, nu o dată, ca parteneri de scenă pe Ian McKellen şi Hellen
Mirren.) De la Charlotte am aflat că pentametrul iambic reproduce cel mai cunoscut ritm din
lume – şi anume acela al bătăilor inimii. Am aflat că diferenţa dintre versurile pare, de 10
silabe, şi cele impare, de 11 silabe, indică de cele mai multe ori o schimbare de gând. Am
aflat că forma textului (vers versus proză) caracterizează statutul social al personajelor.
De asemenea, am participat la două workshop-uri de teatru elisabetan organizate de
USC şi conduse de Rob Clare, considerat unul dintre cei mai buni pedagogi shakespeareieni
ai momentului. De la el am învăţat despre „cuvintele umbră”, adică despre arhaismele
inaccesibile publicului modern pe care actorul le poate face accesibile dacă joacă rezonanţa
vocală a corespondenţelor lor neologice. Am învăţat totodată despre importanţa vocalelor,
consoanelor şi a punctuaţiei la Shakespeare. Vocalele evocă emoţii pozitive, iar consoanele
opusul. De multe ori, Shakespeare dublează vocalele sau consoanele dintr-un cuvânt pentru
a accentua respectiva stare emoţională. De aceea e recomandabilă şi citirea textului în
engleză şi, pe cât posibil, să se lucreze pe folio-urile iniţiale, pentru că ele păstrează
punctuaţia originală. Ediţiile moderne, refac punctuaţia pe baza regulilor gramaticale
actuale, dar omit astfel de indicii importante pentru actori. Punctuaţia indică pauzele de
respiraţie şi de gând. O nouă respiraţie e un nou gând. O virgulă este o rampă de lansare
pentru cuvântul următor, sugerează o acumulare de energie, iar nu o scurtă pauză. Punctul
şi virgula, spre exemplu, indică urmarea unei fraze emoţionale, iar două puncte anunţă că
urmează o frază intelectuală. Cuvintele care încep cu literă de tipar şi care se află, de obicei,
la începutul frazei sunt cuvinte-cheie care duc acţiunea mai departe.
În anul I, am făcut cu Rob un exerciţiu reprezentativ pentru tot ce am spus mai
devreme aplicându-l pe monologul Hermionei din Poveste de iarnă. Dacă citeşti textul cursiv
de la punct la punct, pierzi toate indiciile despre contextul în care se află personajul.
Hermiona e adusă la judecată din închisoare, în faţa propriului soţ, regele Leontes, imediat
după ce a născut, şi este acuzată pe nedrept de adulter de către acesta. Aşadar, e epuizată
fizic. Când vorbeşte, face pauze în mijlocul propoziţiei, încercând să-şi găsească suflul şi
cuvintele. Această stare de fragilitate fizică e transmisă de autor prin punctuaţie. A interpreta
monologul fluent înseamnă să ignori datele personajului, să nu asumi circumstanţele în care
se află femeia aceea.
Apoi, am avut o colaborare cu L. A. Women Shakespeare Company în care am jucat
Bianca din Îmblânzirea Scorpiei, în regia Lisei Wolpez, fondatoare, excelentă actriţă şi
regizoare shakespeariană, care a făcut cel mai bun Iago pe care l-am văzut vreodată!
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Ana Pasti în Bianca din „Îmblânzirea scorpiei” de W. Shakespeare, în regia Lisei Wolpez

Ca şi în cazul Isabellei din Măsură pentru măsură, rolul în sine a fost un contre-emploi
pentru mine. În plus, am jucat pentru prima dată într-o sală de 700 de spectatori un text în
versuri, în engleza veche... de fapt nouă! Şi cred că am avut aceeaşi problemă pe care o
întâmpină mulţi dintre actorii care joacă text clasic în versuri. Cum să rămâi adevărat în
interpretare în condiţiile în care trebuie să proiectezi vocal şi emoţional? Conceptul de
„energie a stării” a jucat un rol major aici. Textul shakespearian creează imagini, imagini care
comunică idei, idei de multe ori filosofice, care, la rândul lor, comunică stări, de multe ori
excepţionale. Iar trecerea de la o stare la alta se face foarte rapid, uneori în interiorul aceluiaşi
vers. Or, asta presupune o foarte mare concentrare şi mobilitate mentală şi emoţională din
partea actorului. Spre deosebire de Cehov, unde traseul emoţional se construieşte orizontal,
liniar, o stare rezultând organic din cealaltă, la Shakespeare traseul emoţional e vertical,
sincopat. Multe cuvinte sunt onomatopoetice, iar un actor shakesperian trebuie să lase acele
cuvinte să rezoneze în el, pentru a crea o experienţă completă în spectator. Energia stării e
energia din spatele unui cuvânt, locul unde cuvântul rostit întâlneşte timpul şi-l prinde în formă
pură.
Revenind la experienţa UNATC, a mai fost cineva care a avut un rol important în
procesul meu de învăţare: Radu Gabriel. De la el am învăţat baza. „Pragul” în limbaj
colocvial sau „etapele procesului scenic” în limbaj academic. (Primeşti – încasezi – te
modifici şi reacţionezi).
Îmi aduc aminte că lucram la o scenă din Mitică Popescu de Camil Petrescu în care îl
aveam ca partener pe Iulian Postelnicu. Ideea în scena respectivă era că cele două persoanje
se iubesc, dar sunt prea timide să-şi declare dragostea. Şi nu prea ne ieşea, nici mie, nici lui
Iulian – cred că în realitate eram prea timizi amândoi – până când Radu Gabriel mi-a zis:
„Nu trebuie să faci nimic special, trebuie doar să-l priveşti şi să-l asculţi. Real. Observă-l. Fii
atentă la cum râde, cum îşi mişcă mâinile, cum te priveşte, şi găseşte ceva care îţi place la
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el.”... Ăla a fost momentul în care am înţeles şi „pragul” şi am început să-l plac şi pe Iulian!
Am devenit prieteni buni în facultate şi am trecut prin multe împreună.
D. R.: Cum priveai, pe vremea studenţiei la UNATC, colaborarea cu cei din afara şcolii (case de
producţie, agenţii de casting, etc.)?
A. P.: Nu o priveam nicicum, pentru că nu o priveam deloc. Studenţia mea s-a întâmplat
într-o perioadă de pionierat pentru agenţiile de casting şi casele de producţie din România.
Nu exista propriu-zis o industrie de film sau televiziune, iar în ce priveşte teatrul era clar că
o colaborare până la absolvire ar fi fost exclusă. Nu ştiu care e abordarea şcolilor de teatru
acum, dar, pe atunci, nu se încurajau proiecte în afara şcolii. Am trăit în alt context. Şi
contextul e foarte important. Foarte rar poţi să te ridici deasupra circumstanţelor, a timpului
şi locului în care trăieşti.
D. R.: Care este bilanţul profesional de-a lungul anilor de studenţie?
A. P.: Hm... „bilanţul” profesional...!
1. Am jucat mult. La Casandra, am jucat în 5 spectacole, într-unul încă din anul III de
facultate.
2. Am jucat roluri foarte diferite în chei teatrale foarte diferite. De la Omoară-l pe aproapele tău
de Mrozek, în care am jucat parodie şi teatru absurd, la teatru postbelic, în Bidermann şi
incendiatorii de Max Frisch, continuând cu realismul contemporan în Audiţia de Alexandr
Galin şi teatru în versuri în Bolnavul închipuit de Moliere, pentru a sfârşi cu realismul magic
în Marisol de Jose Rivera.
Şi probabil că treaba asta a fost posibilă pentru că nu am avut un gen clar definit în
facultate. După cum bine ştii şi tu, am intrat (probabil) datorită monologului Chiriţei din
Chiriţa în Iaşi de Vasile Alecsandri şi toată lumea, după admitere, s-a aşteptat să devin o a
doua Draga Olteanu-Matei sau Tamara Buciuceanu. Ori, nu numai că nu am luat proporţii
de duenă, dar, spre mirarea generală, ca să-mi parafrazez din nou profesorul, s-a descoperit
că aveam o sensibilitate artistică foarte diferită de a lor. Aşadar, cumva faptul că nu am fost
încadrată într-o tipologie a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi se puteau întâmpla
în facultate!
D. R.: Ce impact a avut asupra ta ,,ruperea de şcoală” şi intrarea în profesie?
A. P.: A fost o tranziţie destul de lină iniţial, pentru că, imediat după ce am absolvit
facultatea, împreună cu o parte din colegii de clasă am dat probă pentru noul înfiinţat teatru
„Tony Bulandra” din Târgovişte şi am devenit, pentru aproape doi ani, membră a trupei. Au
fost vremuri frumoase, de care-mi aduc aminte cu mare drag. Trăiam boem, alandala şi
năvalnic, ne hrăneam cu dragoste de teatru şi covrigi. Trăiam într-un cocon, exact ca în
facultate. Mă simţeam ca în familie. Jucasem în cei patru ani de facultate cu aproape toţi
partenerii de scenă, deci îi cunoşteam în lucru. Eram deja o trupă înainte de a deveni trupa
teatrului. Aşadar, Târgovişte a fost un fel de continuare a vremurilor din şcoală, vremuri pe
care acum nu mi le-aş mai putea permite… De asta cred că şi sunt atât de nostalgică!
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D. R.: Ce rol a avut ucenicia la Teatrul din Târgovişte pentru
evoluţia ta profesională?
A. P.: Nu am jucat multe roluri, dar am jucat de multe ori.
Şi treaba asta m-a ajutat să înţeleg mai bine relaţia cu
publicul, să învăţ despre tipurile de public şi, cel mai
important, să învăţ cum să lucrez cu mine în aşa fel încât
jocul meu să nu se mecanizeze.
Semnificativ a fost rolul Orsetei Schiantina din
Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni. Pe de o parte,
pentru că a fost prima mea întâlnire cu un personaj de
commedia dell’arte, pe de altă parte, pentru că a fost
prima mea întâlnire cu un regizor matur, cu viziune,
extrem de creativ, intens şi rafinat, care a avut un loc
aparte în viaţa mea profesională: Laurian Oniga. Cu
Gâlcevile am deschis oficial prima stagiune a teatrului, aşadar spectacolul a avut o miză
specială. A fost pariul lui Ranin (directorul teatrului) cu publicul şi critica de specialitate. L-a
câştigat. Proiectul ne-a „lansat pe orbita artistică românească”, ca să zic aşa. Am făcut vâlvă,
ne-am remarcat. Ranin şi-a dorit foarte tare să aşeze „Tony Bulandra” pe harta teatrală
românească şi a reuşit. Nume mari – Mihai Maniuţiu, Victor Ioan Funză, Alexa Visarion au
montat aici, teatrologi renumiţi – Florica Ichim, Marina Contantinescu, Cristina Modreanu
au scris despre noi, iar publicul bucureştean venea regulat la spectacolele de la Târgovişte.
D. R.: Cum descrii perioada în care ai făcut televiziune?
A. P.: Este o altă carieră. A fost o perioadă foarte interesantă şi foarte intensă. Am lucrat
mult, atât în faţa cât şi în spatele camerei, (am fost şi prezentatoare şi reporter şi editor) şi
asta mi-a dat o viziune de ansamblu asupra fenomenului, foarte folositoare pentru actriţa din
mine în înţelegerea lucrului cu camera şi cu ce înseamnă povestitul în imagini. Prima mea
emisie a fost şi primul meu direct. Prezentam cu Adrian Păduraru o emisiune-concurs,
Vacanţă la Roma. Nu mai fusesem în viaţa mea într-un studio de televiziune, era mare ca o
cantină de uzină – nu ca aş fi fost în viaţa mea într-o uzină, dar aşa-mi părea... plină de care
de emisie, cabluri şi reflectoare. Nu am avut nicio repetiţie, niciun pic de timp să „scot
personajul la o cafea”. Am păşit pe platou şi, 5 minute mai târziu, s-a aprins lumina roşie de
la carul – ţin minte şi acum era carul 3! – şi mi s-a suflat în cască: «Eşti în direct, tovarăşa –
aşa îmi spunea realizatorul emisiunii, Ştefan Stănescu, îmi spunea „tovarăşa” – schimbă
punctul de atenţie, am trecut de 5 secunde pe carul 6!»
Aşadar... da, este o altă carieră pentru că este o altă meserie. Foloseşti mult din ce ai
exersat ca actor, cum ar fi atenţia distributivă şi capacitatea de focusare, dar totul se întâmplă
în viteză, pe repede înainte. Nu ai timp de pregătire. Toate descoperirile pe care le faci, le faci
direct în lucru, funcţionezi pe baza intuiţiei şi orice ajustare o faci din mers. E un mediu
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superficial în care trebuie să esenţializezi. Deoarece era un mediu superficial am trecut de la
departamentul de divertisment la departamentul cultural, unde am avut parte de cea mai
mulţumitoare etapă, ca să răspund la întrebarea ta. Am colaborat la Caravana Dacia Literară,
un proiect adiancent al emisiunii 5 minute de cultură - o docu-dramă după Istoria Literaturii
Române de George Călinescu, realizată de Cornel Mihalache, un foarte bun om de
televiziune, laureat APTR, în care am interpretat diverse personaje celebre din literatura
marilor clasici români.
Cât despre Caravana Dacia Literară, era o campanie făcută în şcoli şi licee pentru
promovarea literaturii române. Am călătorit mult în toată ţara, făcând reportaje în cele mai
sărace şi uitate de lume colţuri ale României, unde mergeam să împărţim manuale şi cărţi
elevilor şi să le citim literatură, încercând să convingem părinţii care dădeau banii de alocaţie
pe vodcă, să-i dea şi pe cărţi. Mai ales că acei copii îşi doreau realmente să înveţe. O parte din
ei faceau câte 5-10 km pe jos zilnic ca să ajungă la şcoală! Aşadar da, perioada respectivă a
fost semnificativă pentru mine, am simţit că ce fac înseamnă ceva, am simţit că fac o mică
diferenţă.
Cât despre regrete... Regret că nu s-a acceptat în grila Tv o emisiune feministă pe care
am propus-o, subiect care dintotdeauna m-a preocupat (nu văd cum să nu te preocupe ca
femeie) şi prin care aş fi putut să fac o mai mare diferenţă!
D. R.: Nevoia ta de studiu, de schimbare să fie responsabilă pentru decizia de a urma un masterat în
ştiinţe politice? Ce a însemnat acea perioadă pentru cariera ta?
A. P.: Ambii mei părinţi sunt sociologi, iar tata e şi analist politic. Am crescut printre strategii
de campanie electorală. Era puţin probabil să nu mă intereseze ştiinţele politice. Nu politica
în sine, ci ştiinţele politice şi sociale. Cred că totul în jurul nostru e politic, fie că privim
lucrurile aşa sau nu. Inclusiv faptul că eu dau acum acest interviu, e posibil datorită
„politicii” revistei şcolii. Când eram în ultimul an de liceu m-am pregătit în paralel şi pentru
examenele de la UNATC şi pentru examenele de la SNSPA. Mergeam la olimpiadele de
filosofie şi de istorie... până când am realizat că trebuie să fac o alegere: teatru sau ştiinţele
politice. Cum totul se întâmplă ciclic pe lumea asta, cel puţin aşa cred – dacă îţi doreşti ceva
foarte tare, şansele se repetă – am ajuns să-mi consum şi această experienţă.
Pentru carieră a însemnat un stand-by total. Aproape doi ani nu am avut nicio
legătură cu lumea artistică. Nu mă mai duceam deloc la teatru, foarte rar la filme şi nu mă
uitam la televizor decât absolut întâmplător. Voiam să trăiesc altfel şi altceva, voiam să
descopăr alte lucruri despre mine, lucruri pe care nu prea aveam cum să le aflu dacă nu
schimbam contextul. Am mai spus, contextul e foarte important. Asta mi se întâmplă destul
de frecvent de altfel, să doresc să schimb contextul... cred că e ceva ce mă defineşte. Cred că
trebuie să schimbi tot timpul locuri şi lucruri în jurul tău ca să poţi să te schimbi pe tine.
Sau... să te îndrăgosteşti. Atunci ne reinventăm alături de celălat, o luăm de la capăt cu cine
vrem să fim!
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Ana Pasti şi Dana Rotaru în
„Romania Greatest HITs” după Mircea Dinescu şi
Grigore Vieru, în regia lui Marcel Ţop,
Tinerimea Română, Bucureşti

D. R.: Ai trecut de la ucenicia într-o trupă de
teatru de stat, la experienţa de televiziune, apoi ai
renunţat la televiziune şi ai intrat în teatrul
independent. Care sunt momentele importante ale
experienţei de liber-profesionistă? Care au fost
plusurile, care neajunsurile? Ce ai învăţat sau ai
explorat nou aici?
A. P.: Fiecare moment a fost important în
felul său. Proiectele independente la care am
lucrat mi-au fost într-un fel cele mai dragi,
pentru că majoritatea au fost iniţative
personale, la a căror producţie am contribuit
direct sau indirect, deci m-au „costat” cel mai
mult. Nu a fost o perioadă simplă deloc. O parte din timpul şi energia mea s-au consumat cu
probleme administrative, în loc să se consume cu probleme creative. Însă munca mi-a fost
recunoscută, ceea ce a făcut ca toate frustrările avute pe parcurs să devină neimportante, în
cele din urmă.
În 2008 am lucrat la trei proiecte în Spice Club: Poezii la o cafea, Divorţ în direct de
Horia Gârbea, în regia lui Dan Victor şi Rromeo Thaj Julieta, pe un text original de Cătălin
Rotaru, în regia lui Cătălin Rotaru. Toate trei au participat la FestCo, iar spectacolul Rromeo
Thaj Julieta a câştigat în cadrul festivalului premiul Off pentru cel mai bun spectacol
prezentat într-un club.
Cu Poezii la o cafea am reuşit să creăm o audienţă fidelă, care timp de doi ani, în
fiecare seară de marţi, venea să asculte colaje de poezie, în acompaniament de muzică live.
Fiecare reprezentaţie era o călătorie poetică şi muzicală în alt colţ al lumii. A fost un proiect
foarte frumos, care mi-a bucurat mult sufletul şi, din câte ştiu, şi pe al altora. Şi tocmai
pentru că a fost aşa frumos, majoritatea celor implicaţi (tu, Radu Zetu, Dan Ardelean,
directorul muzical al proiectului şi eu) am decis să rămânem împreună şi să facem un
muzical original, regizat de Marcel Ţop, pe textele a doi mari poeţi de dincoace şi dincolo de
Prut: Mircea Dinescu şi Grigore Vieru, intitulat Romania Greatest HITs.
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D. R.: Ai revenit la studiu şi ai ajuns, de data asta, în SUA, la USC, la un master în arta actorului.
Ce înseamnă şcoala americană pentru tine sau ce ar (mai) avea de învăţat actriţa Ana Pasti de aici?
A. P.: Nu ştiu dacă pot să răspund la întrebarea „ce înseamnă şcoala americană”, pentru că
şcoala la care sunt eu este una atipică. Nu se studiază după o metodă anume, ci după o
varietate de metode care însă au aceleaşi scopuri:
• Să formeze actori cu un instrument (fizic, vocal, emoţional, mental) cât mai puternic şi
flexibil. Actori capabili să interpreteze orice tip de rol, să lucreze în orice tip de mediu şi cu
orice tip de tehnologie, condiţii esenţiale pentru o piaţă care devine din ce în ce mai
dinamică şi competitivă, mai ales în L.A.
• Să formeze „o a doua Merly Streep”, ca să-l citez pe unul dintre profesorii mei de actorie.
Adică: să formeze actori creatori, personalităţi artistice autentice. USC crede foarte tare în
dezvoltarea unicului, a individualului şi ineditului din studenţii săi actori, aşadar toate
cursurile, workshop-urile, lecţiile deschise şi spectacolele făcute nu au fost decât pretexte
pentru a-i crea studentului contextul necesar pentru a-şi explora la maxim valenţele sale
creatoare.
Deşi, cum spuneam, nu există o metodă anume, există tendinţe anume şi etape clare
de specializare. Studiem după Grotowski – Andy Robinson (creatorul şi coordonatorul
programulul masteral) este unul din principalii disicipoli grotowskieni. Studiem şi după
Peter Brook, Michael Cehov, Eugenio Barba, Viola Spolin, Joseph Chaikin, Stephen Wang,
Anne Bogard, Declan Donnellan, Jacques Lecoq.
În anul I, lucrezi la tine. Nu se porneşte de la „eu” ca de la un dat, ci se cercetează acel
„eu”. Se porneşte de la premisa că „eu-ul” autentic al fiecăruia dintre noi trebuie descoperit,
căci în viaţa de zi cu zi el este un construct educaţional, un produs socio-politico–cultural al
mediului în care trăim şi care, astfel, ne limitează. Ori, ideea este că universul unui actor
trebuie să fie infinit, pentru a putea să joace orice. Orice rol este mai mic decât mine, este
doar o parte din mine, o faţetă a mea (căci are o viaţă finită care începe şi se termină pe
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pagină). Aşadar, trebuie să explorez toate părţile din mine pentru a putea apoi accesa orice
tip de gând şi emoţie când joc.
Căci, în fond, ce altceva aduci pe scenă decât propria ta persoană? În ce constă noutatea
interpretării unui rol, mai ales a unui rol consacrat? În unicitatea felului meu de a gândi,
simţi şi (re)acţiona. Ce face, finalmente, diferenţa specifică între mine şi altă actriţă care joacă
acelaşi rol este viaţa mea interioară, imagistica mea. Deci, la propria persoană trebuie să
lucrez. Pentru a fi un actor cu adevărat creator trebuie să cultivi şi să dezvolţi permanent
personalitatea artistică unică din tine, să-ţi hrăneşti sensibilitatea, stimulându-te şi
provocându-te continuu fizic, emoţional şi intelectual. Actorul trebuie să trăiască constant în
spaţiul fragil al întrebărilor, al căutărilor, al explorărilor, cel puţin asta e filosofia USC.
La prima oră de curs, Charlotte Cornwell ne-a spus: „80% din profesia asta e curaj şi
20% e acceptarea faptului că, spre deosebire de alţi oameni, avem nevoie să ne arătăm, să fim
văzuţi”. În primul an îţi descoperi curajul. Curajul de a fi cine eşti. Investighezi cine eşti tu ca
fiinţă şi ca artist, investighezi adevărul tău personal şi eşti provocat în toate felurile să
exprimi acel adevăr.
Aveam de două ori pe săptămână un exerciţiu intitulat „Cercul”: cu toţii ne aşezam în
cerc împreună cu profesoara care conducea cursul (Natsuko Ohama, una dintre cele patru
maestre de tehnica vocală Linklater din întreaga lume) şi ne „descopeream vocea”, adică
povesteam ceva despre noi. Orice. Orice ne preocupa sincer în acel moment. O întâmplare
trecută sau prezentă, ideea fiind să ne angajăm deplin în călătoria emoţională pe care
povestirea întâmplării respective ne purta şi să-i lăsăm pe cei din jur să fie martorii acestei
călătorii. Iniţial mi s-a părut o treabă neserioasă. Ce facem aici, teatru sau terapie? Până când
am realizat că, de fapt, „Cercul” nu era decât o foarte bună ocazie de a ne antrena potenţialul
de vulnerabilitate, de a accesa rapid acea parte din tine care „te costă”, element fără de care
jocul actorului nu are valoare reală. Eram total expuşi. Nu puteam să ne ascundem în spatele
unui text sau al unui personaj. Cu cât îmi era mai lehamite să împărtăşesc ceva despre mine,
cu atât îmi era mai clar că trebuie să o fac. Astfel am învăţat să identific şi să adresez formele
de rezistenţă personală care mă afectau în lucru.
De cele mai multe ori, pentru o audiţie sau pentru un spectacol-lectură ai foarte puţin
timp de pregătire şi categoric ai doar câteva minute în care să arăţi ce poţi. Trebuie să fii
capabil să te aduci pe tine cu totul în interpretarea respectivă, într-un timp foarte scurt.
Programul masteral de la USC lucrează de la început cu forme şi stiluri. Avem un
prim modul de Shakespeare din anul I. Shakespeare se studiază în etape care se întind pe
perioada celor 3 ani de studiu. Se începe cu monoloage, apoi se studiază pe scene şi acte şi,
într-un final, se face o piesă. Tot în primul an avem module de clovnerie şi cascadorie. Cursul
de cascadorie nu este doar o învăţare mecanică a unor tipuri de lovituri, căzături şi luptă cu
arme. Totul este personalizat. Modulul culmineză cu un show în care coregrafiem o secvenţă
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de luptă, folosind un text existent sau inventând un nou text, prin care fiecare dintre noi
exprimă tipul de violenţă şi agresivitate pe care l-a descoperit ca fiindu-i specific.
În mod similar, cursul de clovnerie nu este doar o combinaţie de acrobaţii şi jonglerii,
ci este un proces de explorare personală a tipului de clovn care eşti. Am învăţat diverse feluri
de machiaj, am lucrat cu diverse nasuri, peruci şi costume. La sfârşitul cursului, profesorul
(Matt Walker), un excelent clovn şi actor de comedie ne-a făcut cadou fiecăruia: câte un nas
roşu potrivit cu personalitatea clovneristică a fiecăruia dintre noi. Nasul ăsta mi-a devenit cel
mai bun prieten. De câte ori mă simt încurcată sau blocată când lucrez la un rol, fac o repeţie
cu nasul meu de clovn şi de fiecare dată descopar valenţe inedite ale personajului meu! Sau
repet cu mască. Masca e un alt instrument fantastic de lucru la un rol. Orice mijloc care te
ajută să te „dedublezi’, să te dezinhibi, să nu te mai auto-analizezi sau să te evaluezi în timp
ce lucrezi, e binevenit.
Andrei Belgrader, un foarte talentat regizor român şi un excelent profesor, cu o
carieră pedagogică făcută pe baricadele Yale-ului şi Julliard-ului, mi-a dat cele mai bune
sfaturi pe care le-am auzit vreodată despre actorie: „Când lucrezi la un rol, porneşte de la
ideea fie că eşti un geniu şi tot ce faci e extraordinar, fie că eşti cel mai lamentabil actor din
lume şi orice ai face, oricum tot prost o să fie!” Operând cu aceste extreme, renunţi la
judecăţile de valoare despre tine în timpul lucrului şi poţi, în sfârşit, să fii liber. „În plus, mai
zicea el, nu încerca să fii mai bun sau să demonstrezi ce bun eşti în timp ce joci”. La asta
lucrezi în repetiţii, dar în spectacol sau la filmare pur şi simplu eşti prezent, reacţionezi pe
moment. Dacă încerci să demonstrezi cât de bun eşti, energia ta se pierde în treaba asta în loc
să se consume în scena pe care o ai de jucat. În loc să te focusezi pe tine, pe ce simţi şi
gândeşti tu, ideea e să te focusezi în afară, pe partener, pe ce simte şi gândeşte el. De ce?
Pentru că ce e în afara ta nu poate fi controlat. Nu-ţi poţi controla partenerul sau mediul. Ori,
momentele de adevărată creaţie – cele în care coboară îngerul – sunt cele în care nu eşti în
control, când ai suficientă încredere în tine pur şi simplu să te abandonezi clipei. Ideea este:
„share yourself”cu publicul; împărtăşeşte-i, nu-l manipula. De asta, câteodată, amatorii sunt
actori excelenţi. Pentru că se lasă să li se întâmple orice e de întâmplat. Amatorii, animalele şi
copiii. Dacă am un ideal profesional, e să joc cu un câine pe scenă şi publicul să se uite la
mine şi nu la el!
Deoarece trăim foarte mult cu mintea şi nu cu corpul, mai ales acum, în secolul
supertehnologiei, se lucrează foarte mult pe teatrul fizic, insistându-se pe felul în care
impulsul se manifestă în corp. Căci corpul, spre deosebire de minte, e nepervertit, corpul nu
minte. Pentru a putea avea maximă expresivitate, nu e suficient să gândeşti corect!
Poţi să gândeşti corect, dar instrumentul tău să nu fie suficient de antrenat, de
sensibil şi de rafinat încât să poată comunica nuanţele gândului. E ca şi cum urechea ta
internă percepe Do-ul de sus, să zicem, dar nu îl poate reda.
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Când un actor se încălzeşte prin mişcare, ceea ce îşi încălzeşte real nu este corpul, ci
imaginaţia. Corpul în mişcare nu e decât un mijloc de expresie al fanteziei actorilor. O
mantră a USC-ului este: „Get it in your body. Listen to your body. The body knows.”
Din acest motiv, nici nu se petrece foarte mult timp cu lucrul la masă. Se repetă după
primele lecturi direct cu mişcare, iar traseul de mişcare se construieşte organic. Se revine
frecvent asupra textului, se analizează şi reanalizează, dar incorporând experienţa de lucru
în spaţiu. În acest fel obţii mai multă informaţie. În lucrul în spaţiu, spre deosebire de lucrul
la masă, nu foloseşti doar intelectul, ci funcţionezi cu toate simţurile. Emiţi şi receptezi totul
cu toată fiinţa ta.
Şcoala de artă dramatică USC crede că teatrul e acţiune. Un personaj acţionează
asupra celuilalt sau, câteodată, asupra sinelui pentru a ajunge la ceea ce-şi doreşte să obţină.
Înainte de a descoperi ce ar putea gândi sau simţi un personaj, se investighează ce ar face un
personaj ca să-şi atingă scopul. Traseul mental şi emoţional al unui personaj este întotdeauna
generat de ceea ce face personajul şi informat de schimbul pe care îl are în scenă cu celelalte
personaje în încercarea de a-şi atinge obiectivul. Un personaj se construieşte dintr-o
succesiune de acţiuni: uneori fizice, alteori mentale.
După aceleaşi principii se predau şi cursurile de vorbire. În lucrul pe text, fiecărui
cuvânt i se se asociază o acţiune fizică sau un gest inspirat de cuvântul respectiv. Textul se
ascultă şi se învaţă cu toate simţurile, nu doar cu mintea, şi se exprimă cu tot corpul.
Tehnica Linklater (pe care am studiat-o la USC) are două obiective: o respiraţie
organică şi eliberarea vocii prin înlăturarea mecanismelor psihologice care inhibă şi limitează
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expresivitatea vocală. Ideea nu e să ai o voce impostată, impecabilă, ci o voce maleabilă,
sensibilă la nuanţe, expresivă, capabilă să redea orice emoţie umană şi să rezoneze într-un
registru vocal cât mai variat. Îmi aduc aminte că anul trecut lucram, la un moment dat, la
rezonatorii de piept şi unei colege de clasă i-a fost dificil să acceseze acei rezonatori. A
descoperit în lucru că motivul principal pentru care nu putea s-o facă avea legătură cu un
blocaj intelectual. Imaginea pe care şi-o formase despre propria persoană era una de fată
draguţă, simpatică, inofesivă, în totală opoziţie cu agresivitatea şi directeţea pe care vocea de
piept le presupune, aşa că pentru ea vorbitul în acel rezonator o punea într-un inconfort
total.
În anul II am aprofundat lucrul la stil şi personaj. Am studiat, desigur, realismul
psihologic rus şi american. Am lucrat scene din Pescăruşul de Cehov, în care am jucat-o pe
Arkadina şi scene din Hedda Gabler de Ibsen, în care am fost distribuită în Hedda. Apoi, am
fost Ella din Blestemul clasei înfometate de Sam Shepard. De asemenea, am lucrat şi teatru
absurd. Am fost Emma în câteva scene din Trădarea de Pinter, unul din autorii mei preferaţi.
În paralel am colaborat cu John De Mita la două din piesele într-un act ale lui
Tennesee Williams, într-un spectacol intitulat 27 de vagoane pline de bumbac şi alte povestiri în
care am fost D-na Hardwick Moore din The Lady of Larskpur Lotion (o precursoare a lui
Blanche Dubois) şi am fost Femeia din Vorbeşte-mi ca ploaia şi lasă-mă să te ascult.
În cadrul modulului de mişcare am studiat masca grecească şi masca de commedia
dell’arte. Tot în acelaşi modul am lucrat la personajele de compoziţie. În fiecare săptămână
pregăteam un monolog sau o scenă nouă, textele variind de la comedie bulevardieră la teatru
naturalist, cu scopul de a construi personaje cât mai extravagante prin alegeri fizice şi vocale
extreme. O parte din ore sunt dedicate imitaţiei. Fiecare student are ca sarcină studierea
pentru o imitaţie cât mai exactă a câtorva mari actori în scene din filme celebre. Parte din
modulul de mişcare este cursul de mişcare scenică în care, pe baza metodelor ViewPoints şi
Suzuki, am investigat relaţia personajelor cu spaţiul şi cu obiectele din spaţiu şi rolul
(esenţial, aş spune eu) pe care traseul de mişcare îl are în spunerea poveştii. Am învăţat să
construiesc spaţiul fizic al unei piese pe baza atmosferei cerute de piesa respectivă, cerinţe
identificate după o documentare istorică, sociologică şi culturală a elementelor care creează
lumea piesei. Ideea este ca amplasarea obiectelor în spaţiu să ajute la dinamica relaţiilor între
persoanje, să accentueze tensiunea dramatică. Am învăţat despre folosirea obiectelor ca
obstacole sau ca soluţii în atingerea scopului personajului în scenă. Am învăţat despre
spaţiul negativ, despre cum să împart scena cu partenerul şi, mai ales, despre cum să generez
pattern-uri de mişcare cu scopul de a acţiona asupra partenerului, obligându-l să se modifice.
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Poate cea mai interesantă etapă a anului II este cea în care am învăţat să ne autogenerăm munca şi să devenim astfel autonomi în lucru. În acest sens, am avut un curs de
solo-performance care s-a finalizat cu un spectacol alcătuit dintr-o succesiune de monoloage
scrise de noi, pornind de la întâmplări reale
din viaţa noastră. Dintre toate formele de
teatru american, solo-performance-ul îmi
place cel mai mult. Nu doar pentru că e
extrem de onest şi creativ, dar şi pentru că-i
oferă actorului independenţă totală în lucru.
În aceast tip de show, actorul nu e condiţionat
de aproape niciun factor exterior. Nu are
nevoie de dramaturg – căci îşi generează
singur textul, nu are nevoie de regizor, căci îşi
creează singur momentele dramatice, de când
le aşterne pe hârtie, nu are nevoie de decoruri
sau costume. Îi trebuie doar o scenă, un
reflector şi propria lui sensibilitate.
Ana Pasti în Elmire din ,,Tartuffe” de Moliere, în regia lui Andrew Robinson

Tot în acest sens, avem un curs de actorie de film care se derulează pe toată durata
celor trei ani de studiu, în cadrul căruia învăţăm să creăm scurt-metraje. Scriem scenarii, le
filmăm şi le edităm, scopul acestor proiecte fiind, pe lângă demitizarea camerei, să ne
însuşim cunoştiinţele necesare, în special cele tehnice, astfel încât să ne putem produce
propriile filme. (Web-series-urile sunt din ce în ce mai populare în America şi, recent, carierele
multor actori s-au lansat aşa).
În anul III se face tranziţia către mediul profesional. Am lucrat concomitent la trei
spectacole, pe scene profesioniste ale L.A.-ului. Joc Elmire din Tartuffe de Moliere; joc
Rebecca şi alte câteva personaje secundare din Oraşul nostru de Thorton Wilder; joc Casandra
într-o adaptare originală dupa Troienele de Euripide, un text scris de ansamblu în colaborare
cu regizorul. Cu acest proiect am înţeles real ce înseamnă puterea grupului, ce forţă
nemaipomenită are lucrul în echipă. A fost, de departe, cea mai inventivă, creativă şi
interesantă experienţă profesională pe care am avut-o până acum!
Continuăm modulul de actorie pentru cameră, modul pe care l-am început din anul II
şi în care învăţăm tehnici de actori şi tehnici de audiţie pentru film şi televiziune. Modulul
culminează cu crearea de show-réel-uri, postate ulterior pe site-ul şcolii ca material de
prezentare a promoţiei noastre. Deşi aparent e aceeaşi meserie, actoria pentru cameră şi
audiţiile pentru cameră sunt foarte diferite de audiţiile şi actoria de teatru... În film, actoria se
întâmplă între replici, în special când reacţionezi; în teatru se întâmplă pe replici, când
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acţionezi. În film nu poţi să păcăleşti deloc, mai ales dacă ai un prim-plan. E adevărat că totul
durează mai puţin (în general cadrele sunt între 30 de secunde şi 2 minute) şi e nevoie să-ţi
iasă foarte bine totul doar o dată, dar trebuie să gândeşti şi să comunici emoţii tot timpul. Nu
poţi minţi camera, camera vede totul. Cadrul e pe tine, nu te poate salva povestea sau
partenerul, ca la teatru. Cel mult editorul, dar nu cred că e o idee să te bazezi pe asta. În plus,
în film sau televiziune castingul se face pe bază de personalitate. Dacă nu te potriveşti cu
imaginea mentală pe care regizorul o are despre personaj, la revedere! Nu contează cât de
bun eşti. Iar, să încerci să te modifici după viziunea pe care crezi că regizorul o are despre
personaj, asta e inutil! În primul rând pentru că nu poţi să ştii cu siguranţă ce vrea regizorul,
uneori nici el nu ştie, ştie doar să recunoască ce vrea, nu să şi articuleze. Şi, în al doilea rând,
pentru că nu poţi fi altcineva decât eşti, oricât te-ai strădui. Eşti cine eşti. Eşti cât eşti. Foarte
rar se schimbă scenariul după tine. S-au mai văzut excepţii, dar nu te poţi baza pe excepţii...
Ori, în teatru, deşi trebuie să-ţi iasă foarte bine în fiecare seară, distanţa dintre tine şi public e
mai mare şi, dacă ai momente când eşti „pe gol”, povestea te salvează! Plus că nu eşti
întotdeauna tu în centrul atenţiei... Plus că ai mult mai mult timp să fii în personaj, să-l cauţi
– căutare care continuă inclusiv în timpul spectacolelor, căci publicul te ajută să faci noi
descoperiri despre rol.
Tot în anul III, semestrul II, am avut cursuri de voice-over şi canto, la sfârşitul cărora
înregistrăm un demo de voce. Apoi jucăm în spectacolele-lectură ale studenţilor de la secţia
de dramaturgie şi-i ajutăm să dezvolte piese noi, ale căror personaje le originăm. Ne
antrenăm, în acest fel, pentru lecturi la prima vedere, învăţăm să facem alegeri rapide şi
specifice pe texte noi şi, cel mai important, învăţăm cum să colaborăm cu dramaturgul la
dezvoltarea rolului. Se scrie foarte mult teatru în America şi o mare parte a producţiilor
americane sunt texte complet noi. În mod frecvent un actor va ajunge să fie distribuit într-un
rol, într-o piesă în curs de dezvoltare, de aceea e foarte util să se familiarizeze cât de repede
cu acest tip de colaborare. Consider deosebit de semnificative cursurile de introducere în
industrie. Facem simulări de interviuri şi audiţii pentru manageri, agenţi şi directori de
casting în faţa cărora prezentăm monoloage scrise de colegii dramaturgi, special pentru noi.
Avem şi un curs de marketing. Se discută despre partea de business a profesiei şi ni se oferă
consiliere în tot ce ţine de aspectul comercial al profesiei (head-shot-uri, show-reel, typecasting, P.R. etc).
Programul culminează cu un show-case susţinut atât în LA, cât şi în NY, în care fiecare
student prezintă două scene contrastante, în general contemporane, din filme sau seriale.
Show-case-ul reprezintă o rampă de lansare în profesie, aşa cum pe vremuri primul bal
reprezenta rampa de lansare a domnişoarelor în societate! Doar că, în loc să fie locul de
întâlnire a viitorilor soţi, e locul de întâlnire cu viitorii agenţi şi manageri, în speranţa unor
mariaje profesionale cât mai de succes! În plus, la sfârşitul anului III, fiecăruia dintre noi i se
desemnează câte un mentor, un actor deja afirmat care are rolul de a ne susţine şi ghida pe
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întortocheatele şi orbitoarele culoare ale Hollywood-ului şi, în măsura posibilităţilor, de a ne
deschide şi câte o uşă.
D. R.: Ai experienţă şi în film. Cum s-a desfăşurat cariera ta în film? Asta este ceea ce îţi doreşti acum
cel mai mult sau asta e noua iubire?
A. P.: Am ceva experienţă, nu pot spune că am o carieră. Am jucat roluri secundare în câteva
filme româneşti şi într-un serial de televiziune. La urgenţă în regia lui Andrei Zinca, unde am
făcut parte din echipa curentă a serialului şi de unde probabil am învăţat cel mai mult. Am
fost pe platou câteva luni bune, zi de zi, pe parcursul filmării celor două sezoane, dintre care
al doilea, din păcate, nu s–a finalizat.
A. P.: În Los Angeles am jucat în trei scurt metraje, iar în cadrul cursului de actorie de film,
am facut încă şase filmuleţe. Aşadar, nu e o nouă iubire! E una destul de veche... Nu prea mi
s-a întâmplat să o trăiesc în Romania şi, da, categoric e ce îmi doresc cel mai mult acum, mai
ales că mă aflu unde mă aflu...
D. R.: Adică în Los Angeles, California!
A. P.: Da! Încă ceva: deşi nu am văzut foarte mult teatru american, ca să vorbesc în totală
cunoştinţă de cauză, am văzut suficient încât să ajung la concluzia că actorii americani sunt
mult mai buni pe film decât pe teatru. Mi se pare că spectacolele lor nu au atmosferă, mai
ales dacă sunt montări de texte clasice. Actorii americani trebuie să-şi exerseze la maximum
imaginaţia pentru a suplini rafinamentul cultural, artistic şi intelectual dezvoltat de-a lungul
secolelor de istorie europeană. Cum ar putea fi altfel decât copii ale prezentului absolut, ai
mundanului, ai imediatului, din moment ce aparţin unei naţii care există de nici 250 de ani?
Societatea americană s-a construit pe meritocraţie, pragmatism şi eficienţă. Totul se întâmplă
repede, aici şi acum. Aşadar, americanilor nu
le este simplu să înţeleagă diferenţele de statut
social, ironia, subtextul sau double entendreul. De asta nici nu joacă bine Cehov. Pentru că
nu-l înţeleg. E un tip foarte diferit de
sensibilitate, o lume pe care nu o cunosc deloc.
E legitim pentru un american să se întrebe de
ce nu vinde totuşi Liubov Andreevna livada
de vişini dacă e în pragul falimentului?
D. R.: Ne apropiem de finalul interviului şi nu
vreau să terminăm fără să revenim la carieră şi
lucrul la carieră. Aşadar, ce înseamnă a lucra la
carieră din punctul tău de vedere? Când ai făcut
asta conştient? Ştim că e un proces de lungă
durată...
În Casandra din „Troienele” după Euripide, în regia lui David Bridel
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A. P.: Cred că am lucrat dintotdeauna, doar că de puţin timp o fac conştient. Şi de încă şi mai
puţin timp o fac eficient. De când am venit în America am înţeles, de fapt am acceptat în
sfârşit, că există acting şi the bussines of acting. Am acceptat că trebuie să am grijă de
amândouă, pentru că se condiţionează reciproc. În România, alegeam să ignor aspectul de
business pentru că mă făcea să mă simt inconfortabil. Îmi spuneam că, dacă mă preocup de
actorie, partea de business se rezolvă de la sine. Dar, de fapt, îmi spuneam asta doar pentru
că era mai simplu şi mai plăcut doar să joci, decât să „vânezi” un rol. Acum nu mai am nicio
problemă să fac asta. Din contră, cred că e de datoria mea s-o fac! Dar acasă nu aveam
destulă încredere în mine, nu îmi plăcea destul de mine încât să fiu confortabilă cu treaba
asta. Ideea e să faci pace cu tine, să îţi asumi cine eşti şi să ai încredere că orice s-ar întâmpla,
cine eşti e de ajuns. Cu fiecare audiţie exprimi o părticică din tine, împărtăşeşti un pic din
tine, după care îţi vezi de viaţă. Asta e tot ce poţi să faci! Atunci şi astfel, cred că se întâmplă
o carieră. Organic.
D. R.: Ce înseamnă pentru tine‚ „to make it as an actress”?
A. P.: Un Oscar.
D. R.: În final, care consideri că sunt cele mai
importante valori pe care actorul trebuie să le
deţină şi să le cultive pentru a fi activ şi de
succes?
A. P.: 1. Să fii activ (To be active). Cred că
un actor trebuie să fie într-un antrenament
continuu, ca un sportiv. Trebuie să fii în
formă şi nu poţi să te menţii în formă dacă
nu lucrezi. Aşa că, dacă nu ai de lucru, îţi
faci de lucru! O mare parte din absolvenţii
promoţiilor anterioare de la USC, în
perioadele în care nu joacă se duc la
workshop-uri pentru a fi văzuţi şi pentru a
lucra cu agenţi, manageri şi directori de
casting. Dacă nu au bani să plătească aceste
workshop-uri, îşi creează propriile materiale
(solo performance-uri sau web-series sau
stand-up-uri). Sau, se adună pe la unul sau
pe la altul pe acasă şi fac spectacole-lectură
sau lucrează scene şi monoloage pentru
viitoare audiţii. „If there’s a will there’s a
way. Always.” Ai căzut, te-ai lovit, te ridici şi
o iei de la capăt, important e să nu
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abandonezi cursa.
2. Înţelege-ţi ego-ul şi învaţă să lucrezi cu el. Cu cât înţelegi mai repede că actoria e un stil
de viaţă, că e o condiţie de permanentă vulnerabilitate şi incertitudine (financiară,
emoţională, etc.) cu atât mai bine. Asta presupune să ai puterea să recunoşti când n-ai fost
bun, când alţii sunt mai buni decât tine, ca să poţi evolua.
3. Protejează-ţi munca, nu te proteja pe tine. Mae West a zis „When I’m good I’m very good,
but when I’m bad I’m better”. Cred că trebuie să fii atât de bun cu tine încât să ai puterea să
fii rău cu tine. Adică să ai grijă să te scoţi tot timpul din zona ta de confort. Din nou, altfel nu
poţi evolua.
4. Acceptă totul. În primul rând, acceptă-te pe tine ca să poţi să ai acces la toată fiinţa ta.
Apoi acceptă contextul de lucru în care te afli, chiar dacă e cel mai rău context posibil.
Acceptă-l, dacă tot te afli în el! Nu te ajută cu nimic să fii nemulţumit şi frustrat. Din contră,
îţi va afecta munca. Rezistenţa nu e decât o formă de apărare sub care se ascunde frica că nu
eşti îndeajuns pregătit să faci faţă situaţiei. Radu Dragomirescu, regizorul spectacolui de
improvizaţie Inglorious Actors de la Trupa Nouă, a cărei membră am fost pentru un an de
zile, îmi spunea să pornesc de la premisa că toţi partenerii mei de scenă sunt nişte genii,
aşadar să spun ,,da” la toate propunerile lor pentru că sunt excepţionale! În general în viaţă
spune da! Apoi acceptă că profesia asta nu e fair. În actorie lucrurile nu se întâmplă pe merit.
Tot ce poţi să faci e să fii cel mai bun actor care poţi tu să fii. Restul e Las Vegas!
5. Fii deplin responsabil de munca ta. Nu rămâne în aşteptare. Indiferent de tipul de regizor.
Fie că regizorul îţi „coregrafiază” la milimetru rolul, fie că îţi dă cu totul mână liberă, în
ambele cazuri responsabilitatea rolului îţi aparţine cu desăvârşire. Tu eşti pe scenă, e rolul
tău!
6. Fă-ţi o strategie. „Your thoughts create your reality.” Crede în şansa ta, dar nu te baza pe
ea. Şansa ta depinde de tine. Trebuie să încerci să ţi-o creezi singur.
7. Fii tenace. Actoria e full time job, zi de zi trebuie să-ţi inventezi şi reinventezi resursele
necesare să mergi mai departe şi să rămâi în formă ca, atunci când şansa se întâmplă, să fii
pregătit. Când stabileşti obiectivul unui personaj, mijloacele şi strategiile prin care personajul
încearcă să-şi atingă obiectivul se modifică, dar obiectivul rămâne acelaşi. Am mai spus:
esenţial e să mergi mai departe („keep moving forward”).
8. Defineşte ce fel de actor vrei să fii. Înţelege că tu eşti în controlul propriei tale cariere.
Nimeni altcineva. Da, cariera ta depinde de alţii pentru că asta nu e o meserie pe care să o
faci de unul singur, o faci cu alţi oameni. Însă, felul în care te relaţionezi cu aceşti oameni
depinde de tine.
9. Fii prezent. „As you do one thing, you do everything.” Uneori, în cele mai banale fapte de
viaţă se ascunde steaua ta norocoasă. Show up for yourself all the time and enjoy the ride, by
all means, enjoy the ride!
D. R.: Mulţumim asemenea, Ana! Bucură-te de această călătorie!
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Mihaela Beţiu
Mihaela Beţiu este actriţă şi trainer specializat în Arta actorului, Vorbire scenică şi
Comunicare, coordonatoarea revistei Concept a UNATC, lector universitar doctor al
Departamentului de Arta actorului, unde lucrează cu studenţii-actori din ciclul de licenţă
(anii I, II, III de studiu).
Când eu am fost admisă la actorie la UNATC, ea era studentă în anul al II-lea la clasa
Olga Tudorache-Adriana Popovici. Întotdeauna i-am zis „Mihaela Beţiu” sau „Mihaela”.
Nu-mi permiteam să-i spun altfel, şi nu pentru că mi-ar fi părut ea rigidă sau ceva... ci pentru
simplul motiv că eu-studenta la actorie mă uitam cu respect
la un student-actor mai mare, el era mai experimentat, mai
,,bătrân” în meserie decât mine. Şi pentru asta, eu aveam
respect. Cred că e bine să ne respectăm meşterii şi pe cei mai
experimentaţi decât noi...
Oricum, pe Mihaela am întâlnit-o prima oară la un
workshop. Fusese invitată să lucreze câteva exerciţii, iar eu
mă număram printre tinerii pasionaţi de teatru. Ştiu că mă
impresiona cât de deschisă, simpatică, fină era Mihaela.
Avea nişte ochelari eleganţi şi o figură de vulpiţă. Deşi era
tânără, era foarte sigură pe ea şi relaţiona foarte uşor cu
ceilalţi. Mi se părea frumoasă şi suplă, ca o dansatoare. Mi se
părea open-minded şi foarte sociabilă şi-mi doream să pot fi
deschisă şi luminoasă ca ea...
Apoi, peste câţiva ani, eram studentă la studii
aprofundate, iar Mihaela era preparatorul de la care am
învăţat o serie de exerciţii şi jocuri, reguli de respectat şi drumuri de abordat în Arta
actorului. Dacă nu dai atenţie amănuntelor, zici că totul e o întâmplare... Dar nimic nu e
întâmplător. Suntem interconectaţi, chiar dacă nu vrem să vedem asta...
Dana Rotaru: Să începem cu ,,acum şi aici”! Ce te interesează profesional în prezent?
Mihaela Beţiu: Ultimul proiect în care sunt implicată este o colaborare a UNATC cu
Universitatea din Bucureşti – Masterul interdisciplinar PED-ArtE. Ideea acestui master este
desprinsă dintr-un proiect european POSDRU care se numeşte Competenţe în comunicare.
Performanţă în educaţie, iniţiat şi condus de Adrian Titieni, ce şi-a propus să antreneze
abilităţile de comunicare a peste 2000 de profesori din preuniversitar (învăţământ preşcolar,
primar, gimnazial şi liceal) prin module de Artă dramatică (şi video-feedback), Pedagogie,
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Psihologie, Comunicare şi relaţii publice, TIC. În felul ăsta, am avut ocazia să cunoaştem, în
mod nemijlocit, problemele sistemice, să facem o diagnoză corectă ce ne-a abilitat în
încercarea noastră de a schimba ceva în mentalitatea, deprinderile şi tehnicile profesorilor.
Cel mai important, ne-am bucurat de întâlnirea directă cu profesori din toată ţara. Masterul
PED-ArtE, coordonat de Crenguţa Oprea, conferenţiar la Universitate, conţine cursuri de
Arta actorului (parcurgând traseul firesc de la Jocuri teatrale la exerciţiul de Concept, la scene
simple, de la articulaţie, la exerciţii complexe de dicţie şi chiar de teatru antic) şi cursuri de
Pedagogii alternative. Sigur, se are în vedere şi perspectiva istorică a pedagogiei, dar se pune
accent pe aceste pedagogii care şi-au dovedit eficienţa în sistemul mondial de învăţământ şi
tot mai mult şi la noi: Waldorf, Montessori, Step-by-Step, Freinet etc. Masteranzii sunt
profesori (şi nu numai), directori de şcoli, oameni din ţară, din Bucureşti şi din străinătate, de
toate vârstele. Mă mândresc mereu cu ei, spunând că am studenţi de la 9 la 59 de ani (e vorba
de fetiţa de 9 ani a uneia dintre studentele noastre, care vine „să se joace” cu noi, uneori, şi de
doamna director de la Şcoala Ferdinand – cel mai „fresh” şi mai „tânăr” decan de vârstă pe
care vi l-aţi putea imagina vreodată!). Aici eu împlinesc sarcina de trainer de artă dramatică.
D. R.: Care este diferenţa între a fi trainer şi a fi coach?
M. B.: Faci coaching când lucrezi cu profesionişti, fie că sunt viitori actori sau deja absolvenţi
(regizorii buni fac „coaching” instinctiv, dezvoltă ceea ce actorul a învăţat în facultate). Sigur,
fiecare domeniu îşi are specialiştii săi în coaching, cei care te ajută, practic, să faci
performanţă, îţi clarifică obiectivele şi te ajută să ajungi la ele în mod eficient; în domeniul
nostru, coach este profesorul de arta actorului care, atât la clasă, cât şi prin activitatea sa de
mentorat, se ocupă de dezvoltarea profesională a studenţilor săi. În partea cealaltă e vorba de
o varietate de profesii – ca trainer de Arta actorului ai o deschidere uriaşă. Tehnicile teatrului
sunt tehnicile comunicării – spunea Viola Spolin – şi, pornind din acest punct, cu ajutorul
tehnicilor teatrale poţi lucra cu oricine. Pentru că faci Dezvoltare personală, nu urmăreşti să
faci actori, ci lucrezi la abilităţile de percepţie, de procesare şi de comunicare ale unor
persoane dispuse să se descopere şi redescopere, să-şi ascută simţurile, să-şi îmbunătăţească
toate abilităţile, să-şi dezvolte gândirea raţională şi emoţională. Marea provocare a acestui
secol va fi dezvoltarea gândirii relaţionale, emoţionale. Omul începe să înţeleagă tot mai
mult că, în curând, planeta va începe să sucombe sub agresiunea sa (ai văzut ultimul raport
al UN/ONU...) şi că banii nu vor putea înlocui sănătatea şi fericirea... Aici teatrul are o
misiune. Pe de o parte, sprijină procesul de conştientizare a creaţiei artistice (minunată şi
definitorie ca abilitate umană!) şi a condiţiei omului-creator, pe de altă parte, dă soluţii
practice de educaţie, adică de viaţă. „Educaţia e viaţa însăşi” – şi ăsta e un adevăr pe care
nu-l mai putem ignora.
Pedagogia teatrală va avea tot mai mult de lucru, interconectând domeniile. Dincolo
de latura creativă a teatrului, va deveni tot mai importantă latura terapeutică, recuperatorie –
conexiunea teatrului cu pedagogia şi psihologia. Secolul XXI, tocmai pentru că este un secol
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digital, este şi unul teatral – viaţa, în toate aspectele ei, este un spectacol. Un spectacol
mediatizat. Deci teatrul a căpătat prepondereţă, e modul de comunicare cotidiană. Cu atât
mai mult, şi omul cel mai „obişnuit” va trebui să înveţe să facă distincţia între adevăr şi
ficţiune, între adevăr şi minciună. Pentru astfel de condiţii cred că trebuie să oferim tehnicile
teatrale pedagogiei generale. Pentru schimbarea treptată a viziunii asupra învăţământului,
asupra învăţării încă din perioada 0-3 ani, pentru centrarea pe elev şi pe necesităţile sale în
lumea de mâine, pentru o comunicare emoţională reală (de la acceptarea propriilor emoţii, la
managementul lor, la depăşirea anxietăţii şi a frustrărilor proprii, la relaţionarea adecvată cu
semenii). Iartă-mă, m-am lansat pentru că tema mă pasionează...
Ce vroiam să spun însă, concluzionând, referitor la training-urile de Arta actorului
este că, prin tot ce faci, spui sau dai ca temă de exerciţiu, trebuie să-ţi ajuţi cursanţii nonactori să conştientizeze că nu mai pot trăi fără abilităţi minime din zona teatrului, a actoriei.
Iar lucrul ăsta îl faci pe două căi: pe de o parte le povesteşti (cât poţi de frumos şi
convingător, dar, în esenţă, cu argumente ştiinţifice – nu cred în altă variantă) De ce teatru?
De ce teatru în societatea actuală? De ce teatru pentru copiii noştri?, iar, pe de altă parte, îmbraci
mesajul şi exemplele în haine care să placă. Cu alte cuvinte, am descoperit, cu timpul, că
trebuie să înveţi să selectezi din experienţa ta lucruri care sunt impresionante şi distractive
pentru non-actori (întâmplări de pe scenă şi din culise, de acum sau de demult... e tehnica
pildei... Adrian Titieni şi Doru Ana o folosesc, ambii, în mod strălucit, povestind cele mai
elocinte întâmplări, chiar bancuri). Un trainer trebuie să lucreze la imagine şi să epateze
chiar, să fie carsimatic, dincolo de faptul că, în primă instanţă, el dovedeşte o foarte serioasă
pregătire în domeniu, având, în fond, titlul de expert. Ca trainer, provocarea este ca, într-un
timp foarte scurt, să atingi esenţa. Să dai în 6-8 ore un pachet de idei, dar şi cât mai multe
abilităţi exersate, chiar asumate organic. Şi tocmai pentru că timpul e scurt trebuie să-ţi
utilizezi inteligenţa emoţională şi să convingi. În felul ăsta îţi perpetuezi convingerile (despre
cât de util e teatrul) şi-ţi atingi scopul educativ. Eu, când am făcut un training, asta am
încercat să fac. Am simţit mereu cum, după mine, vor veni studenţii noştri, pedagogii teatrali
de mâine. M-am străduit să creez locuri de muncă (o spun, chiar dacă poate părea că mă
hazardez sau mă iluzionez), dar, mai ales, focare pentru schimbarea mentalităţilor. Dacă vrei,
Dana, ăsta e, cumva, crezul meu pedagogic...
D. R.: Revenind la origini, de unde ai ştiut că ai să faci pedagogie?
M. B.: Trecerea de la profesor la trainer este meritul lui Adrian Titieni, cum trecerea de la
actor la profesor este meritul Adrianei Popovici. Adriana m-a sfătuit să insist pe pedagogie
într-un moment în care mă interesa mai mult actoria. Credea că pot marca un moment ca
pedagog... Acum colaborez cu Teatrul Ion Creangă, iar până acum câţiva ani am colaborat cu
Teatrul Nottara. Din 2000 lucrez la UNATC, la Arta Actorului. În vară am absolvit şi în
toamnă m-au chemat la catedră. Am acceptat atunci, cu titlu de provizorat: „Dacă nu-mi
place, plec, pentru că joc în două teatre şi am multe proiecte!” N-am mai plecat. Mi-am
245

Concept vol 7/nr 2/2013
Interview
transformat toată dragostea pentru teatru în pasiune pentru pedagogie. În plus, în curând
am descoperit că statul plăteşte un profesor ... ca să citească, să înveţe, să cerceteze şi m-am
simţit binecuvântată să fac ce-mi place şi încă pe bani. Mai târziu am înţeles că banii sunt
disproporţionat mai puţini decât ce realizează efectiv un profesor... Că unui profesor i-ar
trebui şi câte un an sabatic – se practică în alte ţări – ca să-şi continue cercetările... Că noi, ca
profesori de teatru, ar trebui să mergem la toate festivalurile importante de teatru din ţară şi
din lume chiar, că ar trebui să ni se aloce bani pentru cărţi sau, cel puţin, bibliotecile
universităţilor ar trebui dotate şi conform cu necesităţile cercetărilor noastre...
D. R.: „Pedagogii foarte mari nu sunt actori buni.” Mit sau realitate?
M. B.: Profesor bun şi actor slab? Nu există! Poţi fi profesor bun şi actor funcţional, cum poţi
fi profesor funcţional şi actor bun. Şi mai sunt şi profesori buni şi actori buni, profesori mari
şi actori buni şi tot aşa, dar profesori buni şi actori slabi, asta nu se poate. Dacă-l citeşti pe
Stanislavski înţelegi că a fost un actor foarte bun.
D. R.: Care sunt profesorii care ţi-au marcat evoluţia, atât ca actriţă cât şi ca pedagog?
M. B.: Am terminat la clasa Olgăi Tudorache în 2000. A fost o mare profesoară. E plăcut când
întâlneşti în teatru pe cineva care te întreabă – Ai terminat la Olga? – şi, ca o consecinţă,
descoperi imediat că eşti... familie. Ai limbaj comun pe scenă şi dincolo de profesie... E vorba
de o etică profesională şi umană pe care Olga insista mult în şcoală, pe ea interesând-o foarte
tare lucrul cu partenerul... Să fii mereu cu partenerul, atent mereu, să-l serveşti, pentru că
numai în felul ăsta îţi poţi face rolul. De la Olga însă am preluat cu toţii ceva ce nu cred că
şi-a propus neapărat să ne dea, ci am „furat” noi, ca de la un model admirat şi iubit, mult
iubit... de la Olga am primit o anumită umanitate. Ea nu poate să mintă în viaţa de zi cu zi.
Aşa că a fost întotdeauna cinstită cu noi. Erau oameni cărora le era frică de ea. Nouă,
studenţilor, ne era de neînţeles asta. Olga te pupa când erai bun! Olga era foarte umană,
deloc rece cu ceilalţi. Era directă, caldă, cooperantă, în general serioasă (nu râdea mult, dar,
când râdea, râdea cu vocea ei frumos lucrată Ha! Ha! Ha!) şi era întotdeauna mămoasă, chiar
overprotective, dacă vrei. Pentru ea nu era nicio diferenţă între relaţia actor-actor pe scenă şi
în afara ei. Generozitate, umanitate... Am realizat că am luat foarte multe de la Doamna Olga.
Chiar şi modul în care stau pe scaun cu braţele prinse după ceafă! (am mai observat asta la
Florin Zamfirescu şi la Florin Grigoraş, ambii elevii ei; au descoperit şi ei, probabil, ca şi
mine, că e o poziţie în care spatele se relaxează în lungile ore de stat la catedră). Ca să nu mai
vorbesc că, predând, deseori mă surprind gândind: Asta am învăţat de la Olga! Ce bine o explica
ea! Observi că vorbesc despre marea doamnă a teatrului românesc spunându-i „ea”. Toată
lumea face asta. Ce-ţi spuneam... ne-a transformat pe toţi, din dragoste, în familia ei.
Pintea m-a marcat ca model. L-am copiat multă vreme inconştient (cum intra în clasă
ca în scenă, cum era îmbrăcat într-un stil personal, aproape sexy) şi, când am conştientizat
asta, am început să mă raportez voit la modelul meu întrebându-mă „ce ar fi făcut Pintea în
situaţia asta?”. Lui Adrian Pintea i-am fost asistent. Era fascinant. Era foarte frumos pentru
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că era extrem de bogat interior, de cultivat. Un univers irepetabil. Era un domn, un boier. În
acelaşi timp era extrem de fragil. Nu era orgolios, dar ţinea la imaginea lui. Eu cred că era
genial! Olga îl adora. Şi noi, toţi studenţii lui, l-am adorat.
De la Adriana Popovici am învăţat, în anul III, cum să lucrez şi altfel decât din
temperament. Eram o hiper-impulsivă, dacă se poate spune. Şi, de atunci încoace,
manageriez cum pot această energie care-mi vine turbată din interior. Adrian Pintea şi Paul
Chiribuţă mi-au spus că e atuul meu, iar Adriana m-a ajutat să-l manageriez. De altfel, şi în
viaţă aveam... ieşiri. Şi mai am. Sunt deseori... bruscă, chiar nepoliticoasă, dar, ca şi Viola
Spolin, mă conştientizez, cerebralizez, manageriez cum pot, doar că nu vreau să-mi modific
reacţia organică, să simulez complianţa.
Adriana mi-a marcat cel mai mult evoluţia ca profesor. Şi nu numai mie. Unei întregi
generaţii de tineri şi mai maturi profesori, în care a crezut şi, simţind că mai au nevoie încă
de pregătire profesională, s-a ocupat de ei până la finalizarea doctoratului cel puţin. A fost
dintotdeauna foarte preocupată de formarea formatorilor. A întrevăzut viitorul mult mai
deschis al pedagogiei teatrale. E ceva extraordinar la pedagogul Adriana Popovici. A reuşit
să stabilească criterii obiective în artă! Este ceva ce învăţase direct de la Stanislavski şi Viola
Spolin (pe care o ştie pe de rost), din sinteza proprie a tot ce a citit şi din lucrul direct cu
David Esrig şi cu Ion Cojar. Adriana nu te lăsa, pe tine ca student sau pe tine ca profesor, să
bântui în întuneric. Dacă vreodată cineva nu înţelegea ceva, apela la inteligenţa lui – calitatea
pe care o consideră primară la un actor, abia apoi la alte niveluri. Are ştiinţa de a declanşa
organicitatea, de a te face să te pui în situaţie, iluminându-ţi un concept sau o subtilitate a
unei relaţii scenice care-ţi scapă.
Adrian Titieni, alături de Doamna Olga şi de Adrian Pintea, este al treilea profesor cu
care am început anul I. Adrian avea şi are un dat special: explică pe înţelesul tău. Unul dintre
studenţii noştri de acum i-a zis că, după ce vorbeşte trei minute, îl pierde. Păi da, are un IQ
mai deosebit, e adevărat, se pricepe şi la cifre, abilitate pe care o au foarte puţini actori, dar
ştie să explice atât de clar, de nuanţat procesualitatea scenică, încât... îl prinzi din urmă. De la
Adrian mai poţi învăţa mult urmărindu-i organicitatea, marca lui ca mare actor, furându-l cu
privirea în civil... Sper, totuşi, să nu se îmbolnăvească de inimă – pentru că rar mai poţi
vedea atâtea culori pe faţa cuiva, în funcţie de ce simte şi gândeşte...
Aşa am furat eu „cu privirea” şi cu urechile pe un profesor pe care l-am urmărit
multă vreme pentru că, neavându-l profesor la clasă, a trebuit „să-l vânez”. Gelu Colceag
m-a marcat indirect, dar semnificativ. Marca lui Gelu Colceag este analiza procesului scenic
cerebral şi i-am urmărit întotdeauna explicaţiile, formulările şi, de fiecare dată, am înţeles
mai bine ce are de făcut actorul pe scenă.
Un model, tot inconştient până la un moment dat, mi-a fost Tania Filip. M-a distribuit
în Olivia din A douăsprezecea noapte. Atunci m-am descoperit ca... doamnă. Aveam 20 de ani,
la graniţa între fetiţă şi femeie, iar lucrul la Olivia a însemnat pentru mine un mare
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eveniment. Am fost mai bună în Olivia decât în Maria (rol în care am fost, de asemenea,
distribuită şi care îmi era pe emploi). Am învăţat mult ca actriţă de la Tania. Începusem să o
iubesc, să o admir (spun „începusem” pentru că nu îndrăzneam mai mult). Începusem, chiar,
să mă îmbrac ca Tania!
Cu Mirela Gorea „m-am potrivit” cel mai tare! Ca şi cuplu la catedră, vreau să zic.
Aşa am simţit. Când am lucrat cu Mirela eram într-o perioadă „mai tehnică” ca şi profesor,
„desfăceam” totul, analizam, căutam. Iar doamna Mirela reunea... Cred că eram o combinaţie
eficientă. Eu mai structurantă, Mirela mai... spumoasă. De altfel, am avut şi bafta unei
generaţii extraordinare atunci... Şi am preluat inconştient (Adriana a observat) din
feminitatea ei! Acum, după mulţi ani, mi-am găsit locul alături de Florin Grigoraş, care mi-a
fost şi profesor, care are calităţi profunde şi un echilibru admirabil.
Cu Radu Gabriel am lucrat excelent când am înţeles cum gândeşte, pentru că
gândeşte într-un fel... alambicat, dar, odată ce prinzi mecanismul, îl poţi urmări. Gabi, ca
profesor, a fost o revelaţie şi, fiindu-i asistent, mi-am continuat, de fapt, şcoala. Poziţia lui
Radu Gabriel este că pedagogul consiliază studentul-actor, implicându-se cât mai puţin din
punct de vedere emoţional în acest proces. Şi profesorul şi studentul rămân astfel liberi în
această relaţie. Şi, totuşi, Gabi e genul de
profesor pe care-l iubeşti. În plus, atât el,
cât şi Mirela Gorea sunt profesori care-ţi
construiesc şi-ţi susţin autoritatea. Şi
ăsta-i mare lucru când eşti asistent.
Cred că acum înţeleg de ce am
rămas în şcoală. Mulţi studenţi intră în
conflict cu profesorii lor, îi neagă, vor să
ajungă în stadiul în care să depăşească
mai repede nevoia de ei, pe când eu i-am
iubit şi nici n-am simţit că am terminat
de învăţat când am terminat anul IV.
N-am vrut, poate să plec din această
familie... Şi, fiind şi cam „grafomană”
(Puiu Şerban o zice), am intrat la clasa tuturor cu o agendă în mână, am notat şi m-am
străduit să le sintetizez metodele pentru a le înţelege mai bine. Mai târziu, Adriana m-a
cooptat la revista Atelier şi, apoi, Adrian (Titieni) mi-a dat de făcut revista şcolii şi mi-a dat
libertatea să o concep... Am căutat sfat şi am primit tot ce aveam nevoie de la Nicu Mandea,
decanul de atunci – idei, informaţii, materiale de cercetat (reviste străine de teatru în
genere)... Aşa s-a născut Conceptul. Nicolae Mandea – iată un alt profesor care m-a influenţat
şi mă influenţează.
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Mi-a plăcut ceva în pedagogia pe care o face Nicu Mandea – puterea de a inspira,
generozitatea de a da idei. Dacă ai idei şi timpul tot nu-ţi permite să le îndeplineşti pe toate,
măcar dă-le altora. Nicu zice mereu: „S-ar putea face aşa...” sau „În America se face aşa, în
Anglia se face aşa..., dar s-ar putea face şi aşa...” şi, în felul ăsta, imaginaţia ta e inspirată,
porneşte la lucru. Asta înseamnă, în fond, pedagogia – să inspiri, să ajuţi pe alţii să devină
inspiraţi, să-i determini să cerceteze şi să descopere. Din punctul ăsta de vedere Adriana
Popovici a însemnat pentru mine primul imbold spre cercetare, iar Nicu Mandea şi Carmen
Stanciu m-au susţinut constant. Adriana a observat (în lungile noastre călătorii cu trenul,
plecate prin ţară ca să predăm sau, mai bine zis, dânsa să predea, eu să învăţ): „Mihaela
citeşte o metodă ca pe un roman...” şi m-a încurajat să scriu, să traduc ceea ce citesc. Tot
Adriana mi-a dat ideea să traduc Viola Spolin: „Dacă tot ştii engleză de ce nu traduci Viola?
Avem o traducere veche.” Şi aşa era, aveam tradusă ediţia din ’63 şi între timp mai apăruseră
două ediţii, ultima – cea din ’99, pe care am şi publicat-o – fiind totuşi cea mai completă,
cuprinzând adăugirile de ultimă oră şi actualizarea terminologiei. Opera definitivă, ca să zic
aşa. De altfel, tot Adriana a zis, când mi-a citit doctoratul: „Trebuie citit având alături ultima
ediţie a traducerii. Ele se completează.” Aşa era şi a fost prima care a observat. Doctoratul
este inspirat de metoda Spolin, de filosofia Spolin, chiar şi de tipul de organizare al
materialului specific manualului Violei Spolin. Dacă prima parte caută izvoarele artei
actorului profesionist, încercările de sistematizare a unei metode, partea a doua se ocupă de
metodele moderne, care şi stau la baza şcolii româneşti de teatru. Filosofia Violei m-a
pătruns şi, ca profesor, m-a inspirat. Prin Viola mi-am găsit afiliaţii cu profesori ca Ion Cojar,
Adriana, Nicu Mandea, Colceag şi Titieni – toţi foarte inspiraţi de ea în dezvoltarea
propriilor metode.
D. R.: Sunt mulţi profesori care ţi-au marcat evoluţia în pedagogie, este normal. Mi se pare, totuşi, că
Adriana Popovici deţine un loc special...
M. B.: Ca profesor, Adriana m-a ghidat pas cu pas. Era preocupată de ceea ce gândeam eu,
mă întreba, îmi urmărea parcursul pedagogic, mă corecta (mai ales când eram excesivă, aşa
cum mi-o dicta natura mea). Adriana a ştiut să-mi creeze contextul favorabil în care să
experimentez, să respect regulile, să-mi descopăr limitele, ca mai apoi să mă dezvolt pe
verticală. Asta înseamnă să lucrezi pe un sistem. Asta înseamnă să te dezvolţi profesionist.
Iar Adriana Popovici are un sistem în care îşi aplică metoda de lucru.
Da. Simt şi eu că Adriana este omul de la care am învăţat cel mai mult ca profesor.
Dumneaei m-a chemat la şcoală, era Şefă de catedră, mi-a propus sa dau examenul de
preparator... M-a angajat pentru şase luni la UNATC, idee care mi s-a părut foarte bună. Mă
gândeam că, dacă nu am talent pentru pedagogie, în şase luni o să-mi dau seama negreşit!
Dar m-am îndrăgostit de profesia asta. Mă atrage la pedagogie, în mod special, căutarea
pasului următor. Pe Adriana o iubesc. O iubim mai mulţi. Dar nu avem curaj s-o spunem. Pe
cât de contaminantă personalitatea ei, pe atâta e de intimidantă. O copiază, conştient sau
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inconştient mai toate profesoarele tinere ale şcolii. Cum ţi-am mai spus, meritul dumneaei
este că a format formatori, le-a încurajat
individualităţile. Adriana lucrează cu un tânăr
profesor aşa cum ar lucra cu un actor – pe
structura fiecăria, pe tipul lui de minte şi pe
abilităţile lui. În formarea actorilor, de
exemplu, apelează la marii dramaturgi, pe care
îi consideră esenţiali în evoluţia studenţiloractori, lucrând mult pe dramatugia lui Ibsen,
Camil Petrescu, Cehov şi pe dramatizările pe
care le-a făcut după Dostoievski. Când un fost
student de-al Adrianei se apucă să facă
pedagogie, poţi fi sigur că va fi un profesor
excelent.
Împreună, la aniversarea doamnei Adriana Popovici,
Palatul Elisabeta, foto Daniel Angelescu

D. R.: Au fost şi momente dificile, impedimente în formarea ta ca profesor?
M. B.: Vârsta a fost pragul pe care a trebuit să-l depăşesc! Asta a fost singura problemă cu
care m-am luptat. Pentru că autoritatea ţi-o dă şi vârsta... La început eram prea distantă, căci
eram prea tânără şi voiam să mă impun şi să fiu luată în serios, iar vârsta mea (am avut
deseori studenţi mai mari ca mine la primele generaţii) era pentru mine un impediment. Cel
puţin aşa percepeam eu lucrurile. La prima generaţie la care am depăşit vârsta studenţilor
mei, m-am simţit atât de păzită de probleme, încât am mers la polul opus, la fel de excesiv,
căci eu n-am măsură deseori: eram prea prietenă cu studenţii! Acum sunt într-un soi de
echilibru. Sper. Dar mă mai urmăreşte legenda că aş fi foarte dură. Poate că sunt. Asta
moştenesc din lucrul cu Silviu Purcărete. Adică nu el era dur... deloc! Să nu se înţeleagă
greşit! Dar îţi cerea lucruri atât de grele, de un asemenea nivel, pe care, ca să le poţi face,
trebuia să fii dur cu tine din punct de vedere profesional.
D. R.: Vorbeşte-ne, te rog, mai multe despre întâlnirea cu Silviu Purcărete! Asta pentru că relaţia ta
cu teatrul a început cu mult înaintea formării tale ca actor la UNATC.
M. B.: Da, Silviu Purcărete a fost prima mea şcoală. Danaidele au fost cea mai bună şcoală de
teatru pentru toţi cei implicaţi. Din acel proiect sunt acum în şcoală decanul Paul Chiribuţă,
asistentul lui Silviu în proiect, şi actriţele Bogdana Darie, Adriana Titieni (profesor la
masterul PED-ArtE) şi eu. Asta spune ceva.
D. R.: Cum ai intrat în proiect?
M. B.: Eram în clasa a XII-a şi auzisem că regizorul Silviu Purcărete face selecţie de tineri –
profesionişti sau amatori – pentru un proiect teatral. Eu eram atunci la SigmaArt – o
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companie de teatru înfiinţată de regizorul Cristian Dumitrescu cu sprijinul lui Marcel Iureş.
Aici am fost membru fondator, am fost şi copil de trupă şi instructor. A reprezentat o etapă
în formarea mea artistică. Este prima companie de teatru particulară din România... Aşadar,
am mers la audiţie la Purcărete. Audiţia în sine a fost o şcoală. Purcărete este un mare
pedagog. Audiţia a fost organizată ca un workshop care a durat zile întregi şi a avut mai
multe etape. Am luat audiţia, am rămas în acest proiect, am plecat la Teatrul Naţional din
Craiova... deja terminasem clasa a XII-a. La Craiova am stat câteva luni şi am lucrat în acest
proiect: n-am dat la facultate în anul acela ca să fiu acolo. A fost o şcoală: aveam profesor de
actorie (Paul Chiribuţă), profesor de canto (Constantin Gabor), de educaţie fizică, de mişcare,
de improvizaţie, de franceză. Marina Constantinescu a stat tot timpul cu noi la Craiova şi a
consemnat experienţa danaidelor şi a egiptenilor într-o carte (Les Danaides, Hïstoire d’un
spectacle), marea scenografă Ştefania Cenean, Corina Constantinescu, Traian Petrescu, iar
Emil Boroghină ne-a oferit teatrul cu totul, a întrerupt orice activitate, orice repetiţie sau
spectacol, pentru a-i crea lui Silviu condiţiile propice... Era minunat! De altfel, când ieşeam
mai mulţi pe stradă, aveam impresia că toată Craiova e a noastră (lucru valabil şi-n oraşele
europene în care am jucat mai apoi). Spectacolul s-a construit pornind de la teme de
improvizaţie care au avut şi darul de a ne omogeniza ca grup. Silviu ştia ce ar vrea să obţină
şi ne dădea teme. Totul se tăia apoi, dar rămâneau elementele care-l inspirau şi pe care, pe
urmă, le-a dezvoltat la o scară colosală. Invazia egiptenilor scuipând foc (la propriu), de
exemplu, mă speria de-adevăratelea la fiecare spectacol. Când pornea sirena (una adevărată,
din timpul războiului) şi 50 de chelioşi cu fuste protocalii şi pieptul gol alergau spre noi,
inima mi-o lua razna de frică şi încercam să mă controlez ca să am măcar putearea să mă
ascund în spatele valizei de lemn pe care mi-a făcut-o tata, Danaos. Uneori credeam c-am să
leşin de frică, într-atât era de adevărat totul, şi făceam eforturi mari să mă controlez. De
altfel, pe parcursul întregului spectacol eram în situaţie, nu ieşeam nicio secundă. Era în aşa
fel construit încât era o altă realitate spre care făceam pasul cu o credinţă ce friza misticismul.
Era Teatru Sacru. Obiectivul pe care ni l-a fixat Silviu Purcărete încă de la început a fost unul
care mi-a părut nerealist când l-a rostit: Aş vrea, a zis, ca, la un moment dat, inima să vă bată la
toţi deodată... Şi am avut această fantastică şi irepetabilă experienţă – am simţit într-unul
dintre spectacole că inima ne bate deodată. Sincronizarea dintre noi era atât de perfectă încât
era... nenaturală şi, pentru câteva secunde am rămas nemişcată, fără să vreau, şi am ascultat
aceste bătăi ale inimilor... Silviu este regizorul cel mai pretenţios din punct de vedere artistic
cu care am lucrat. Ciopleşte şi şlefuieşte mereu pentru că vrea diamante, nu pietre obişnuite.
Lucrul ăsta ne impunea o dragoste profesională, un respect şi un devotament dus până la
fanatism – am fi fost în stare să dăm jos un guvern, dacă ne-o cerea, am fi săpat fântâni în
deşertul Atacama. Şi chiar şi acum, la aproape 20 de ani, funcţionăm ca o comunitate. Îmi
plăceau foarte mult antrenamentele fizice cu care începea fiecare zi, mă simţeam în elementul
meu pentru că am făcut gimnastică ritmică de performanţă în copilărie.
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Pentru unii erau copleşitoare, dar ne antrenau ca pe sportivi pentru că, în spectacol, erau
momente extrem de dificile d.p.d.v. fizic. De exemplu, ieşirea din cubul care reprezenta
venirea danaidelor şi a lui Danaos pe mare, se făcea prin aplecarea pe sub o bară metalică.
Dacă nu făceai aplecarea la timp, dacă nu aşezai corect valiza de lemn, bara trecea şi riscai să
fii... decapitat.
Antrenamentul lui Silviu Purcărete, al lui Paul Chiribuţă şi al asistenţilor lor era dens,
conţinea mai toate exerciţiile pe care le-am
făcut mai târziu la şcoală, dar în altă formă, şi
multe exerciţii de improvizaţie. Odată cu
aceste antrenamente mi s-a creat un soi de
disciplină profesională de care nu m-am mai
despărţit niciodată. Acesta este marele meu
câştig pentru profesie din experienţa
Purcărete. Când am intrat în facultate, la toate
exerciţiile care presupuneau ritm, coordonare,
proptitudine, autocontrol, disciplină artistică,
eram campioană absolută! Când am lucrat în
anul I exerciţiul cu ridicarea lentă, insesizabilă
de pe scaun (ţin minte că l-am avut partener
pe Mimi Brănescu), l-am făcut în 55 de minute!
Îmi vedeam colegii, în timpul exerciţiului, cu
privirea periferică şi mulţi dintre ei cedaseră şi
făcuseră exerciţiul în 10, 20 de minute. (Abia la
generaţia pe care o avem acum, au fost unii
studenţi care au depăşit o oră, dar cu coaching
permanent din partea noastră).
Fotografie de pe scena amenajată special pentru „Les Danaides” în monumentala Carrière de Boulbon, Franţa,
în cadrul Festivalul Internaţional de Teatru de la Avignon, 1995 (alături de Mirela Popescu)

De aici încolo, în profesie nu mi-a plăcut că a trebuit să scad ştacheta pe care mi-o
asumasem în perioada de formare la Danaidele. Mă întristam, sufeream opentru că îmi
devenise organic totul. Meseria asta este una de echipă prin excelenţă, aşa că a trebuit să
învăţ să mă înfrânez şi doar când am parteneri la fel de ardenţi ca mine să mă arunc într-un
studiu la alt nivel. Mi-a trebuit ceva vreme ca să mă înţeleg şi să mă armonizez cu ceilalţi. De
altfel, şi în teatru am avut dificultăţi pentru că nu înţelegeam de ce se caută atâta confortul şi
menajarea actorului. Asta m-a făcut antipatică în faţa unora dintre colegi, dar mi-a câştigat şi
prietenii cu... talentaţii. Am iubit şi iubesc munca, dacă vrei. (Din păcate doar cea artistică şi
cercetarea... sunt o gospodină jalnică, „un uragan”, cum zice tata...) Copilăria mea a fost una
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plină de muncă pentru că am făcut sport de performanţă, mai multe sporturi, dar cel mai
mult gimnastică ritmică. E adevărat că m-am lăsat de gimnastică, pentru că tratamentul la
care ne supuneau acolo era dur... pentru mine. Când eram copil eram foarte timidă, iubeam
animalele, ele nu mă intimidau. Dar antrenorul meu de gimnastică avea nişte ogari foarte
înalţi... eu eram mai scundă decât ogarii (aveam câţiva anişori)... şi, când intra cu ei în sală,
mi-era frică. În fine, nu am rezistat la niciun sport până la capăt pentru că aveam nevoie de
ceva pe latura emoţională ce ei nu-mi puteau oferi. La sport n-am plâns nu din mândrie, ci ca
să nu afle mama şi tata şi să mă fac de ruşine! Aşa gândeam, că trebuie să mă vadă puternică.
Nu ştiu de ce. Ei nu mi-au sugerat că aşteaptă asta de la mine. Cred că aşa sunt structural. Ca
să te distrez, o să-ţi povestesc alte două întâmplări: am făcut şi karate, dar... nu puteam lovi.
Nu puteam depăşi acel prag emoţional care să-ţi permită să dai, chiar şi în glumă sau ca
antrenament, în celălalt. Aşa că sensei a decis să nu mă trimită la nicio competiţie: Tu o să faci
doar kata! În schimb, mă făcea să-mi depăşesc limitele la antrenamente. Tremuram de efort...
Cealaltă întâmplare: făcând gimnastică de performanţă, aveam mişcări tensionate şi rigide,
iar profesoara de la secţia de coregrafie, văzându-mă în examenul Izabelei Moldovan, i-a zis:
E gimnastă, nu o s-o poţi face dansatoare de contemporan... Am înţeles ce vrea să zică şi am
muncit atât de mult încât, pe parcursul celor 4 ani de şcoală am dansat în examenele de
coregrafie, în licenţele de coregrafie, fără ca să se mai vadă vreo diferenţă între mine şi
colegele dansatoare (cu liceu de coregrafie). Asta m-a ajutat enorm mai târziu, când am
întâlnit coregrafi extrem de talentaţi care m-au folosit în musical-uri – cum ar fi Maria Bokor
sau Păstorel Ionescu.
D. R.: Cu Silviu Purcărete te-ai mai reîntâlnit?
M. B.: L-am regăsit pe Silviu Purcărete mai târziu, la Întâlnirea Şcolilor de Teatru de la Sinaia,
organizată de preşedintele Unesco Chair, Corneliu Dumitriu. Aici l-a interesat să cerceteze o
singură chestiune: ce-ar fi dacă am lua cea mai banală acţiune din viaţă – de exemplu, un
grup de prieteni vin şi se aşează la televizor. Adică: intră pe uşă şi se aşează la televizor.
Cum iei această bulă de viaţă şi o împarţi în secunde?... Întâi ne-a lăsat să facem cum ne-a
venit, ca să zic aşa, – o simplă intrare într-o sufragerie şi o aşezare pe canapea. Apoi ne-a
ajutat să conştientizăm fiecare acţiune, fiecare mişcare, fiecare fotogramă a mişcării noastre în
spaţiu, şi, după aceea (şi aici intervine creaţia!), a introdus un canon: tu intri la secunda S1, tu
la secunda S2, tu la secunda S6, tu ieşi la secunda S7, cel care a intrat primul iese la secunda
S8, al doilea la S25 şi intră la S26 din nou etc. (se număra până la câteva sute şi altădată
numărătoarea se făcea în gând). S-a născut astfel un exerciţiu de o complexitate uimitoare.
Totul era matematic, calculat, nimeni nu întârzia, nu anticipa, traseele erau aceleaşi tot
timpul, dar în canon şi... în slow motion sau pe repede-nainte. Nimic nu era la voia
întâmplării căci pe Silviu îl preocupa în acea perioadă lipsa de precizie a talentatului actor
român, după cum ne-a mărturisit. Şi această scurtă experienţă a fost o şcoală pentru toţi cei
care au participat la workshop. Un reper.
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D. R.: Ştiu că Paul Chiribuţă ocupă un loc special în sufletul actriţei Mihaela Beţiu. Ne spui despre ce
este vorba?
M. B.: Paul e primul meu profesor de teatru! Dacă Purcărete e primul regizor cu care am
lucrat, Paul Chiribuţă e primul profesor de teatru. Cum spuneam, era asistentul lui Purcărete
la Danaidele. Paul lucra cu noi şi ne traducea ce voia să obţină Silviu de la noi. Pe Paul l-am
întâlnit, mai apoi, ca regizor în spectacolul Avionul albastru şi cutia de conserve. Spectacolul s-a
jucat la ArCub, în 2004-2005. A fost un spectacol cu viaţă scurtă, în comparaţie cu alte
spectacole, dar mă bucur că a fost un spectacol care mustea de viaţă şi atingea publicul. Eram
şase actori: Carmen Lopăzan, Antoaneta Cojocaru, Marius Manole, Bogdan Dumitrescu,
Daniel Iordan şi eu. Colaborarea cu Paul a fost extraordinară! Spectacolul era interesant, greu
pe alocuri – folosea inclusiv texte de Cioran – dar îl iubeam! În crearea spectacolului am
pornit de la improvizaţie, iar una din temele cerute de Paul era să lucrăm cu neputinţa
noastră. Care e neputinţa ta şi cum o poţi exprima scenic? Ce nu poţi să faci sufleteşte? Îmi aduc
aminte că am mers acasă, m-am gândit şi am realizat că cea mai mare neputinţă a mea era săi spun mamei că o iubesc. Relaţia mea cu mama implica şi dragoste până la dependenţă şi
multă suferinţă şi, din cauza suferinţei, nu puteam să-i zic că o iubesc. Ea credea că nu o
iubesc... Şi am vorbit despre asta în spectacol – despre iubire. Coboram în sală printre
spectatori şi le vorbeam despre iubire, despre cât de important este pentru celălalt să-ţi poţi
exprima dragostea... Avea efect asupra spectatorilor, lăcrimau, iar eu simţeam că nu e teatru,
ci că pledez pentru ceva în care cred. Şi, după o perioadă, am putut să-i spun mamei c-o
iubesc. Ce spuneam la început – efectul terapeutic al teatrului...
D. R.: Joci mult şi eşti extrem de iubită şi apreciată de publicul Teatrului Ion Creangă. Cum ai
caracteriza experienţa ta de aici? A fost pentru tine Teatrul Creangă o altă şcoală?
M. B.: La Creangă am ajuns printr-un casting pe care l-am dat, l-am luat şi am intrat în rolul
principal din Prinţ şi cerşetor.
D. R.: Jucai...
M. B.: Prinţul Eduard Tudor care-şi schimba hainele cu cerşetorul Tom Canty (Ani Creţu, o
actriţă care mi-a fost deseori parteneră/partener) şi care a fost alungat de la palat. Am iubit
mult rolul. Mai ales partea în care eram ameninţat şi chiar bătut de tatăl lui Tom Canty (Boris
Petroff... imaginează-ţi că nu mă menaja!), scenele în care încercam să conving mulţimea că
„Eu sunt regele!” şi, pentru că nimeni nu mă credea, mă enervam şi urlam din toţi rărunchii
împotriva nedreptăţii: „Vei fi decapitat!”, şi scena încoronării, după ce era recunoscut, cu
ajutorul cavalerului Hendon (Mihai Verbiţchi). În acest spectacol m-a remarcat domnul
Cornel Todea şi m-a distribuit mai departe. De altfel, cel mai mult am lucrat cu dumnealui şi
cu Attilla Vizauer, care mi-a fost şi profesor la regie, în facultate. Cornel Todea este unul
dintre regizorii care s-au preocupat să mă dezvolte: m-a susţinut şi m-a distribuit. Eram la
început, jucam Prinţul din anul III de facultate şi încercam să mă adaptez cerinţelor acestui
teatru. Încă nu ştiam să-mi protejez munca. Aici am avut ocazia să duc roluri principale, cu
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un parcurs pe întreaga piesă (deseori de 2 ore), cu transformări emoţionale şi fizice
fundamentale, am avut ocazia să-mi dozez trăirile, să-mi reglez energiile. Şi, încă o dată, am
învăţat să-mi protejez munca şi să mă protejez pe mine în muncă.
D. R.: Mi se pare important să dezvoltăm despre „Ce presupune să-ţi protejezi munca în actorie”.
M. B.: Este esenţial să înveţi cum să te protejezi pe tine şi cum să-ţi protejezi munca. La prima
mea piesă în teatru, ţi-am povestit că erau scene în care mă băteau. Evident că partenerii mă
protejau, dar eu mă puneam în situaţie şi mi-era frică, mă durea... Consumul era enorm. Eu
experimentam situaţiile pe pielea mea... până am făcut cădere de calciu. Şi atunci am realizat
că autenticul din viaţă suportă o translaţie pe scenă, iar actorul trebuie să înveţe să se
protejeze. S-a întâmplat într-un spectacol să se schimbe funia cu care mă lovea şi, pentru că
nu au mai găsit acelaşi tip de funie specială, care nu prea durea, am primit nişte lovituri pe
picioare!!! S-a întâmplat o singură dată, dar mi-a fost de ajuns ca să înţeleg că autenticul
scenic este autenticul din viaţă până la un anumit punct. Asta nu însemană că artisticul
presupune minciună, ci ficţiune, creaţie, dacă vrei...
Musicalul „Când jucăriile spun pa”, regia Attila Vizauer

D. R.: Ai dreptate! În anul IV, la Casandra jucam Joanna din
Treapta a noua de Thomas Ziegler. Era vorba de o alcoolică care
încearcă să revină la o viaţă ,,normală” şi să-şi refacă relaţiile cu
familia, în special cu fiica ei, Melissa. Ei bine, tot ce trăiam pe
scenă mă consuma într-atât, încât după spectacol aveam
nevralgii. Nevralgiile erau declanşate de crizele reale ale Joannei,
iar eu le făceam în spectacol. E interesant că, pe vremea aceea,
nu ştiam cum să fac o delimitare între autenticul scenic şi
autenticul vieţii. Sigur că autenticul e autentic şi-atât. Doar că
actorul trebuie să înveţe să se protejeze şi să nu meargă într-o
criză până la capăt. Asta chiar gândeam de atunci, însă nu ştiam
cum să reglez o asemenea problemă! Mai târziu, jucând, am
înţeles că eu sunt cea responsabilă faţă de mine şi faţă de munca mea şi asta nu înseamnă că-mi trădez
meseria, ci că o fac profesionist! Şi-atunci am realizat că şcoala e una, iar meseria dinafara şcolii e cu
totul altceva! E o altă etapă!
M. B.: Exact! Oricum, până am învăţat să mă protejez a durat! Am avut discuţii importante
despre asta cu unii dintre colegii mei cu experienţă care ţineau mai mult la mine sau erau
mai generoşi. La Creangă se joacă mult, se joacă des, se joacă divers: azi eram Prinţul din Prinţ
şi cerşetor şi mă băteau, în spectacolul de mâine cu David Copperfield eram David şi aflam că
mi-a murit mama... Te poţi epuiza fizic şi emoţional. Interesant e că am ajuns, jucând la
maxim, la etapa la care psihicul se protejează singur! Numărul şi frecvenţa spectacolelor erau
mari, aşa că natura umană şi-a spus cuvântul! Am învăţat să-mi dozez energia, am învăţat ce
înseamnă să fii credibil ca un profesionist. Sintagma artaudiană ,,carne vie” nu poate deveni
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un mod de viaţă profesională pentru că nu poţi trăi aşa fără se te accidentezi sau fără să te
îmbolnăveşti!
D. R.: Mi se pare important să vorbim aici despre riscurile de accident la care eşti expus şi de modul
în care trebuie să-ţi manageriezi tu, ca actor, propunerile regizorale sau coregrafice periculoase.
M. B.: Dacă e să vorbim despre accidente, am avut câteva! Ţi se întâmplă pe scenă însă să fii
într-o alertă, într-o stare de trezire a simţurilor, a nervilor atât de puternică încât, atunci când
un accident survine, are urmări minime. În civilie ţi-ai fi rupt piciorul, dar pe scenă nu. Mai
ales dacă te-ai încălzit bine înainte de spectacol. Mi s-a întâmplat. O trapă deschisă când nu
trebuie, un partener neatent o secundă... Ca să rezum, am învăţat să-mi protejez munca, iar
asta a presupus exersarea unui joc profesionist, cu procesualitate efectivă, cu relaţionare
continuă, cu raportare corectă Aici şi Acum la partener, performând într-un maxim care nu
să te menajeze, ci să te protejeze, să nu te omoare (mă refer aici la mulţi colegi nevoiţi să se
mai domolească la anumite vârste pentru că au dezvoltat boli de inimă). Până la urmă e de
datoria actorului să se păstreze în formă, înainte, în timpul reprezentaţiei şi după ce cortina
s-a tras, pentru că asta îi asigură o viaţă profesională cât de cât normală şi de o mai lungă
durată. Ce să-ţi spun, am un spectacol – Noddy, în care joc un goblin (care sare, aleargă,
provoacă încurcături) – la care beau un litru de apă în culise, pe toată durata spectacolului.
Mă rehidratez. Am constatat cu timpul că am nevoie, că e mai bine aşa.
D. R.: Este publicul de la Creangă un public dificil?
M. B.: E dificil până te obişnuieşti cu el. Este foarte sincer, feedback-ul vine imediat, pe loc,
acum, îl auzi rostit cu voce tare din sală (şi tu trebuie să rămâi
în relaţie cu partenerul, în situaţie!... sau să încasezi părerea
copilului şi să te modifici cât îţi permite continuarea piesei). De
multe ori eşti pus inclusiv în situaţia de a nu putea continua
spectacolul! Să-ţi dau un exemplu: în spectacolul Noddy, pus în
scenă de Atilla Vizauer, goblinul meu este foarte pe gustul
copiilor, deşi e un hoţ şi-un mincinos. Arată ca un punkerrocker (scenografia şi costumele îi aparţin talentatului
Viaceslav Vutcariov), dă cu laba şi scuipă ca pisica când nu-i
convine ceva (aşa am simţit să corporalizez). Vrea să fure o
bicicletă, e prins şi cercetat de poliţist împreună cu juraţii –
copii din sală – şi pentru că eu, actriţa, îl apăr cu îndărătnicie
şi-l înţeleg că vrea să fure o bicicletă pentru că... n-are, copiii
mă cred şi-mi dau dreptate. La întrebarea „Este vinovat?”,
invariabil o parte a sălii minte şi spune din tot sufletul, chiar
zbiară: „Nuuuuuuu!”. Dar a fost şi un spectacol la care toată
sala a zis Nu... Ce te faci? Cum să bagi la închisoare (asta era
următoarea acţiune a poliţistului) un nevinovat? A trebuit să
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găsim soluţii pentru ca spectacolul să poată continua fără să jignească inteligenţa copiilor. De
două ori s-a întâmplat ca, la aplauzele de final, un copil să urce pe scenă şi să-mi dea bani.
Cel mai drăguţ a fost unul care a vrut să-mi dea 10 lei şi mi-a spus: „Ţine! Şi să nu mai furi!”
La spectacolul cu Prinţ şi cerşetor mi-au strigat din sală: ,,Nu-ţi face griji, organizăm o
expediţie şi venim să te salvăm!” Chiar m-am întrebat: „Hait! Dacă vin, ce mă fac?” Aici au
fost inspirate plasatoarele că i-au ţinut pe loc! Ca să faci faţă valurilor de gânduri şi energii
venite dinspre o sală de copii, trebuie să fii cu adevărat în situaţie, să ai mare capacitate de
improvizaţie, de selecţie rapidă şi să stăpâneşti bine traseul psihologic al personajului (ca să
nu fii atras de copii în capcane).
D. R.: Eşti de acord cu sintagma ,,Publicul format din copii este cel mai dur”?
M. B.: Publicul format din copii este cel mai cald, cel mai comunicativ, cel mai sincer public
şi cel mai dur. Ştii când sunt duri copiii? Când nu-i convingi. Altfel, te adoră. Se comportă ca
la concert, eşti un star rock! E adevărat că, în timp, înveţi să-i şi controlezi – fie să-i struneşti,
fie să le determini reacţii. Cred că e important să-ţi cunoşti publicul. Pe mine m-a pregătit
pentru întâlnirea cu publicul format din copii şi faptul că am lucrat cu toate categoriile de
vârstă ca profesor. Ştiu actori care nu simt sala, nu o controlează. Eu sunt norocoasă – am
câştigat asta inclusiv prin experienţa mea pedagogică. Apropo de protecţie, am învăţat să mă
protejez şi ca profesor! Şi în relaţia cu studenţii trebuie să te protejezi profesional şi
emoţional. Lucrul în atelierul de arta actorului te poate epuiza dacă te laşi vampirizat de
energie şi nu ştii să primeşti energie la rândul tău.
D. R.: Consider că pedagogia este un act de creaţie. De aceea, aşa cum înveţi să lucrezi profesionist ca
actor, aşa înveţi să lucrezi profesionist ca pedagog. Consider remarca ta foarte importantă vizavi de
protecţia pedagogului. Prima protecţie pe care eu o accesez şi încerc să o păstrez în relaţia cu
studenţii-actori este următoarea: „Niciodată să nu vreau eu mai mult decât vor ei, orice!” Prin asta
înţeleg că eu, pedagogul, le ofer condiţiile necesare, suportul profesional şi afectiv de care au nevoie şi
care să-i pună în condiţia de a fi creativi, de a lucra la atelierul de arta actorului în care sunt implicaţi,
dar niciodată să nu forţez lucrurile! Cu alte cuvinte: să nu vreau eu mai mult decât vor ei să
experimenteze ceea ce este de experimentat în cadrul acelui atelier. O altă protecţie pe care mi-o
accesez este aceea de a nu avea aşteptări! Este vorba de a porni de la realitatea grupului de studenţi cu
care lucrezi şi de a dezvolta de aici totul! Sigur că tu, pedagogul, ţinteşti să se ajungă în locul x sau y
cu experienţa născută „aici şi acum”, doar că nu trebuie forţat nimic în acest proces. De exemplu: eu
pot să-mi doresc să finalizez un atelier cu un spectacol, dar, dacă nevoile grupului şi descoperirile,
tipul de raportare la lucru cer ca experienţa noastră să ducă doar până la spectacolul-lectură, atunci eu
nu trebuie să forţez lucrurile în niciun fel. De altfel, asta este una din devizele şcolii noastre: Procesul,
nu succesul!
M. B.: Da, sintagma Violei Spolin... ar trebui s-o respectăm în toată viaţa noastră
profesională, nu doar în studenţie.
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D. R.: Să vorbim, pe scurt, şi despre colaborarea ta cu Teatrul Nottara, mai ales că nu mai avem acum
spaţiul necesar să vorbim despre filmele în care ai jucat.
M. B.: Important e numai faptul că domnul Nicolae Mărgineanu m-a onorat când m-a
distribuit în mai multe din filmele domniei sale. De asemenea, am ţinut în mod deosebit la
Maria, un rol de ţărancă, din „O zi bună”, în regia lui Cătălin Apostol. La Teatrul Nottara am
lucrat cu Petre Bokor în spectacolul Miresele căpitanului. Era o comedie muzicală în care mi-a
făcut mare plăcere să joc pentru că acolo am avut ocazia să fac ce-mi place cel mai mult: să
dansez şi să cânt. Teatrul muzical este o zonă în care eu mă simt foarte bine. Contactul direct
cu publicul, fantezia, energia şi bucuria născute undeva între scenă şi public, sunt plata pe
loc pentru munca ta.

Teatrul Nottara, Vibrata în musicalul „Miresele căpitanului”,
regia Petre Bokor, (alături de Valeriu Preda şi Ion Grosu)

D. R.: Ce înseamnă să lucrezi la cariera ta?
M. B.: Nu înseamnă decât să-mi fac treaba cât mai bine în toate activităţile şi proiectele în
care sunt implicată. Să lucrezi la carieră nu înseamnă să baţi la cap regizori să te distribuie pe
tine şi nu pe colegul tău. Mulţi fac aşa şi am preferat să pierd în profesie, decât să dau coate.
D. R.: Te simţi împlinită?
M. B.: Ştiu şi eu? Îmi aduce bucurie goblinul din Noddy – au fost zile în care la sfârşitul
spectacolului am dat mâna cu toţi copii din sală. Până nu am dat mâna cu ei, nu au ieşit din
sală! Nu au putut să-i urce în autocar să-i ducă la şcolile de unde veniseră! Îmi aduce bucurie
faptul că, iată, Conceptul e la volumul 7, că am publicat Viola Spolin, că am studenţi nonactori între 9 şi 59 de ani, îmi aduc bucurie studenţii mei actori. Dar aş mai avea multe multe
de făcut.
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D. R.: Dacă ar fi să o iei de la capăt, ce ai schimba
din parcursul tău profesional?
M. B.: Dacă ar fi s-o iau de la capăt, probabil
că nu aş putea schimba nimic. Chiar dacă aş
vrea, căci aş vrea. Sunt o mulţime de lucruri
pe care aş vrea să le fac... Viaţa noastră este
atât de condiţionată de factorul timp, încât,
deseori, faci ce poţi să faci în timpul care ţi-e
dat.
Uneori
ai
proiecte
importante
condiţionate de viaţa de familie, alteori
familia e un sprijin extraordinar, dar timpul
te restricţionează teribil. Întotdeauna am vrut
să fac mai mult decât am avut timp să fac.
Trebuia să dansez mai mult, să joc mai mult,
trebuia să fiu într-unul din teatrele în care
montează Silviu Purcărete – câteodată îmi
vine să las tot şi să mă duc la Sibiu, alteori
îmi vine să las tot şi să mă duc să fac exact
ceea ce fac, dar cu copiii din Africa... Nu-mi
vine niciodată să fug în munţi. Am prea
multe de făcut. Câţiva ani am dormit doar patru ore pe noapte. Asta îţi câştigă ceva timp, dar
nu e o soluţie pe termen lung. Atunci am publicat cel mai consistent număr al revistei
Concept. Dar, apropo de timp, uneori fac un fel de crize de frustrare raportate la „el”, la timp,
pentru că nu mă lasă să fac tot ce vreau să fac. Şi atunci, trebuie să renunţ la ceva. Acum, că
m-am mai maturizat, renunţ mai uşor, dar, înainte, sufeream. Sunt tot timpul în urmă cu
lecturile şi cu timpul petrecut cu familia şi prietenii. Timpul a fost singurul meu duşman în
profesie, aşadar... şi cu el nu aş avea cum să mă bat, nici dacă aş lua-o de la capăt. Câştigă el.
Dar, şi aici rămân la ceva ce profesoara mea, Adriana Popovici, m-a învăţat: pot spune că
încerc să-mi fac datoria. Adică să îmbin ceea ce fac din pasiune cu educaţia, cu schimbarea
mentalităţilor. Şi, pentru că mi-a reuşit de multe ori, cred că-s pe drumul cel bun. Cred că
noi, actorii şi mai ales pedagogii teatrali, trebuie să punem osul mai consistent la ridicarea
nivelului cultural şi să oferim cu generozitate celor din cu totul alte domenii tehnicile teatrale
care, aşa cum spun non-actorii care au avut ocazia să le experimenteze, îţi schimbă viaţa.
Am, aşadar, ca oricare, multe „left overs”, dar nu stau să mă gândesc la asta, fac ce mă
presează mai tare din interior la un moment dat, ce vrea să iasă din mine mai urgent. Asta e.
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Dana Rotaru este este actriţă, trainer şi lect. univ. dr. al Facultăţii de Teatru a UNATC „I. L.
Caragiale” Bucureşti, susţine cursul de Arta Actorului la Licenţă, cursul de Teatru Muzical la
Master, propune şi susţine cursul opţional Dramaturgie-Actorie la Licenţă, conduce cursul „Actorie
pentru tineri (14-18 ani)”, în cadrul Şcolii de Duminică a UNATC. Este autoarea unei serii de
articole de specialitate în Arta actorului şi Tehnica vorbirii scenice, publicate în revistele: „Concept”,
„Atelier” şi „Studii. Sinteze. Comunicări”. Este Doctor în Teatru, cu teza „Actorul în evoluţia
spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX” (2010).
Dana Rotaru is an actress, trainer and lecturer PhD in the Faculty of Theatre from UNATC „I. L.
Caragiale” Bucharest, teaching a series of courses and workshops: Acting, Musical Theatre (2014),
Drama-Acting (2014), „Acting for Teenagers”(2013) in UNATC – „Sunday School”. She is, also, the
authour of a series of papers on acting and voice, published in „Concept”, „Atelier”, „Studii. Sinteze.
Comunicări”. PhD Thesis: „The Actor in the Last Decades of the 20th Century” (2010).
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K.S. Stanislavski
Munca actorului cu sine însuşi1
Arta de a învăţa
Cartea lui Konstantin Stanislavski Munca actorului cu sine însuşi nu are nevoie de nicio
prefaţă. A fost tradusă în zeci de limbi, erudiţi şi creatori din lumea teatrului au scris
nenumărate volume despre această operă citită de multe generaţii de studenţi care se
pregătesc pentru artele spectacolului. Cele câteva gânduri pe care le aştern acum pe hârtie nu
sunt deloc o încercare de a scrie o analiză cuprinzătoare a unui sistem extraordinar, care a
schimbat pentru totdeauna felul în care concepem teatrul. Aceste gânduri sunt doar câteva
însemnări.
Aşa-numitul „sistem Stanislavski” (numit astfel deoarece cuvântul „sistem” implică
un set de reguli stricte, uşor de asimilat, o „cheie”, care se află, de fapt, la antipodul esenţei
mereu schimbătoare, fluide, a metodei sale) a fost transformat într-un fel de Bau Bau pentru
artiştii tineri de către două categorii opuse de oameni: pe de o parte, admiratorii fanatici şi
plini de zel ai lui Konstantin Stanislavski şi, pe de altă parte, adversarii înverşunaţi ai
abordării sale. Primii cred că descoperirile lui sunt cioplite în piatră, iar ceilalţi, că ele sunt
încremenite în timp. Fanaticii sunt convinşi că fiecare cuvânt al „marelui maestru” are
valoare universală şi trebuie urmat ca atare, adică fără nicio îndoială şi fără nicio reflecţie.
Adversarii lui consideră că ideile stanislavskiene reprezintă un set de reguli rigide, relevante
numai pentru realismul de modă veche şi văd în ele principalul obstacol din calea teatrului
contemporan. Însă ambele tabere pierd din vedere un aspect important: scrierile lui
Stanislavski sunt orice altceva decât o carte de reţete.

Mulţumim doamnei Monica Andronescu, redactorul cărţii, ca şi editurii Nemira pentru
permisiunea de a publica în cele ce urmează prefaţa domnului Yuri Kordonski şi Argumentul
traducătoarei pentru a veni în întâmpinarea comunităţii academice în vederea facilitării contactului cu
traducerea la zi a operei stanislavskiene. Precizăm că volumul al doilea – „Munca actorului cu sine
însuşi în procesul creator de întrupare” – este în curs de traducere, doamna Raluca Rădulescu, jurnalist şi
traducător, continuând această muncă, pe cât de utilă, pe atât de migăloasă. Cartea a fost publicată în
octombrie 2013 la editura Nemira, în colecţia de carte de teatru Yorick, coordonată de Monica
Andronescu. (n.ed.) Vezi şi www.yorick.ro
www.nemira.ro

1
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Konstantin Stanislavski însuşi n-a folosit
niciodată cuvântul „sistem” altfel decât între
ghilimele şi cu o anumită autoironie, subliniind
caracterul efemer, fluid, ale sfaturilor sale.
Cel mai amuzant este că adesea nici
admiratorii zeloşi, nici adversarii nu cunosc
această metodă în profunzime. Mulţi i-au citit
cartea demult, pe vremea când erau studenţi la
artele spectacolului, şi continuă să-şi susţină ori să
renege cu îndârjire proprii demoni, amintirile lor
vagi despre metoda lui, şi nicidecum ce a scris
Stanislavski. Fanaticii au descoperit ceva ce ei
consideră a fi o cale uşoară spre măiestrie.
Adversarii au respins-o furioşi, aşa cum
respingem adesea, mai ales în tinereţe, tot ce s-a
descoperit înaintea noastră. Un astfel de nihilism e
firesc la un tânăr de douăzeci de ani, dar e nefiresc
să ai patruzeci de ani şi să pui sub semnul
întrebării propriile credinţe. Ambele tabere au o
viziune imatură, binară, ori în alb, ori în negru. Însă a te maturiza înseamnă a învăţa să
observi diversele nuanţe ale lumii şi ale istoriei, în toată complexitatea legăturilor pe care ele
le presupun. „Tradiţionalismul” şi „avangarda” nu sunt sinonime cu ignoranţa.
Să nu confundăm adevărul cu realismul. Din nefericire, metoda Stanislavski este prea
des percepută ca metodă a realismului, deşi ea este, de fapt, o metodă de a interpreta
„realist” sau, cu alte cuvinte, fidel adevărului, în orice gen de teatru. Stanislavski nu căuta
realismul, ci adevărul. Oare scena dintre Hamlet şi fantoma tatălui său e realistă? Nu. Oare
personajele din această scenă primesc o anumită situaţie şi anumite scopuri, oare depăşesc
obstacolele, oare caută o tactică mai bună şi-şi redirecţionează atenţia? Oare scena se rupe în
mai multe unităţi, fiecare cu ritmul şi cu atmosfera ei? Da. Şi acum îşi face intrarea
Stanislavski.
Stanislavski a avut ghinionul de a fi contemporan cu Revoluţia Rusă de la 1917 şi cu
regimul comunist ce i-a urmat.
Mergând pe convingerea idealistă că oamenii se nasc egali, Lenin a proclamat că orice
slujnicuţă de la bucătărie poate conduce ţara. Deşi sună frumos în teorie, în practică un
asemenea ideal s-a transformat intr-un triumf al mediocrităţii. În loc să li se ofere tuturor
şansa de a se dezvolta în funcţie de talentele personale, a fost mai simplu să se apeleze la
uniformizarea oamenilor talentaţi, astfel încât cu toţii să ajungă la acelaşi nivel. Toată lumea
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trebuia să intre în legendarul pat al lui Procust. Mediocritatea a fost declarată normă şi,
încetul cu încetul, a câştigat teren în toate domeniile. Să fii extraordinar a devenit un lucru
periculos. Bolşevicii şi, mai târziu, oficialii sovietici au înlocuit libertatea creatoare cu dogme
şi cu un sistem sigur de reguli în toate sferele vieţii sociale şi artistice. Talentul era
incontrolabil şi, de aceea, indezirabil.
Şi metoda Stanislavski a fost victima acestei viziuni. Credinţa lui că „sistemul” poate
ajuta un actor talentat să devină şi mai bun a fost răstălmăcită astfel: „sistemul” poate face un actor
bun din oricine. În spiritul lui Lenin, cu puţină pregătire, orice slujnicuţă de la bucătărie poate
juca teatru pe scenă. Cărţile lui Stanislavski au devenit sfinte, iar cuvântul „sistem” şi-a
pierdut ghilimelele. Perspectiva stanislavskiană a ajuns singura teorie despre teatru general
acceptată, toate celelalte căzând în dizgraţie, ca să folosesc un eufemism.
Prăbuşirea regimului comunist a însemnat, fireşte, macularea a orice are legătură cu
propaganda sovietică, inclusiv a numelui lui Stanislavski şi a metodei sale. Oricum, e esenţial
să nu uităm că nu el este de vină pentru faptul că ideile lui au devenit ideologie oficială în
teatru. Deşi preamărit de comunişti, în realitate el însuşi le-a fost victimă, exact în măsura în
care victime le-au fost toţi ceilalţi oameni.
Reacţia controversată pe care studiul lui le-o stârneşte acum multor practicieni din
teatrul de azi este de înţeles. Sigur, cartea a fost scrisă acum un secol. Poate că formula ei, ca
un caiet de însemnări al unui învăţăcel, pare demodată. Din pricina profesorilor care ni l-au
băgat pe gât în şcolile de teatru, însuşi numele lui Stanislavski poate provoca alergie.
Lenea stă în firea omului. Abia aşteptăm să respingem orice ne cere rigoare şi trudă în
munca de zi cu zi, pe motiv că e plictisitor şi lipsit de importanţă. Or, a învăţa să faci teatru
înseamnă sânge, sudoare şi lacrimi; iar noi vrem să obţinem totul uşor. Vrem să ne distrăm,
cum se spune azi. Dacă gândeşti aşa, această carte nu-ţi va fi de niciun ajutor.
Dacă eşti un adevărat geniu, unul la un milion, am o veste minunată şi pentru tine.
Nici tu nu trebuie să citeşti cartea. N-ai nevoie de metoda altcuiva, căci e foarte probabil să ai
deja propria ta metodă.
Dacă nu te consideri un geniu autentic şi dacă nu eşti leneş, s-ar putea să înveţi ceva
citindu-1 pe Stanislavski. Trebuie să ai răbdare ca să-i parcurgi cartea. Unele lucruri te vor
izbi imediat prin adevărul şi prin utilitatea lor. Altele te vor lăsa indiferent, iar cu altele nu
vei fi de acord şi te vei înfuria. Pentru unele lucruri e nevoie de timp şi, poate, de o recitire,
dacă vrei să înţelegi. Toate acestea sunt reacţii bune. În definitiv, această carte nu e o reţetă
de succes. Este doar un volum în care s-au adunat gândurile, observaţiile şi descoperirile
unui mare artist, care toată viaţa a căutat neînduplecat ştiinţa artei, mijloace palpabile, solide
şi obiective de a-i ajuta pe actorii tineri (şi nu chiar atât de tineri), aflaţi în căutarea
inspiraţiei, să navigheze prin incertitudine, să găsească pisica neagră într-o cameră în care e
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beznă, cum zice proverbul, şi asta nu se poate întâmpla decât dacă crezi că pisica e acolo.
Dacă nu crezi, această carte nu este nici pentru tine.
Acum ceva vreme, studenţii mei m-au rugat să le explic pe scurt metoda lui
Stanislavski. La început am râs. Cum să explicit o teorie atât de complexă în termeni laici,
fără a săvârşi o blasfemie a simplificării, m-am întrebat. Apoi a urmat a doua reacţie: Dar
nu-i aşa că lucrurile complicate ar trebui să aibă explicaţii simple? Părintele fizicii nucleare,
omul de ştiinţă Ernest Rutherford din Noua Zeelandă, a spus odată astfel: „Probabil că o
teorie pe care nu i-o poţi explica unui barman nu face nici doi bani.”
Aşa că am făcut următoarea analogie. Închipuiţi-vă că emoţia voastră, când sunteţi,
pe scenă, este ca un şoricel. Scopul vostru e să-1 prindeţi. Problema e, bineînţeles, că nu poţi
prinde un şoricel cu mâinile, că doar e iute şi fuge, iar tu nici măcar n-ai apucat să te apropii.
Şoricelul e suspicios şi speriat şi, dacă simte cel mai mic semn de primejdie, se ascunde.
Oricum, la repetiţii sau când suntem pe scenă, în timpul unui spectacol, încercăm să creăm o
stare, zicând „Personajul meu ar trebui să fie supărat, fericit, îndrăgostit, trist, în extaz,
speriat, bucuros, suprins” şi aşa mai departe. Altfel spus, încercăm să prindem şoricelul
năpustindu-ne asupra lui, aşa că nu e de mirare că fuge. Emoţiile noastre se ascund şi, în
lipsa lor, ne rezumăm, la cele mai slabe clişee, în urma cărora ne apucă ruşinea şi ne simţim
goi înlăuntrul nostru.
Stanislavski sugerează recursul la alt truc – să vezi „o cursă de şoareci”, s-o laşi în
pace şi să aştepţi ca „şoricelul”- emoţie să intre în ea. Acum, ce înseamnă să pui bine o cursă
de şoareci? Mai întâi, îi verifici mecanismul şi-l ungi cu ulei. Iată de ce actorul trebuie să se
pregătească pentru întâlnirea cu o emoţie – actorul îşi antrenează vocea şi corpul, tot
instrumentul psihofizic, ca să fie sigur că e flexibil, racordat şi sensibil la cea mai mică
mişcare a subconştientului său. Trebuie să fie gata, în definitiv, căci s-ar putea să nu existe
decât o singură şansă.
Apoi, o cursă bine pregătită tot nu poate prinde singură şoricelul. De ce mai avem
nevoie? De o bucată de brânză bună, bineînţeles. Deci ce este această momeală pe care o
aşezăm în faţa emoţiilor noastre ca să le atragem, ca să le facem să vină la noi şi să le
prindem? Ei bine, iată de ce a fost scrisă cartea pe care o aveţi în faţa ochilor: ca să răspundă
la această întrebare. Ca să exploreze gesturile fizice, ca să pună întrebarea aceea care începe
cu magicul „dacă”, ca să analizeze împrejurările date, ca să ne hrănească imaginaţia, ca să ne
relaxeze muşchii şi mintea, rupând textul în fragmente şi găsind obiectivele personajelor în
fiecare fragment, ca să dezvolte simţul micului adevăr, antrenând diferite cercuri de
concentrare - toate aceste tehnici înseamnă pur şi simplu a găsi „bucata de brânză”
atrăgătoare pe care o putem pune în faţa propriului nostru subconştient.
În timp ce scriam prefaţa pe care o citiţi am dat de ediţia pe care o foloseam pe
vremea când eram student la Academia de Artă Teatrală din Sankt Petersburg. Când am
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deschis-o, am găsit nenumărate adnotări făcute cu creionul, paragrafe subliniate şi chiar mici
semne ale exclamării lângă pasajele cu care eram de acord din tot sufletul şi semne de
întrebare lângă afirmaţii asupra cărora aveam îndoieli. M-am apucat să le citesc, ceea ce m-a
distras de la scris. Acolo, pe marginile paginilor, ca într-o oglindă, m-am văzut pe mine
însumi aşa cum eram acum douăzeci şi ceva de ani: un neofit în teatru, uneori inteligent,
alteori arogant şi uneori îngrozitor de naiv. A fost ca o privire peste timp spre mine însumi şi
spre călătoria pe care am făcut-o în anii care au trecut. Am înţeles ce multe lucruri
importante pe care le ştiam atunci au ajuns între timp undeva la periferia gândirii mele sau
au intrat pur şi simplu într-o adâncă uitare. Citind adnotările, a început să-mi fie dor de
prospeţime, de pasiunea cu care eram dispus să lupt pentru teatrul în care credeam sau
împotriva lucrurilor pe care le detestam. Şi multe din notiţe mi-au stârnit un zâmbet. Toate
cuvintele mele trufaşe - serios? şi daaaa! scrise cu creiorul, pe marginile paginilor...
Şi m-am întrebat ce secvenţe din carte aş sublinia azi, după ce au trecut atâţia ani. Iată
câteva răspunsuri, într-o ordine aleatorie.
În artă, primul lucru pe care ar trebui să-l recunoaştem şi să-l înţelegem este
frumuseţea.
Şi mai rău este faptul că fiecare clişeu devine molipsitor şi obsesiv. El se instalează în mintea
artistului ca rugina. Odată ce a găsit cea mai mică portiţă de trecere, pătrunde din ce în ce mai adânc,
se înmulţeşte şi tinde să cuprindă tot rolul şi toate părţile aparatului de exprimare al actorului. Clişeul
umple orice moment neacoperit al rolului căruia îi lipseşte sentimentul viu şi se instalează acolo cu
arme şi bagaje. Mai mult decât atât, el se manifestă deseori înainte de apariţia sentimentelor şi le
blochează drumul, de aceea actorul trebuie să se ferească cu mare atenţie de serviciile clişeului, care
este mereu pe urmele lui.
(Un fel de răspuns pentru un student care mi-a cerut să-i dau chibrituri adevărate ca
să poată face un foc imaginar.) Ca să faci un foc imaginar sunt de ajuns chibrituri imaginare...
Ceea ce contează cu adevărat nu e să aprinzi un chibrit real. Trebuie altceva. Trebuie să crezi că, dacă
ai ţine în mână chibrituri reale, nu imaginare, te-ai comporta exact aşa cum te comporţi acum. Când îl
joci pe Hamlet şi, în psihologia complexă a personajului, ajungi la momentul uciderii regelui, oare
contează dacă ai în mână o sabie adevărată, ascuţită? Şi, dacă n-o ai, nu vei reuşi să duci la bun sfârşit
rolul? Iată de ce îl poţi ucide pe rege fără să ai sabie şi poţi aprinde un foc fără chibrituri. Trebuie, în
schimb, să-i dai foc imaginaţiei.
Actorul trebuie ori să-şi dezvolte imaginaţia, ori să iasă din scenă.
Cred că pentru creşterea organică a rolului ai nevoie de cel puţin atât şi, uneori, ai nevoie de
chiar mai mult timp decât e necesar pentru conceperea şi creşterea unei fiinţe umane. În acest timp,
regizorul ia parte la procesul de creaţie ca o moaşă.
Dacă nu mă opresc, nu voi termina niciodată de scris aceste rânduri...
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Metoda Stanislavski nu este un substitut pentru inspiraţie. Ea unge balamalele de la
uşa pe care intră inspiraţia.
Cartea conţine o mulţime de lecţii, însă trebuie să privim îndeaproape una dintre ele,
una ascunsă în fiecare pagină, sub fiecare propoziţie şi sub fiecare cuvânt. Este o lecţie despre
arta de a învăţa. Dacă citeşti cu atenţie cartea lui Stanislavski, nu doar textul, ci spiritul lui,
observi că ea este, în mare măsură, o combinaţie de introspecţie, îndoială de sine, examinare
scrupuloasă a propriei creaţii şi a creaţiei altora, analiză nemiloasă a greşelilor, anxietate a
artistului frustrat, căutare a răspunsului corect, clipă efemeră de fericire, atunci când această
clipă se întâmplă. Efemeră, căci, odată ce ai găsit răspunsul, alte întrebări îşi iţesc capetele
urâte. Stanislavski n-a fost niciodată mulţumit. Permanenta lui nemulţumire de sine a intrat
în legendă şi l-a transformat în erou al multor bancuri. În Roman teatral de Mihail Bulgakov,
de exemplu, îl descoperim într-un Ivan Vasilievici capricios şi neînduplecat, al cărui nume
este o aluzie în batjocură la ţarul Ivan cel Groaznic.
E adevărat, necruţătoarea trudă a lui Stanislavski la propriul meşteşug nu are egal şi,
pentru mulţi, este de neînţeles. Ce mai voia acest titan cu păr alb al teatrului rus (NemiroviciDancenko ţinea minte că Stanislavski albise deja la treizeci şi trei de ani)? Glorie? Avea. Bani?
Banii n-au fost niciodată o problemă pentru el. Un anumit statut social? Poziţia lui socială era
deja una foarte înaltă. Propria lui companie teatrală? O avea deja şi era una dintre cele mai
cunoscute din lume. Atunci, ce altceva?
Când mă gândesc la asta îmi aduc aminte de o poveste. Să-l citez pe Stanislavski
însuşi: „Am trecut prin multe şcoli şi fiecare profesor mi-a pregătit vocea altfel. Şi eu însumi
am încercat să mi-o antrenez din nou de multe ori. Dar abia la şaizeci de ani, când eram în
turneu în Statele Unite, am reuşit în sfârşit să mi-o modulez aşa cum trebuie. Antrenarea
vocii şi a vorbirii nu înseamnă să cânţi douzeci de minute, o dată pe săptămână. Fiecare
dintre dumneavoastră trebuie să descopere ce exerciţiu i se potriveşte. Nu aveţi un
instrument muzical? Ei bine, atunci folosiţi o furculiţă... Trebuie să vă antrenaţi în
permanenţă, în orice condiţii. În hotelul în care am stat în America nu era voie să cânţi tare.
Aşa că intram într-un şifonier mare, mă încuiam în el şi cântam. Când m-am întors acasă,
Nemirovici-Dancenko nu m-a recunoscut la telefon – într-atât mi se schimbase vocea. Este un
exemplu care arată ce poţi face dacă-ţi doreşti cu adevărat să-ţi atingi ţelul şi dacă te
pregăteşti zi de zi.”
Să ne oprim o clipă şi se ne imaginăm următoarea scenă. Legendarul Teatru de Artă
de la Moscova a ajuns în America prima oară în anul 1923 şi şi-a prezentat spectacolele
celebre: Livada de vişini, Trei surori, Azilul de noapte şi Ţarul Feodor. A fost un turneu istoric,
care a schimbat pentru totdeauna peisajul teatrului american. Cronici entuziaste, conferinţe
de presă, multă tensiune politică (era primul turneu occidental al unei trupe de teatru din
tânăra Republică Sovietică). Bliţuri, zâmbete, strângeri de mână, autografe. Dar, apropo,
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unde e Stanislavski, regizorul, actorul şi profesorul ridicat în slăvi? E în camera lui de hotel,
cântă ascuns în şifonier, încearcă să-şi recapete vocea de actor la şaizeci de ani, pentru că nu e
mulţumit de vocalele lipsite de fluiditate
şi de forma nereuşită a consoanelor.
Iată ce numesc eu arta de a învăţa.
În profesia mea, folosesc această
carte în fiecare zi. Ceea ce nu înseamnă
că o deschid în fiecare dimineaţă sau că
fac numai exerciţiile lui Stanislavski. Din
nefericire, nici măcar n-am timp s-o
citesc foarte des. Dar ea este prezentă în
felul în care gândesc teatrul. Îmi
aminteşte de profunzimea şi de pasiunea
cu care fiecare artist adevărat poate şi
trebuie să-şi analizeze propria artă.

Yuri KORDONSKI
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Argumentul traducătoarei
Munca actorului cu sine însuşi nu este un tratat academic, cu un limbaj abstract şi
teoretizări complicate. Intenţia iniţială a fost aceea de a permite accesul cât mai larg la
„sistemul” lui Stanislavski, o nouă metodă de abordare a piesei, rolului, personajului. De
aici, şi forma de exprimare aleasă, şi anume un jurnal în care un elev notează totul despre
cursurile de actorie pe care le urmează.
La deschiderea Teatrului de Artă din Moscova, în 1898, nici măcar fondatorii săi, K.S.
Stanislavski şi V. Nemirovici-Dancenko, nu puteau să îşi imagineze ce rol important avea să
joace în istoria universală a teatrului. Însă, pe măsură ce montările se succedau, ideea mai
veche a unui manual de actorie prindea contur tot mai mult. 1906 este considerat anul de
naştere al „sistemului”, deşi au mai trecut încă două decenii până când a fost aleasă forma
concretă de punere în pagină.
În anul 1928, după un infarct ce a pus capăt carierei sale de actor, Stanislavski a
început să-şi pregătească manualul pentru publicare. Prima ediţie a volumui întâi din Munca
actorului... a apărut în 1938, la scurtă vreme după moartea autorului său şi în paralel cu ediţia
americană, care, din motive financiare, a fost incompletă. A urmat şi editarea celui de-al
doilea volum, rămas nefinalizat la moartea lui Stanislavski, dar punct de reper rămâne până
astăzi ediţia rusă din 1955.
Într-o epocă în care multe concepte legate de comunicarea verbală sau de limbajul
corporal nu existau, Stanislavski încearcă să definească într-un mod cât mai accesibil
procesele mentale, fizice, intelectuale şi emoţionale pe care le parcurge actorul în pregătirea
unui rol, motiv pentru care aceste texte pun şi astăzi multe probleme nu numai de traducere,
ci şi de explicare şi înţelegere pentru ruşii înşişi.
Singura traducere în limba română a lucrării a apărut în anii 1950 şi nu a fost
niciodată reeditată. Relativitatea limbajului de specialitate din zona artelor spectacolului sau
precaritatea lui permit şi chiar încurajează o altă traducere şi descoperirea unor noi valenţe
ale aceleiaşi scrieri, cu atât mai mult cu cât „sistemul” lui Stanislavski este viu, evoluează şi
se transformă la fiecare lectură, permiţând permanente reinterpretări.
Este şi motivul pentru care prezenta traducere se vrea mai cu seamă o platformă de
dezbatere, o provocare pentru noi interpretări şi pentru redescoperirea „sistemului”,
respectând, pe cât posibil, stilul lui Stanislavski, dar transpus într-o limbă română
contemporană, pentru o mai bună fluenţă a lecturii şi a înţelegerii conceptelor şi exemplelor
expuse.
Existenţa unei terminologii deja consacrate în limba română şi încercarea de a o
respecta cât mai exact pe cea originală au fost adevărata provocare. De pildă, în România se

268

Concept vol 7/nr 2/2013
Book Review
vorbeşte mai mult despre „metoda lui Stanislavski” decât despre „sistem”, deşi în limba rusă
termenul este chiar „система”, confuzia fiind provocată de preluarea celui din limba
engleză, unde Lee Strasberg a folosit „metoda”, tocmai pentru a se delimita de Stanislavski.
Limbajul lui Stanislavski este o combinaţie de termeni împrumutaţi din viaţa
cotidiană şi alţii, de multe ori doar aparent sofisticaţi, ştiinţifici. Astfel, poate părea bizară
alegerea de a împărţi rolul în „bucăţi”, şi nu în fragmente, fracţiuni, episoade, părţi, dar
permanenta comparaţie cu o realitate casnică (tăierea unui curcan pentru masa de prânz) o
justifică.
„Сквозное действие”, în traducere „acţiunea transversală”, este poate termenul cel
mai dificil de echivalat din primul volum al Muncii actorului... şi reprezintă un concept
complex ce se referă la acţiunea care străbate direct rolul sau piesa de la un capăt la celălalt,
este imboldul care duce la acţiune şi energia care îl susţine pentru a dezvolta creaţia până la
final, traversând-o ca un flux electric ce se autogenerează şi se dezvoltă.
Exemplele sunt numeroase. Termenii, noţiunile, conceptele, ideile, metodele,
procedeele ori, într-un cuvânt, „sistemul” lui Stanislavski sunt interpretate, explicate şi
aplicate deja de un secol şi suscită în continuare acelaşi interes, dispute, pasiuni, în şcolile de
teatru din întreaga lume, rămânând un organism viu, în evoluţie.
Aşadar, acest volum nu se vrea decât un punct de plecare în căutarea, cercetarea,
însuşirea sau refuzul „sistemului”, care prinde viaţă numai în contact cu oamenii care îl
abordează.
Raluca RĂDULESCU

RalucaRădulescu este doctor în filologie,
traducător din rusă şi franceză, în principal, cu
traduceri de teatru de la Cehov la Grişkoveţ. Ca
jurnalist, Raluca Rădulescu este realizator la
Radio România Cultural, unde semnează
reportaje şi interviuri despre teatrul românesc
şi european contemporan, dar şi emisiuni de
călătorie sau de actualitate culturală.
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Octavian Saiu
Posteritatea absurdului
După o jumătate de secol
O sintagmă care a făcut istorie. O sintagmă legată de istorie. O sintagmă disputată.
Controversată. Asumată de mulţi şi contestată nu de puţini. Citată, folosită uneori abuziv.
Tradusă în toate limbile pământului. O sintagmă apocrifă, orfană, desprinsă parcă de textul
şi contextul în care s-a născut. Despărţită de autorul ei. O sintagmă cu viaţă proprie,
renăscută din ceaţa incertitudinii, a confuziei chiar. Un fel de ispită a studiilor teatrale şi
literare. O frază firească, la îndemâna oricui. O metaforă fără referinţă precisă, ce cuprinde în
miezul ei o generaţie şi traduce în cuvinte
nebuloasa unei epoci. O expresie durabilă,
seducătoare. Poetică, deşi oarecum frustă în sensul
ei imediat. O formulă filosofică şi una strict
teatrală.
O
formulă
memorabilă.
Teatrul
absurdului.
S-a născut în 1961, din gândul unui mare
critic. S-a rupt de el, de cartea lui şi a devenit un fel
de proiecţie folclorică, răspândită în toate
cotloanele culturii teatrale, dincolo de Europa şi
America până în îndepărtatul Orient şi
extremitatea Antipozilor. Peste tot, în dezbateri
academice sau discuţii de foaier, în conferinţe
literare sau întâlniri de breaslă, în studii erudite
sau articole de ziar, ideea unui teatru al absurdului
a devenit o lege scrisă şi nescrisă. Chiar şi cei care îi
contestă legitimitatea culturală apelează la ea, pentru a numi ceva ce nu poate fi lesne prins
într-un nume, fie el simplu sau complex. Când Martin Esslin scria studiul său nu îşi imagina
că va da naştere unui fel de monstru bicefal, orientat retrospectiv, către lumea de după
război, pe de o parte, şi premonitoriu, către secolul XXI, pe de alta. Ştia numai că fenomenul
acela proteiform, marcat de piesele lui Beckett şi Ionesco, Genet, Adamov şi alţi câţiva autori
fără clasificare precisă, avea o identitate ce merită să fie numită într-un fel sau altul.
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Identitatea era legată de absurditatea existenţei, iar numele nu avea cum să nu o reflecte. Aşa
s-a născut expresia fatidică, eternă şi izbitoare - „teatrul absurdului”.
Paradoxul de fond al momentului istoric pe care formula lui Esslin încerca să-l
capteze nu era legat de conceptul de absurd, cu toate conotaţiile lui, de la realitatea cea mai
crudă la existenţialismul cel mai abstract. Paradoxul consta în natura procesului însuşi, de a
numi un teatru fără nume. Generaţia de după război, în care s-au trezit câţiva venetici ai
culturii europene, de la irlandezul Beckett la românul Ionesco, nu s-a coagulat în jurul nici
unei idei. Nu a aderat la nicio direcţie. Nu a aruncat spre cerul întunecat încă al Occidentului
nici un manifest. În absenţa întâlnirilor de cafenea, a întâlnirilor de orice fel, a fost şi a rămas
o generaţie dispersată, însă nerisipită. Ceva i-a apropiat, împotriva lor înşişi. Ceva ce plutea
în aerul timpului. Însă nici unul dintre ei nu a riscat să-şi aroge dreptul de lider şi nu a
încercat să enunţe preceptele vreunei mişcări. Teatrul anilor ’50 nu a fost o mişcare. După
delirul neîntrerupt al ism-elor de dinainte de război, spulberat de bombe şi gloanţe, curajul
de a deschide revoluţii culturale lipsea. Sau, mai bine zis, era asumat numai în chip
individual, fără fervoarea grupurilor. De aceea numele a întârziat să apară. Şi, poate, fără
gestul îndrăzneţ al lui Martin Esslin, nici nu ar fi apărut.
Ceea ce dă greutate, de jumătate de secol, expresiei sale e forţa ei de a transgresa
graniţele teatrului sau ale literaturii, graniţele culturii, până la urmă. Nu e o categorie
pretenţioasă, redusă la uzul pedant al unor specialişti, ci o sintagmă deschisă, ce se fixează în
memoria oricui şi rămâne acolo ca un reper ferm. Cum altfel se poate explica triumful ei
asupra tuturor celorlalte tentative de a pecetlui prin limbaj anti-limbajul teatral al acelei
generaţii?
Dincolo de exagerări sau reticenţe, o paralelă trebuie trasată, pentru că e pertinentă,
în esenţă: Martin Esslin rămâne pentru teatrul acela nemaipomenit ceea ce Jacob Burckhardt
sau Jules Michelet sunt pentru zorii epocii de după amurgul Evului Mediu. Botezul lui
sfidează toate încrâncenările acelora care i se împotrivesc cu patimă şi rămâne valabil mai
presus de extazurile celor care îl adulează cu naivitate. Ca şi expresia nepieritoare a lui
Burckhardt, pe care nu o pot evita nici măcar istoricii pentru care Renaşterea nu a existat, ci a
fost doar prelungirea firească a unei culturi medievale deloc întunecate. Nimeni până la el nu
a ştiut că gloria lumii lui Leonardo şi Giordano Bruno, explozia de încredere în
universalitatea spiritului cultivată de Pico della Mirandola sau Michelangelo, era, de fapt,
Renaşterea. După cum nimeni, de la premiera cu Cântăreaţa cheală din 1950 până în acel 1961,
nu şi-a dat seama că în piesele lui Ionesco sau ale lui Beckett şi Genet se citeşte apusul logicii
formei şi fondului, la umbra endemică a absurdului.
Dar o paralelă de tipul acesta înseamnă diferenţe, tot atât de clar după cum implică
asemănări. Într-adevăr, Esslin, ca şi Burckhardt, caută să prindă în cuvinte o istorie ce nu
fusese până la el numită în mod peremptoriu. La o altă scară, ce-i drept. Şi cu implicaţii
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intelectuale evident mai restrânse, mult mai restrânse, însă Burckhardt se apleca asupra unei
etape de afirmare, în numele speranţei, pe câtă vreme Esslin voia să desluşească misterul
unei negaţii a tot, a logicii realului în primul rând, schiţată sub semnul înfrângerii.
Renaşterea a fost ordine şi apolinic. Absurdul e haos şi dionisiac. Renaşterea pe care o
descria Burckhardt din confortul sfârşitului de secol XIX a fost celebrarea armoniei raţionale
a lumii greceşti, surprinsă în perfecţiunea statuară a Acropolei. Absurdul pe care îl interoga
Esslin se întorcea către faţa nevăzută a universului antic, către iraţionalitatea ce freamătă
dincolo de echilibrul vizibil al proporţiilor. De la acel uomo universale elogiat de Burckhardt
se ajunge la omul de prisos, fără ţel şi fără trecut, din Aşteptându-l pe Godot. Omul Renaşterii
caută, omul absurdului aşteaptă. Iar Esslin, mai mult decât toţi exegeţii, o ştia. De fapt,
teatrul absurdului, care culege cioburile împrăştiate de avangarda antiumanistă de dinainte
de război şi le înfige în carnea existenţialismului, e finalul unei întregi epoci care s-a încrezut
prea mult în puterea omului de a afla înţelesurile cosmosului. Lagărele de concentrare şi
bomba atomică au fost sfârşitul ei istoric. Absurdul, inseparabil de catastrofa războiului, a
fost sfârşitul ei simbolic.
Sfârşitul modernităţii e diagnosticul ce va rămâne pentru restul istoriei ataşat
secolului XX. A fost secolul sfârşitului. Şi nici un moment din istoria ideilor pe care le-a
generat nu e mai profund, mai inexorabil legat de finitudine decât acel teatru al absurdului,
în care se îneacă tot avântul spiritului modern. Ivit chiar la jumătatea veacului, etapa de
cumpănă prin excelenţă, teatrul pe care Martin Esslin îl definea condensează eşecul marilor
naraţiuni începute în quattrocento, tot astfel cum prefigurează spaima apocaliptică a noului
mileniu, început sub auspiciile sumbre ale declinului civilizaţiei. Iar cei care se răzvrătesc şi
astăzi împotriva expresiei „teatrul absurdului” uită că, printr-o extrapolare shakespeariană,
aceasta rămâne cea mai autentică descriere a scenei istoriei recente. Absurdul e legea lumii
noastre.
Şi totuşi, întrebările nu se dau bătute; aşa se poate explica, într-adevăr, succesul
categoric al sintagmei generate de Esslin în 1961? E chiar vorba despre o suprapunere
metaforică între destinul unei estetici teatrale şi climatul unui întreg secol? Mai importante
decât speculaţiile rămân, mereu, realităţile. De la ele trebuie pornit. În căutarea unor
răspunsuri, paginile ce urmează nu se vor panegiricul „teatrului absurdului”, ci radiografia
unei posterităţi spectaculoase. E posteritatea de cinci decenii a acelui volum publicat în 1961
de către un critic încă prea puţin cunoscut, un volum astăzi aproape uitat din care s-a
desprins, însă, o expresie cu adevărat de neuitat, în aceste pagini s-au strecurat nedumeriri şi
certitudini, deopotrivă. Dar, mai importantă decăt ele toate e dorinţa de a afla de ce, în
pofida unor alternative ilustre şi a unor negări pe măsură, ideea de „teatru al absurdului”
rămăne de nemişcat în conştiinţa culturală europeană şi nu numai.
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Înainte de a începe „investigaţia”, ceva trebuie
spus. Nu e o evaziune, ci o mărturisire sinceră. Există
mereu, în istoria culturii, un fel de zodie a
imprevizibilului. Lucrurile se întâmplă fără ca o
motivaţie riguroasă, fermă, să le poată acompania.
Cărţi importante sunt trecute cu vederea, autorii
mediocri triumfă pe listele de best-seller, idei minore
devin litere de legămănt, mari teze filosofice se pierd în
negura timpului, opere fără valoare intrinsecă ating
faima planetară, opere de căpătăi rămân fără cititori...
Oricât de atenţi am fi în încercarea de a evalua
receptarea unei cărţi, a unui titlu, adevărata explicaţie
pentru triumful ei rămâne un mister. Şi poate e mai
bine aşa. E vorba, probabil, de un fel de hazard ce
guvernează destinul spiritului. De acest fenomen,
lumea ideilor, a teoriilor, a criticii nu e străină.
Dimpotrivă. Deci, cu toate că lucrurile pot fi limpezite
de judecata celor care au destulă răbdare să le
privească în amănunt, e greu de spus cu siguranţă
deplină de ce astăzi, când vorbim despre teatrul de
după război, prima expresie care ne asaltează gândul e
aceea simplă şi percutantă: „teatrul absurdului”. E un mister în asta. Nici faptul că a fost prima
carte dedicată exclusiv acelei perioade, nici faptul că formula seduce prin sonoritate, nici
măcar valoarea în sine a cărţii lui Esslin nu pot justifica întru totul modul aproape pervers în
care această definiţie s-a încrustat în memoria colectivă a culturii teatrului şi literaturii şi a
ajuns un fel de numitor comun, firesc şi accesibil oricui. E un mister. Fără a-l distruge, o
lămurire merită căutată, iar căile spre a o găsi sunt multiple. Aceea aleasă în volumul de faţă
presupune, însă, o abordare duală, între o posibilă analiză a expresiei şi, implicit, a cărţii
omonime, şi o discuţie a receptării ei, cu tot cu variantele onomastice oferite polemic, de-a
lungul timpului, de către alţi exegeţi ai teatrului anilor ’50.
conf. univ. dr. Octavian SAIU
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Ion M. Tomuş
Pitoresc şi absurd în dramaturgia lui Eugène Ionesco
Preliminarii
Pitorescul este o caracteristică importantă a fenomenului artistic, chiar şi a celui
teatral, dar dificil şi problematic de identificat cu precizie în textele dramatice ale oricărui
autor. Studiul de faţă porneşte de la premisa că dramaturgia lui Eugène Ionesco funcţionează
sub semnul naivului: personajul-emblemă al teatrului său, Bérenger, este un naiv care
încearcă să lupte cu forţele unei lumi noi, pe care nu reuşeşte să o înţeleagă (a se vedea
Rinocerii ori Ucigaş fără simbrie) şi cu care comunică greu. Extrem de vizual, deoarece autorul
nu mai are încredere în limbajul verbal, se poate considera că spectacularul teatrului
ionescian funcţionează după principiile
pitorescului de orientare şi organizare a
elementelor
universului,
ceea
ce
înseamnă că setul de legi care
influenţează din punct de vedere estetic
„arhitectura” din scriitură este un
element crucial, care merită studiat.
Pe lângă aceasta, înainte de a fi
un mijloc de expresie al unor artişti,
existenţa naivităţii în artă a fost
caracterizată de Kant drept „răzvrătirea
sincerităţii natural-primitive a omului
împotriva practicii disimulării, devenite
a doua natură. Râdem de simplitatea
care nu ştie încă să se prefacă [...]. Frumoasa, dar falsa aparenţă căreia-i acordăm de obicei
atâta importanţă se preface deodată în nimic; falsitatea din noi e demascată.”2 Din păcate, s-a
încetăţenit ideea conform căreia naivul este o categorie estetică ce are legături strânse
îndeosebi cu arta populară. E foarte adevărat că, până la un punct, lucrurile stau astfel, dar
arta naivă, mai precis viziunea naivă asupra lumii ne propune, în fond, o formă de

Kant, Immanuel; Kritik der Urteischaft, în Kants Werke, vol. V, Berlin, 1922, p. 226 apud. Maşek, Victor
Ernst, Arta naivă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 16
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manifestare cotidiană, cu o determinaţie general existenţială. În continuarea acestor
raţionamente, pitorescul ne apare într-o lumină tangenţială, apropiată celei care înveşmântă
categoria naivului, căci, în teatru, este unul dintre modurile sale preferate de instituire
scenică. Personajele naive, odată creionate (intenţionat stângaci!!!), vor aparţine unei formule
scenice care funcţionează după legile pitorescului, una dintre cele mai importante accepţiuni
ale termenului fiind „care place ochiului”.4
Întrebându-ne „ce face ca anumite personaje sau anumite situaţii să fie asociate cu
acest termen?”, trebuie să-l avem în vedere pe Andrei Pleşu, care ne oferă, în Pitoresc şi
melancolie, o analiză foarte specializată a noţiunii, din care reţinem că se referă (încă de la
apariţia sa) la modul de organizare estetică a naturii. Adaptând acest principiu la teatru, în
speţă la dramaturgia lui Eugène Ionesco, vom considera pitoresc tot ceea ce este
reprezentabil armonic vizual. Distingem reprezentabilitatea de spectacularitate şi o încadrăm
sferei pitorescului, căci scriitura acestui dramaturg este într-atât de adânc înfiptă în
conştiinţa receptorilor, atât de puternice sunt ecourile textelor în universul spiritual al
cititorilor/spectatorilor, încât, din formula care ne propune reprezentabilitatea şi
spectacularitatea, considerăm că ceea ce îi este specific este pitorescul.
Literatura de specialitate a considerat că teatrul absurdului şi-a făcut apariţia datorită
contextului specific din perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial, care ar
fi arătat lumii întregi adevărata esenţă a fiinţei umane. Potrivit acestei interpretări, ideea
preconcepută a binelui spiritului uman nu mai funcţiona, iar şocul în care se regăsea
omenirea după încheierea teribilului război s-a dovedit a fi un teren deosebit de mănos
pentru noua formă de artă teatrală - teatrul absurdului.
În acelaşi timp, teatrul absurdului pare să fi fost o expresie artistică a dispariţiei
dimensiunii religioase din viaţa omului modern şi poate fi privit ca o încercare de a restabili
importanţa mitului şi a ritualului, făcându-l pe om să fie conştient de realităţile condiţiei sale,
încercând să-i insufle senzaţia apartenenţei la un univers, ce părea a fi pierdută. Mijlocul de
realizare a acestui deziderat poate fi şocul aplicat individualităţii umane atunci când i se
reprezenta pe scenă o existenţă stereotipă, schematică şi mecanică, ce se complace într-un
ritm specific de viaţă.
Piesele teatrului absurdului vor avea, deci, o organizare nouă a textului menită să
creeze disconfort cititorului (spectatorului), să-l scoată din contextul cald, familiar al vieţii
sale de zi cu zi. În lumea dezorientată şi lipsită de credinţă a perioadei imediat următoare
celui de-al doilea război mondial, nu mai era posibil să se menţină în atenţia publicului
forme de artă tradiţionale, învechite, şi principii axiologice care încetaseră să fie
Maşek, Victor Emest, Arta naivă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 23
Pleşu, Andrei, Pitoresc şi melancolie. O analiză a sentimentului naturii în cultura europeană, Editura
Univers, Bucureşti, 1980, p. 146
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convingătoare, pierzându-şi valabilitatea. Teatrul absurdului se configurează ca o formă de
rebeliune împotriva manifestărilor teatrale depăşite, într-adevăr, era un anti-teatru, apropiat
de suprarealism, în afară de orice de logică, uneori fără niciun fel de conflict şi intrigă;
dialogul părea lipsit de orice fel de sens. Deloc surprinzător, teatrul absurdului s-a lovit, în
primul rând, de neînţelegere şi de respingere.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale
teatrului absurdului este încetarea considerării şi
folosirii limbajului ca act de comunicare. Limba
devenise un vehicul de comunicare convenţional,
stereotip, fără sens, iar cuvintele nu mai reuşeau să
exprime esenţa naturii umane, nemaifiind capabile să
ajungă la conştiinţa cititorilor/spectatorilor. Teatrul
absurdului s-a constituit mai ales ca o formă de
oprimare a limbajului, aşa cum a fost el cunoscut
până la acel moment, dovedind că era un mijloc
insuficient de comunicare, pe care nu se mai putea
conta. Prin folosirea şi ridiculizarea limbajului
stereotipizat şi convenţional se încerca atenţionarea
publicului cu privire la faptul că se putea trece de
bariera limbajului de zi cu zi şi că, astfel, comunicarea
ar fi putut deveni autentică. Dialogul convenţional
funcţionează ca o barieră între sine şi esenţa
universului, iar pentru a ajunge la realitatea lumii
înconjurătoare, este necesară discreditarea şi chiar anularea efectelor ce rezidă în stereotipia
actului zilnic de comunicare. Paradigma noului teatru a considerat obiectele a fi mult mai
importante decât cuvintele; sensul ascuns al cuvintelor interesează mai mult decât ceea ce
spun, de fapt, personajele. Se doreşte instituirea unei percepţii totalizatoare, iar, pentru
aceasta, se recurge la mijloace de comunicare care depăşesc limbajul.
În Pitoresc şi absurd în dramaturgia lui Eugène Ionesco, piesele lui Eugène Ionesco vor fi
analizate şi discutate în ordinea în care au fost scrise, raportându-ne mereu la categoriile de
care s-a vorbit mai sus: pitorescul, naivul, carnavalescul, dar şi oniricul, având mereu în
vedere relaţia dintre text şi imagine scenică – considerăm că, fără a uza din plin de capul de pod
care este scena, o discuţie despre dramaturgie (mai ales despre cea ionesciană) nu poate fi
completă.
conf. univ. dr. Ion M. TOMUŞ
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Bogdana Darie
Tamara Buciuceanu. O viaţă închinată scenei
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti... Aşa trebuie să înceapă
uneori câte o carte, chiar dacă nu e destinată micilor cititori. Şi aceasta deoarece, există
volume ce oglindesc în paginile lor poveştile de viaţă ale unor oameni. Dar nu orice fel de
oameni, ci aceia cărora noi le spunem: mari personalităţi. Cărţile acestea ne sunt câteodată,
de foarte mare ajutor. Le citim atunci când, poate, nu mai avem starea sufletească necesară
pentru poezie ori pentru romanele de ficţiune sau, mai sigur, atunci când simţim că ne
trebuie un imbold; când trebuie, de fapt, să ne reamintim că în lume există şi poveşti de
succes. Că în viaţa noastră anostă, mediocră şi gri au existat unii semeni mult mai fericiţi.
Oameni ca noi, apăruţi în familii obişnuite, în spaţii obişnuite, dar care au avut drumul vieţii
călăuzit de o Stea. Aceste fiinţe au devenit cu timpul notorii. Numele lor este reţinut de
manualele de istorie ale diferitelor domenii, iar descoperirile lor, invenţiile lor, cercetările lor,
creaţiile lor sau doar prezenţa lor în faţa miilor de oameni, au devenit puncte de sprijin în
evoluţia umanităţii. Însă, dintre toate cărţile de amintiri ale acestor oameni deosebiţi, parcă
cele mai dragi ne sunt paginile ce vorbesc despre marii artişti. Cu câtă pasiune ne-am lăsat
cuceriţi de povestea vieţii Eleonorei Duse sau a Sarahei Bernardt, ori de cartea lui Anthony
Quinn sau de cea a lui Marlon Brando; cu cât interes am citit memoriile lui Constantin
Tănase, C.I. Nottara, Ion Manolescu ori Lucia Sturdza-Bulandra... Toate ne duceau într-o
lume, parcă mult îndepărtată, populată de fiinţe de poveste. „Te-ai gândit vreodată să te faci
actor?” îl întreba marea actriţă româno-franceză Maria Ventura pe un tânăr frumos, cu o
paloare de prinţ ce zăcea rănit într-un spital de campanie? „Actor? Nu, niciodată...”
răspundea tulburat tânărul şi din acel moment începea să ia fiinţă una dintre cele mai de
succes cariere din teatrul românesc; George Vraca avea să devină Hamletul perfect, idolul
multor generaţii de spectatori. Astfel de poveşti neobişnuite de viaţă, de întâmplări
miraculoase, de succese fulminante ne dau, de fapt, curaj şi putere de luptă. Şi ne readuc
aminte că viaţa e, în esenţă, frumoasă şi merită trăită.
Poate că azi existăm într-o lume în care unele cuvinte au îmbătrânit, s-au tocit şi par,
în plină mişcare ameţitoare a secolului vitezei, perimate. Cum adică să mai folosim cuvinte
precum: mare, celebru, genial, extraordinar, unic, fantastic, vedetă, de ce să nu vorbim frust,
sec şi economic. De ce să mai tăiem atâţia copaci ca să tot îmbogăţim paginile noastre cu
metafore sau sumedenie de figuri de stil. Ce treabă avem noi cu Eminescu şi cu Nichita, sau
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cu Arghezi, Blaga şi Barbu? Ce trebuie să plimbăm prin gură atâtea cuvinte, când am putea
să ne reducem exprimarea la cele câteva strict necesare şi, mai ales... la modă. De exemplu: e
ok., mişto sau cool, ori e naşpa sau nasol. Şi când te gândeşti că un om putea să scrie, parcă la
distanţă de ani lumină înaintea noastră: A fost odată ca-n poveşti,/ A fost ca niciodată/ Din rude
mari împărăteşti/ O prea frumoasă fată./ Şi era una la părinţi/ Şi mândră-n toate cele,/ Cum e fecioara
între sfinţi/ Şi luna între stele... Iar aşa cum ei, făuritorii limbii noastre moderne nu făceau
economie de cuvinte, suflet sau simţire, tot aşa erau alţi oameni ce nu oboseau să dea viaţă
gândurilor şi metaforelor lor. Ei erau actorii. Cei ce de pe la sfârşitul secolului al XIX-lea
formau Teatrul Românesc.
Pe unii din ei îi chema Aristizza Romanescu, Eufrosina Popescu, Grigore Manolescu,
Matei Millo, Ştefan Vellescu sau Mihail Pascally, iar pe alţii C.I. Nottara, Ion Manolescu,
Lucia Sturdza-Bulandra, Maria Ventura, Nicolae Bălţăţeanu, Constantin Tănase. Toţi aceştia
şi mulţi, mulţi alţii au însemnat pentru cultura românească tot atât cât marea pleiadă de
filosofi şi gânditori pe care i-a dat neamul nostru. Marii actori ai scenelor ţării păstrau cu
sfinţenie cuvântul poetic şi transmiteau oamenilor din stal generoasele mesaje încriptate de
autori în textele lor. Mesajele acestea înnobilau fiinţa umană, ajutau la eliberarea spiritului de
orice constrângeri şi, cel mai important lucru, ridicau cultura naţională la un foarte înalt rang
european. De aceea, atunci când vorbim despre ei, despre marile figuri ale teatrului
românesc trebuie să folosim acele cuvinte ce pot să
exprime cât mai exact valoarea de netăgăduit pe
care au avut-o în universul nostru sufletesc.
Cartea de faţă vorbeşte despre o astfel de
mare personalitate. O prezenţă inedită, unică,
inconfundabilă. O fiinţă ce şi-a legat întreaga viaţă
de scena teatrului, ce a cucerit mii de spectatori prin
imaginile filmate pe marele ecran, a încântat
milioane de telespectatori cu apariţiile sale televizate
sau a înnobilat prin prezenţa sa marea fonotecă de
aur a ţării. O actriţă longevivă ce a primit, la o vârstă
onorabilă, drept recunoaştere a meritelor sale
artistice, Steaua Celebrităţii pe Bulevardul Vedetelor
din Bucureşti. Însă această distincţie vine după
numeroase premii în ţară şi străinătate, după turnee
în peste opt zeci de ţări ale lumii şi după mii de
spectacole ce au transformat-o într-o adevărată
vedetă.
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„Iubirea publicului este tot ce a contat pentru mine” spune Tamara Buciuceanu-Botez
la peste opt zeci de ani de viaţă şi peste şaizeci de ani de carieră artistică. O astfel de mare
personalitate trebuie onorată.
Cartea, ce vrea să zugrăvească povestea vieţii acestei mari personalităţi este, cu
siguranţă, foarte necesară. Mai întâi celor ce au cunoscut-o şi au însoţit-o în această lungă şi
fulminantă carieră, pentru că le permite retrăirea celor mai frumoşi ani şi rememorarea
unora dintre cele mai dragi momente ale vieţii. Apoi, această carte este necesară tinerilor, cei
ce au o atât de stringentă nevoie de Modele. Sigur că nu e vorba aici de modele ce trebuie
imitate într-atât încât să ducă la o nefericită stare de fals, ci la acele figuri notorii ce prin
creaţiile lor devin borne puternice în evoluţia generaţiilor ce le urmează. Un lucru este sigur:
dacă dorim ca lumea în care trăim să revină în graniţele ei fireşti, trebuie să ne reamintim că
pe aceste meleaguri au trăit nu numai hoţi, impostori şi lichele, ci şi fiinţe de o calitate umană
deosebită, care au încercat prin strădania lor să facă lumea ... mai frumoasă. Tamara
Buciuceanu-Botez este un astfel de om.

Tamara Buciuceanu (Generăleasa) şi Bogdana Darie (Tatiana Ivanovna) în cabină la Teatrul Malîi Moscova Turneu al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”, cu spectacolul „Însemnările unui necunoscut”, aprilie 2011

Dacă urmărim firul atât de interesant al vieţii actriţei, descoperim cum obstacolele
dure des întâlnite în cale nu au făcut decât să-i călească personalitatea şi să o transforme
într-o fiinţă puternică ce a ştiut să îşi croiască, cu fermitate şi siguranţă, existenţa artistică.
Dar ce impresionează, poate, cel mai mult, este faptul că Tamara Buciuceanu-Botez a trăit,
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între semenii săi, cu o generozitate demnă de marile figuri umaniste ale epocii noastre. Nu
numai că şi-a iubit publicul căruia i-a dăruit creaţii de mare ţinută artistică, dar şi-a respectat
partenerii faţă de care s-a comportat ca un profesionist desăvârşit. Şi, în plus... „am făcut
atâtea daruri în viaţa mea... am ajutat atâta lume... nici nu mai ţin minte... Nu m-a lăsat
sufletul să nu ajut dacă am putut. Iar dacă nu puteam... mă dădeam peste cap şi rezolvam”.
Astfel de poveşti trebuie spuse generaţilor de azi care cred, pe bună dreptate, poate, că trăim
într-o lume în care nimănui nu-i pasă de nimic. Nu. Dacă stai de vorbă cu Tamara
Buciuceanu-Botez capeţi curaj. Înţelegi că viaţa nu a fost niciodată uşoară, că mereu au
existat greutăţi; însă, cu seriozitate, perseverenţă şi voinţă, toate pot fi învinse. Pentru cine
caută un Model de reuşită în viaţă, „reţeta” Tamarei Buciceanu-Botez stă la îndemână:
muncă şi generozitate, rezistenţă şi curaj, demnitate şi cinste.
Cât de greu este să scrii despre prieteni!... Ştiam asta, dar... nu mi se întâmplase până
acum. Atunci când începi să faci o analiză ştiinţifică, un material didactic, o lucrare de
cercetare trebuie să te detaşezi de subiect, să devii obiectiv ca să ai puterea să judeci în
profunzime, în structură un fenomen, o idee, o teorie. Cu oamenii e mai greu... Când am
cunoscut-o pe Tamara Buciuceanu-Botez, la Teatrul Bulandra, am înţeles imediat un lucru pe
care îl ştiam, de fapt: stăteam alături de o mare actriţă. Şi asta nu e puţin. Aflam cu fiecare
repetiţie ce înseamnă cu adevărat un mare actor. Înseamnă un noian de gânduri, o
multitudine de nuanţe şi infinite posibilităţi. Şi toate acestea într-un cuvânt... într-o replică. Şi
pe măsură ce mă uluia noua mea descoperire deveneam, fără să înţeleg cum, apropiată de
dumneaei. Vorbeam din ce în ce mai mult şi, ceea ce era cel mai frumos, auzeam poveşti
despre teatru, actori... viaţă, cum nu auzisem vreodată. Îmi spunea atât de multe doamna
Tamara încât, într-o zi, bunul meu prieten Mihai, nepotul doamnei îmi zice: „Dacă ai scrie o
carte despre Tama, ai face un lucru deosebit!... Ce zici? Vrei?“. Doamne!... M-am cam
speriat... Să scrii o carte despre aşa o mare personalitate... E destul de complicat... Şi atunci
m-am gândit că ar fi într-adevăr un lucru deosebit. Foarte necesar, de altfel. În primul rând
pentru tineri, pentru studenţii noştri care au o atât de mare nevoie de modele; şi apoi, pentru
numeroşii spectatori care o recunosc fără greutate în orice loc din ţară şi din comunităţile de
români de pretutindeni. Şi mai era era necesar chiar pentru ea, pentru doamna Tamara, care
a ajuns la o vârstă venerabilă şi care merită cu prisosinţă o dovadă că întreaga carieră pe care
a clădit-o cu mare efort, merită o recunoaştere în plus. A fost momentul în care mi-am luat
curaj şi am început să scriu.
Problema cea mare a fost, şi este şi acum, că detaşarea pe care mi-o tot doream era
foarte greu de obţinut. Sigur că analiza spectacolelor, a rolurilor, a marilor creaţii s-a făcut cu
ochiul critic, dar atunci când a trebuit să scriu despre omul Tamara Buciuceanu-Botez... miam dat seama cât de mult înseamnă dumneaei pentru mine. Ce mult înseamnă prietenia pe
care mi-o acordă, încrederea pe care o are în mine şi susţinerea de care m-am bucurat atât de
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mult. Şi toate acestea absolut dezinteresat. De fapt, doamna Tamara este un om atât de
generos încât, cunoscând-o, îţi dai seama că mai mult dăruieşte decât primeşte. Ai
sentimentul că în afară de iubirea publicului şi grija lui Dumnezeu, ea nu a primit niciodată
nimic. Însă a dăruit atât de mult... familiei, prietenilor, străinilor... Nu e vorba de poveştile pe
care le-am aflat, care sunt perfect adevărate, e vorba despre lucrurile pe care le-am trăit eu
sau le-am văzut întâmplându-se. Tamara Buciuceanu-Botez impresionează la fiecare
întâlnire, la fiecare convorbire telefonică. Vorbeşte cu căldură, cu dragoste şi grijă. E corectă,
vigilentă, serioasă, dar are şi un umor nestăvilit. Spontan. Uneori, chiar şi atunci când e
supărată rău de ceva, nu ştiu cum face... că e comică; îţi vine să râzi, dar te gândeşti că
trebuie să te abţi ca să nu jigneşti. E atât de... vie, încât, atunci când ai probleme, un singur
telefon ajunge şi nu ştii cum, parcă multe din greutăţile pe care le duceai în spate... dispar ca
prin farmec.
Poate că e greu să scrii despre prieteni... dar cu siguranţă e o mare bucurie. Pentru
mine această carte a însemnat, de fapt, o deosebită ocazie de a descoperi o mare prietenă. Pe
care o respect pentru profesionalismul, tenacitatea, curajul şi demnitatea ei şi o iubesc pentru
generozitatea, blândeţea şi dragostea cu care ştie să-şi înconjoare prietenii.
Vă mulţumesc, doamna Tamara.
lect. univ. dr. Bogdana DARIE

281

Concept vol 7/nr 2/2013

Book Review

Ion M. Tomuş
O instituţie culturală: festivalul internaţional de teatru
Argument
Festivalurile internaţionale de teatru reprezintă un tip relativ nou de evenimente
culturale, care s-au dezvoltat, din ce în ce mai puternic, în contextul social şi cultural al
Europei de după cel de-al Doilea Război Mondial. Aşa cum teatrul este, în fond, o formă de
petrecere a timpului liber, care presupune disponibilitate şi condiţii financiare favorabile, la
fel şi festivalurile, sunt instituţii care, prin puterea lor de a uni artişti şi de a crea un dialog
cultural coerent, sunt invenţii ale omului modern, care au ajuns să îi definească preocupările
artistice, orientarea culturală şi, în definitiv, gustul pentru artă.
Studiul cuprins în acest volum şi-a propus să analizeze cele mai importante
festivaluri internaţionale de teatru din Europa: Festivalul Internaţional de la Edinburgh,
Festivalul de la Avignon şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, concentrându-se
pe identităţile culturale pe care le reprezintă fiecare. Ordinea în care sunt prezentate cele trei
studii de caz, configurate în aşa fel încât să poată oferi o analiză contrastivă este cea a
dezvoltării lor, care ţine cont de numărul de participanţi la evenimentele artistice, dar şi de
numărul de spectatori şi de impactul asupra publicului. Aşa cum se va vedea, pe parcursul
studiului, ne-a interesat să acordăm o atenţie specială momentelor de început ale celor trei
festivaluri, deoarece energiile creatoare din acele perioade sunt definitorii pentru direcţiile
abordate, pentru interesul faţă de anumite zone ale artelor spectacolului şi pentru impactul
asupra comunităţilor locale.

Imagine din 1946 cu Jean Vilar
din cadrul „Săptămânii de Artă”,
eveniment din care se va naşte
Festivalul de la Avignon
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Edinburghul şi Avignonul au debutat în primii ani de după al Doilea Război
Mondial, într-un context social şi cultural extrem de puţin favorabil unor astfel de
evenimente artistice: cicatricile provocate de ororile conflictului armat erau încă foarte
vizibile în 1947 (anul în care au debutat cele două mari festivaluri), economia franceză şi cea
britanică erau la pământ, criza economică apăsa marea masă a publicului spectator, chiar şi
simplul act de comunicare interumană era deteriorat, ceea ce avea implicaţii serioase pe plan
artistic. Rudolf Bing (primul director al festivalului de la Edinburgh), dar şi Jean Vilar
(primul director al celui de la Avignon) au înţeles foarte bine că lansarea societăţii pe o
traiectorie de evoluţie firească nu se poate face decât prin dialogul cultural pe care îl
generează astfel de manifestări artistice de amploare. În România, în 1993, Constantin
Chiriac (directorul festivalului sibian) a simţit că este nevoie de un sistem similar de expresie
artistică, menit să transforme comunitatea locală, să formeze gustul pentru teatrul de calitate,
pentru a acorda oraşului o deschidere internaţională – contextul din România anilor ’90 era
similar celui din Europa anilor ’40-’50: criza economică era dublată de una socială, iar
publicul era într-o continuă căutare a unor valori şi repere culturale. Sălile de teatru erau
goale, dialogul (în marea majoritate a formelor sale) se mutase în stradă, iar provincia
administrativă nu era nimic mai mult decât o prăfuită şi conservatoare provincie culturală.

24 august 1947 – deschiderea primului Festival Internaţional de la Edinburgh la Usher Hall
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Totuşi, până la impactul internaţional care avea să genereze un dialog artistic activ şi
efervescent, primii beneficiari ai festivalurilor de teatru pe care ni le-am ales ca temă de
studiu sunt comunităţile locale. Chiar din premisa studiului nostru, ne simţim obligaţi să
atragem atenţia cum toate cele trei festivaluri se desfăşoară în oraşe aparent prea puţin
deschise unor astfel de experienţe artistice: Edinburghul este un oraş rece şi vântos, cu
condiţii meteo instabile, situat la mare distanţă de Londra, dar cu un background cultural şi
artistic demn de luat în seamă, care merita resuscitat în 1947. Avignonul, la fel, este situat în
sudul Franţei, prea departe de Paris, dar prea aproape de Marsilia, de Nisa şi de Cannes. În
schimb, beneficia de o organizare urbană singulară: vechiul oraş medieval, cu impozanta
curte interioară a Palatului Papal, oferă o mulţime de spaţii de joc neconvenţionale, care sunt
accesibile teatrului în aer liber datorită condiţiilor climatice favorabile. La fel, Sibiul, în 1993,
era un simplu oraş de provincie, la o distanţă
confortabilă de Bucureşti, dar conservator, cu o
comunitate artistică ce se complăcea într-o stare de
vegetare, puţin curajoasă şi comodă. În schimb, ca şi
Avignonul, Sibiul dispune de aceleaşi condiţii excelente
pentru deschiderea actului artistic către comunitate:
centrul istoric, Piaţa Mare, Piaţa Mică, dar şi spaţiile de
joc mai puţin convenţionale din bisericile fortificate. La
toate aceste avantaje ale Sibiului, mai trebuie adăugată
structura sa multiculturală: mulţi vorbitori de limba
germană şi maghiară, dar şi existenţa unei secţii
germane, cu o importantă tradiţie, la teatrul local.
Constantin Chiriac,
directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu

Pe parcursul studiului, am demonstrat cum principalul beneficiar al festivalului
internaţional de teatru este publicul local, prin produse artistice de calitate, pe care le-am
organizat spre analiză în două categorii. În primul rând, spectacolele de interior sunt cele
care formează „fundaţia” unui asemenea festival deoarece se adresează publicului
mainstream, care este formator de opinie, plătitor de bilete, cu pretenţii mai ridicate de la
actul artistic. În al doilea rând – şi mult mai interesant – la Edinburgh, Avignon şi Sibiu se
observă un interes necontenit pentru accesarea spaţiilor de joc neconvenţionale: teatru de
stradă, în curţi interioare ale unor clădiri istorice sau palate, în biserici, în muzee, pieţe
publice, străzi pietonale, cafenele etc. Dimensiunea aceasta ne interesează chiar mai mult,
deoarece semnifică deschiderea către comunitate a mediului artistic, orientarea actului
teatral spre publicul larg şi includerea sa în ritmul obişnuit de viaţă al spectatorilor, care
sunt, astfel, „asaltaţi” de spectacol. În fond, situaţia este cu mult mai interesantă, întrucât
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asistăm, prin aceste excepţionale festivaluri, la o mutaţie în ceea ce priveşte artele
spectacolului; care încep să fie din ce în ce mai orientate spre publicul larg, prin părăsirea
acelui topos care, timp îndelungat, a fost preferat de mainstream. Dacă, până pe la 1950,
teatrul de stradă fusese, încă din Renaştere, zona preferată de expresie pentru latura
marginală, ne-esenţialâ a artiştilor (excepţie făcând, poate, doar commedia dell'arte), marile
festivaluri de teatru ale Europei readuc acest tip de spectacol în atenţia publicului
respectabil, ceea ce semnifică, din punctul nostru de vedere, o întoarcere a teatrului la origini
şi la rosturile sale iniţiale, prin impactul asupra unor mari mase de persoane şi prin distanţa
mică dintre interpret şi spectator. Într-o lume din ce în ce mai desacralizată, teatrul de stradă
şi din spaţii neconvenţionale are puterea
de a aduna oamenii, de a-i face să fie
aproape unii de alţii, de a-i încorpora întrun ritm comun de receptare a produsului
artistic, ceea ce poate însemna un mijloc
de a opune rezistenţă unei globalizări
prost înţelese, care uniformizează masele
prin descoperirea şi susţinerea diferitelor
specifice locale şi a multiculturalităţii.
„Călătoriile lui Gulliver”, regia Silviu Purcărete,
premiul „Herald Angel” la Edinburgh 2012/King`s Theatre. În fotografie Cristian Stanca.

O altă posibilă mutaţie pe care ne-am concentrat atenţia, mai ales în relaţie cu
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, este preocuparea pentru teatrul radiofonic,
prin spectacolele lectură. În afară de cultivarea şi promovarea
dramaturgiei contemporane, această secţiune importantă a
festivalului este dezvoltată în parteneriat cu Societatea Română
de Radiodifuziune, iar produsul înregistrat beneficiază de
audienţa postului Radio România Cultural. Într-o lume a
imaginii, în care cuvântul scris este din ce în ce mai
marginalizat, iată că un mare festival internaţional de teatru
cultivă un mijloc de expresie artistică aparent învechit, prin
teatrul radiofonic. La o privire mai atentă, însă, demersul este
justificat, deoarece interesul publicului larg faţă de acest tip de
artă nu a contenit niciodată, iar ritmul de viaţă al omului
modern permite ascultarea teatrului în medii diverse.
conf. univ. dr. Ion M. TOMUŞ
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