Concept
Revistă editată de
Departamentul de Cercetare

vol. 8/nr. 1/iunie 2014

CONTENTS
Research
Master interdisciplinar PED-ArtE
Profesorul-actor sau Actorul-profesor?
Priorităţile formării cadrelor didactice pentru viitor
06 Mihaela Beţiu
Educaţia pentru cooperare. Importanţa teatrului în educaţia generală.
Programe masterale pedagogice în UNATC
12 Crenguţa-Lăcrămioara Oprea Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor
multiple – în cadrul masterului interdisciplinar PED-ArtE
30 Diana Csorba
Recursul la trecut. O istorie deschisă spre viitor
43 Anca Petrescu
Pedagogia fericirii
53 Sebastian Stănculescu-Laczko A educa adulţi echilibraţi, liberi şi responsabili.
Alternativa educaţională Waldorf
60 Ana-Maria Brezniceanu
De la autocunoaştere la cunoaştere,
în procesul dezvoltării profesionale

01 Ion-Ovidiu Pânişoară

Studii interdisciplinare şi metodice
70 Maria Rotar
Exerciţii de admiraţie. Silviu Purcărete
81 Smaranda Ileana Pasnicu Mihai Măniuţiu. Un univers eliptic
89 Oana Medrea
Portret de regizor. Alexandru Dabija sau polifonia spiritului ludic
100 Raluca Rădoi
Andrei Şerban: teatrul ca incursiune spre esenţialul vieţii
110 Bogdan Golumbeanu
Corpul uman, punct de incidenţă al undelor sonore
şi al fasciculelor de lumină
122 Mihaela Michailov Pippo Delbono – Teatrul libertăţii radicale
128 Adina Nanu, Adrian Titieni, Marius Nedelcu, Florin Nedelcu, Cătălin Sîrbu
Utilizarea tehnicilor realităţii virtuale în învăţământul artistic
145 Mircea Gheorghiu Mecanismele logice
150 Bogdana Darie
Cunoaşterea mecanismului logic specific
158 Mihaela Sîrbu
Despre „concept” şi personaj

Interview
163 Andreea Vulpe – Puterea de a lucra ca scriitor – interviu cu Lee Bruer
172 Dana Rotaru – Discreţie, disciplină, disponiblitate
– interviu cu prof. univ. dr. Tania Filip
179 Dana Rotaru – Paradoxal! – interviu cu prof. univ. dr. Gelu Colceag

Book Review
186 Cristian Pepino
190 Bogdana Darie
193 Cristian Pepino

Istoria secretă a păpuşilor: teatrul de animaţie şi sacrul
Daria Ioan – Teatrul lui Jon Fosse
Cristina Pepino - scenografie

Performance
Chicago
Cântăreaţa cheală
O noapte furtunoasă
Stele în lumina dimineții
Poker Face
pool (no water)
Spiriduşul cel voinic
Lumea... lor
Motanul Încălţat
BE A MAN!
The third person should always be a stranger
Humanimal
Fraţii Karamazov
Gâlceava zeilor
Îmi place cum miroși
Ondine
Prânzul cel lung
Servieta de doc

Steaua fără nume
Visul unei nopţi de iarnă
Şase personaje în căutarea unui autor
Crystal
Copilul îngropat
Lut
Marisol
Numele
Râul
Rinocerii
Trei daruri fermecate
Off Limits
Made from Scratch
The Men Parted the Sea to Devour the Water
Acum
Natura umană
Birthday Suit
Noul locatar

Poems
Albastru pe interior: Despre dispariţie, Refuz galant, Despărţire,
Confesiune, Doi, Peisaj marin, Mulaj, Dragoste, O dimineaţă
304 Răzvan Enciu Acum, Dor, Geneză, Inimi, Sonet
308 Andrei Ciopec Dor de dor, Să fiu lângă tine, Din tei, Ei da, Mie nu, Adicţie, Amintire,
Se stinge dorul, Iritată?
300 Alex Vlad

Concept vol 8/nr 1/2014

Research

PROFESORUL-ACTOR SAU ACTORUL-PROFESOR?
PRIORITĂŢILE FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE PENTRU VIITOR

Ion-Ovidiu Pânișoară
Universitatea din București
ovidiu.panisoara@performante.ro

Abstract: The major changes in student-professor
relationships and also the changes in the student’s
profile claim a redefinition of the university system
that trains the teachers. We are in a constantly new
situation, things are in a continuous and fast
transformation – the students are smarter (Flynn),
digital-born natives (Prensky) and they impose new
priorities in the nowadays school (Claxon).
Keywords: PED-ArtE Master’s Program, pedagogy,
teacher training, teacher’s roles, educational needs of
today’s students, www.performante.ro
Formarea cadrelor didactice trebuie să fie făcută în acord cu profilul celui care învață,
cu profilul elevului. Iar acesta din urmă se schimbă permanent, devine o nebuloasă și pune
profesorul în situația de a gestiona din ce în ce mai greu situațiile „imposibile” care apar în
clasă. Elevii/studenții de astăzi au o nevoie mai mare de motivare pentru a învăța, sunt mai
selectivi, caracterizați de o anumită superficialitate a implicării în ceea ce li se întâmplă etc.
De pildă, cercetările lui Flynn (apud Lieury, 2008) demonstrează că elevii sunt tot mai
inteligenți de la o generație la alta. Cercetătorul a strâns rezultatele pe care generații diferite
din mai mult de 35 de țări le-au obținut la testele de inteligență. Acestea au indicat că – de
exemplu – coeficientul de inteligență a crescut, cu trecerea timpului. Mai mult decât atât,
cercetări ulterioare au arătat că la baza unei astfel de dezvoltări stă extinderea cunoașterii. La
fel de important în acest proces este și modul în care toată această cunoaștere intră în
legătură cu copilul de la cele mai fragede vârste ale acestuia (prin televiziune, internet etc.).
Greenfiled (apud Lieury 2008) este și mai tranșant: el consideră că un catalizator important
pentru această creștere sunt jocurile video.
Alți cercetători lărgesc și mai mult spectrul discuției și vorbesc despre o mare
distincție: elevii de astăzi, născuți, crescuți nu doar în lumea reală, ci și în lumea virtuală
1
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devin nativi digital. Asta înseamnă că vorbesc fluent „limba” digitală, pentru ei computerul
nu mai este un instrument, ci un mod de a înțelege lumea. Pentru adulți (părinți și profesori)
rolul care rămâne este cel de imigrant digital (oricât de mult ar învăța „limba” vor rămâne cu
un accent). Mai mult decât atât, unii specialiști vorbesc chiar despre extratereștrii digitali (cei
care nu reușesc niciodată să deprindă limbajul lumii digitale).
Cum sunt copiii de astăzi (și de mâine) ca nativi digital? Pentru Marc Prensky, nativii
au o răbdare scăzută pentru lectură și pentru învățarea logică, pas cu pas. La polul opus
imigranții digital au nevoie de instrucțiuni, consideră că învățarea este un lucru serios cu care
nu se glumește.
Sunt oare două lumi?
Este clar că lucrurile s-au schimbat, dar nu întotdeauna școala (și profesorii) observă
asta. Guy Claxon face, la rândul lui, o astfel de analiză comparativă între secolul XIX și
secolul XXI și observă schimbări majore. Să le analizăm și noi:
•
Dacă în secolul 19 se urmărea ca elevul să facă ceea ce se considera a fi corect, în
secolul 21 este important ca el să fie aventuros, să deschidă noi drumuri.
•
Dacă în secolul 19 elevul trebuia să asculte ceea ce îi preda profesorului, secolul 21
pune mai degrabă accentul pe învățarea colaborativă, cu colegii.
•
Dacă în secolul 19 elevul trebuia să accepte tot ce i se spunea la oră, în secolul 21 el
este învățat să pună întrebări și să pună sub semnul întrebării totul (inclusiv ceea ce se
întâmplă la școală).
•
Dacă secolul 19 punea accent pe pasivitatea elevului, secolul 21 solicită un elev activ.
•
Dacă secolul 19 punea accent pe memorare și reproducere, secolul 21 pune accentul
pe imaginarea unor soluții posibile la diferitele probleme pe care copilul le învață la școală.
•
Dacă secolul 19 solicita ca elevul să arate în primul rând respect, secolul 21 solicită ca
elevul să demonstreze în primul rând iniţiativă.
•
Dacă secolul 19 cerea ca elevul să urmărească instrucțiunile date la școală, secolul 21
pune accentul pe preluarea responsabilității de către elev.
•
Dacă în secolul 19 accentul era pe evaluarea elevului de către profesor, secolul 21
impune ca element central autoevaluarea pe care elevul trebuie să o învețe.
Un alt tip de perspectivă, un alt tip de elev … pe când și un alt tip de profesor?
Rolurile profesorului se extind, devin mai greu de gestionat, pregătirea lui trebuie să
fie mai complexă. Redl și Wattenberg (apud Charles, 1992) spun că rolurile pe care trebuie să
le îndeplinească profesorul sunt nu mai puțin de 14:
1. Reprezentant al societății: profesorii trebuie să reflecte și să dezvolte valorile pe care
societatea se sprijină și cu ajutorul cărora evoluează;
2. Judecător: pe lângă evaluarea progresului școlar al elevilor, de multe ori cadrul
didactic este în postura de a judeca comportamentul elevilor;
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3. Sursă de cunoaștere: oricât de mult se extind granițele accesului la informare – prin
prisma globalizării – profesorul este încă un „vehicul” important de cunoaștere
pentru elevii săi;
4. Ajutor pentru învățare: învățarea este un proces individual, dar cadrul didactic este
prezent pentru a facilita elevilor înțelegerea fenomenelor, pentru a-i conduce, pas cu
pas, în aventura cunoașterii și pentru a le dezvolta capacitățile de învățare;
5. Arbitru: clasa este un grup social, interacțiunile sunt multiple și profesorul trebuie de
multe ori să fie un arbitru pentru conflictele care apar;
6. Detectiv: în încercarea de a menține securitatea (fizică și afectivă) a elevilor, cadrul
didactic trebuie să descopere comportamentele nepotrivite și să acționeze în
consecință;
7. Model: de cele mai multe ori elevii își imită profesorii și preiau ca model valorile și
viziunea asupra lumii pe care aceștia o au;
8. Responsabil: profesorul este responsabil pentru reducerea anxietății deoarece menține
standarde ale comportamentului elevilor, un program clar și un mediu sigur (îi
ferește pe elevi de pericole și amenințări);
9. Susținător al ego-ului: Profesorul este un promotor al imaginii de sine pozitive a
elevilor, îi ajută să aibă încredere în propriile forțe;
10. Lider de grup: cadrul didactic este un factor activ în funcționarea eficientă a clasei
fiind un suport pentru armonie și înțelegere;
11. Înlocuitor de părinți: profesorul preia la școală rolul pe care părintele îl are acasă –
este o sursă de protecție, aprobare, afecțiune și sfat;
12. Țintă pentru ostilitate: cadrul didactic este unul dintre adulții pe care cei mici pot să
își „încerce forțele” (celălalt este părintele) fără teama de consecințe negative
exagerate; astfel, cum Peter Ustinov spune: „Părinții sunt oasele pe care copiii își
ascut dinții!”, profesorul, care este înlocuitor al părintelui preia și acest rol;
13. Prieten și confident: la celălalt capăt, de multe ori elevul poate să îi încredințeze
profesorului gânduri pe care nu poate să le spună altor persoane;
14. Obiect de afecțiune: un cadru didactic pozitiv și implicat poate deveni un model și
sursă de stimă și afecțiune pentru elevii săi.
Iată cât de multe roluri trebuie să aibă un profesor; la acestea se mai pot adăuga
multe altele, pentru că timpurile care vin aduc cu ele noi provocări și noi perspective.
Rezultă o necesitate de a investiga, de a explora perspectivele care se pot deschide. Una
dintre ele a fost deschisă în 2013 prin colaborarea între Universitatea din București,
Departamentul de Formare a Profesorilor și UNATC „I. L. Caragiale”: a rezultat un program
de master cu o viziune nouă și mult mai consistentă pentru formarea unui cadru didactic de
succes – Pedagogii alternative și artă teatrală în educaţie - PED-ArtE. Un cadru didactic de
succes trebuie să fie puțin actor așa cum un actor bun trebuie să aibă în el spiritul creator al
3
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profesorului*. Este un mare pas pentru a dezvolta generații de profesori care să poată
răspunde nevoilor și provocărilor cu care vin în spațiul educațional elevii de astăzi.
*Un experiment ne arată realitatea acestor rânduri. Naftulin și colab. (1973) au
programat un actor să predea într-un mod carismatic o temă despre care nu știa nimic unui
public specializat. Autorii au emis ipoteza că, dacă prelegerea este suficient de impresionantă
din punct de vedere al exprimării și talentului actoricesc, chiar și educatori cu experiență care
participă la o nouă experiență de învățare pot să fie seduși (deși conținutul prezentat era
irelevant sau lipsit de sens). Pentru aceasta ei au ales un actor pe care l-au numit Myron L.
Fox și i-au dat impozantul titlu de autoritate pe subiectul aplicării matematicii la
comportamentul uman. I-au construit un CV impresionant și l-au prezentat în fața unui
public de specialitate. Rezultatul obținut vorbește de la sine: iată, dacă vreți, un singur,
amuzant, dar plin de înțeles exemplu care oferă consistență unui demers ca programul de
master PED-ArtE.
Referinţe bibliografice:
1. Charles, C. M., Building Classroom Discipline, New York, Longman, 1992
2. Claxton, G. (2010), Building learning power, Berkeley Square, TLO Limited, 2010
3. Lieury, A., Experimente de psihologie pentru dezvoltarea personală, Iași, Polirom, 2008
4. Naftulin, D. Ware, J. Donnelly, F., The Doctor Fox lecture: A Paradigm of Educational
Seduction. Journal of Medical Education, vol. 48, July 1973, p. 630-635
5. Pânișoară, I.-O., Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Iași, Polirom,
2009
6. Prenksy, M., Digital natives, digital immigrants, On the Horizon, vol. 9 No. 5/2001, p. 1-6
7. Prensky, M., Listen to the natives, Educational Leadership, vol. 63 No. 4/2005, p. 8-13,
8. Prensky, The 21st-Century Digital Learner. How tech-obsessed iKids would improve our
schools, (http://www.edutopia.org/ikids), 2008
Ion-Ovidiu Pânişoară este profesor dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Universitatea din București și Director al Departamentului de Formare a Profesorilor. Este
conducător de doctorat în domeniul Științe ale Educației, a scris 16 cărți din care volumul
„Comunicarea eficientă” (Editura Polirom, trei ediții) a luat în 2010 Premiul Academiei Române. Are
o preocupare largă și în spațiul psihologiei practice publicând, în calitate de co-autor, două volume de
psihologie practică pentru copii: „Cele 7 medalii ale succesului”, Editura Polirom, 2012 și „Medaliile
succesului 2. Școala de vis”, Editura Polirom, 2013; de asemenea, este inițiatorul unuia dintre cele mai
importante site-uri de resurse pentru părinți și profesori: www.performante.ro.
Ion-Ovidiu Pânișoară is Professor (PhD in Educational Sciences) of the Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Bucharest University, Director of Teacher Training Department. He is PhD
supervisor in Educational Sciences at Psychology and Educational Sciences Doctoral School. He wrote
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16 books; the volume „Communicating Efficiently” (Polirom Publishing House, three editions) has
taken The Academy Prize. He has a large interest in practical psychology space, publishing two
practical psychology for children: „The seven medals of success”, Polirom Publishing House, 2012 and
„The medals of success 2. The Dream School”, Polirom Publishing House, 2013; he also is co-founder
of one of the most important educational sites, with resources for parents and teachers,
www.performante.ro.
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EDUCAŢIA PENTRU COOPERARE.
IMPORTANŢA TEATRULUI ÎN EDUCAŢIA GENERALĂ.
PROGRAME MASTERALE PEDAGOGICE ÎN UNATC

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

Abstract: There are two Master’s Programs for Pedagogy in
UNATC. The Theatrical Pedagogy Master’s Program – dedicated for
those who want to specialize in drama/theatre education and
pedagogy. The other one, held in collaboration with The University of
Bucharest, is called „Alternative Pedagogies and Drama in
Education”. Both are designed for the requirements of the globalized
society and it’s most urgent need of continuous innovation, constant
renovation. Thus, the pedagogy of the future is the education for
cooperation. And this kind of education can also be achieved through
theatre techniques.
Keywords: Theatrical Pedagogy Master’s Program,
PED-ArtE Master’s Program, pedagogy, teacher training, educational needs of today’s society,
artistic education, education through theatre, education for cooperation.
În cadrul UNATC există două programe masterale dedicate pedagogiei – Masterul de
pedagogie teatrală şi Masterul interdisciplinar PED-ArtE, colaborare UNATC – Universitatea din
Bucureşti (care îşi desfăşoară cursurile atât în laboratorul Departamentului de Formare a
Profesorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea din
Bucureşti, cât şi în cadrul UNATC, în sala proiectului POSDRU „Competenţe în comunicare.
Performanţă în educaţie” şi în sălile de arta actorului).
Masterul de PEDAGOGIE TEATRALĂ din cadrul UNATC, coordonat de conf. univ.
dr. Nicolae Mandea, pregăteşte pentru mediul teatral şi pentru mediul educaţional în
totalitatea sa, profesori specialişti în Pedagogie teatrală. Dat fiind specificul programului
masteral, examenul de admitere este în aşa fel orientat încât candidaţii trebuie să acopere
informaţia în domeniul teatrului, lucru realizat cu precădere de licenţiaţii în Arta actorului,
Regie şi Coregrafie, dar nu numai. În cadrul acestui program de studii predau: prof. univ. dr.
Gelu Colceag, prof. univ. dr. Tania Filip, prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni, conf. univ. dr.
Nicolae Mandea, lect. univ. dr. Mihaela Beţiu, doctoranzii, profesori asociaţi, Mihaela
6
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Michailov, Radu Apostol, Alex Vlad, psihologul dr. Diana Stănculeanu şi prof. univ. dr. IonOvidiu Pânişoară, invitat din partea Universităţii din București, Director al Departamentului
de Formare a Profesorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. În cadrul
acestui program masteral, studenţii care au făcut Modulul pedagogic I în cadrul licenţei, iau
parte la cursurile Modulului pedagogic II, iar cei care nu au luat cursurile de pedagogie în
timpul licenţei, au ocazia să facă Modulul I pedagogic, lucru care le va da posibilitatea să
devină profesori, după absolvire.
Cursurile urmate în cadrul Masterului de pedagogie teatrală sunt: Pedagogia
generală, Psihopedagogia artei actorului, Sisteme pedagogice în arta actorului, Psihologie,
Sisteme de educare a expresiei vocale şi corporale, Didactica predării artei teatrale, Scriere
dramatică, Teatru pentru tineret, Regie şi scenografie pentru teatrul educaţional.
Masterul interdisciplinar PED-ArtE sau „Pedagogii alternative şi artă teatrală în
educaţie”1, desfăşurat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu UNATC, se adresează
profesorilor, şi nu numai, indiferent de specializarea acestora, actorilor, regizorilor,
coregrafilor, teatrologilor, managerilor de şcoli şi grădiniţe de stat şi private, având ca scop
creşterea nivelului de pregătire pedagogică, up-gradarea privind informaţiile de ultimă oră
din domeniul pedagogiei generale şi al pedagogiei teatrale, cunoaşterea teoretică şi practică a
celor mai importante alternative educaţionale ale momentului – Waldorf, Montessori,
Freinet, Step by Step. Informaţii detaliate despre cursurile acestui program masteral veţi găsi
în paginile articolelor ce urmează în acest capitol, semnate chiar de titularii de curs.
Scopul cursurilor de teatru în cadrul acestor programe masterale se leagă de o
realitate a lumii de azi, şi mai ales a celei de mâine, de o realitate a societăţii globalizate în era
digitală – nevoia de educaţie prin teatru, nevoia cunoaşterii tehnicilor teatrale, actoriceşti,
pedagogice, pentru adaptarea la cerinţele societăţii globalizate, la nevoile educaţionale legate
de cooperare, ascultare activă, învăţare colaborativă, chestionare a tuturor problemelor
ridicate de om şi de societate, cercetare a lor, aventurare în rezolvarea lor, în găsirea de
soluţii noi la probleme noi, într-un cadru al viitorului în care individul, nativ digital, se va
cunoaşte mai bine, va fi mai bine adaptat emoţional şi-şi va utiliza mai acut multitudinea de
inteligenţe emoţionale cu care a fost dotat.
Masterele UNATC pregătesc profesionişti adaptaţi la nevoile generaţiei mileniului III
– „the millennials”, cum sunt numiţi de sociologii americani2. Aceste generaţii native digital,
născute în lumea mondializată, au ca parte esenţială a modului lor de viaţă, a identităţii lor,
în definitiv, comunicarea, nevoia de împărtăşire a experienţelor personale – fie ele pozitive
sau negative, a căutărilor, frământărilor şi descoperirilor personale – cu un grup mai mare de
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
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Millennials
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oameni. Iată că nevoia de apartenenţă cere orizonturi noi, mai largi, în acest mileniu –
apartenenţa la famile şi la grupul şcolar/profesional este insuficientă. Omul de azi este
cetăţean al lumii. Este interesat de problemele tuturor de pe planetă şi este în măsură să
influenţeze rezolvarea lor de pe altă parte a globului.
Un exemplu în acest sens sunt grupurile de sprijin constituite atât pentru rudele
persoanelor dispărute odată cu zborul companiei de aviaţie malaeziene – MH3703, cât şi
pentru fetele răpite în Nigeria de pe băncile şcolii4. Astăzi nu se mai poate ca 273 de fete să
fie răpite în Nigeria de organizaţia teroristă Boko Haram (antrenată de Al Qaida, cu 1000 de
morţi pe an la activ, incluzând femei şi copii) fără ca tot mapamondul să nu sufere, să nu se
revolte. Fetele au fost răpite de radicalişti (aşa-zis musulmani) pentru că îşi exercitau dreptul
la educaţie, mergeau la şcoală, urmau „western education”, deci se puteau contamina de
ideile şi comportamentele unor civilizaţii ca cea americană, engleză, franceză, italiană,
germană etc., de un tip de educaţie care se adresează şi femeilor. Malala Yousafzai – un
simbol al luptei pentru dreptul la educaţie după ce a fost ea însăşi împuşcată în cap de
talibanii iranieni în timp ce mergea la şcoala unde învăţa, îşi exprimă aceleaşi idei cu care a
cutremurat, de pe patul de spital, abia ieşită din comă, cu operaţii multiple pe creier (partea
dreaptă a craniului i-a fost reconstruită cu aliaj de titaniu în urma unei operaţii la Johns
Hopskins Hospital la Londra): „They only shot a body, but they cannot shoot my dreams”5 şi cere
comunităţii internaţionale să se implice în găsirea şi eliberarea fetelor răpite.
Cum spuneam – ceea ce se întâmplă într-o parte a globului suscită implicarea, cel
puţin la nivel ideologic şi emoţional, a tuturor locuitorilor planetei. Cazurile sunt
nenumărate şi nu le vom detalia aici, dar mesaje manifestaţiilor din New Delhi (determinate
de violurile în grup) sunt atât de asemănătoare cu cele de azi, din Lagos şi vibrează în
sufletul oricui de pe planetă: „Bring back our girls!”, „It can be your girl, your sister, your
mother!”. De rezolvarea problemelor legate de dreptul la educaţie este interesat orice
cetăţean al planetei. Generaţiei mileniului – „the millennials”–, îi pasă de problemele
„celuilalt”, căci membrii ei sunt implicaţi şi interconectaţi, iar problemele au devenit
colective.
Un alt subiect foarte actual şi foarte mediatizat, este cel al discriminării rasiale din
sport. Fotbaliştii de culoare au fost primii care au adus în atenţia opiniei publice abuzurile,
dar lucrurile au căpătat o foarte mare amploare în cursul lunii aprilie când Sterling, patronul
echipei de basketball The Clippers, a fost demis pentru declaraţii afensatoare la adresa celor
de culoare. Cu această ocazie, Magic Johnson a făcut declaraţii care sunt uluitoare cu atât mai
mult cu cât este vorba despre un sport reprezentat aproape 100% de afro-americani.
www.swhengtee.com.my/370 - Malaysian-Chinese MH370 Support Group
https://www.facebook.com/bringbackourgirls şi http://www.bringbackourgirls.us/
5http://www.dailymail.co.uk/news/article-2454011/Malala-Yousafzai-wants-Prime-Minister-tippedNobel-Peace-Prize.html
3
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Tot astfel, orice abuz, orice lege, orice descoperire tehnică, medicală sau ştiinţifică
orice acţiune politică vor interesa „the millennials” ca şi cum s-ar întâmpla în comunitatea
lor. Pentru că, prin intermediul internetului – fie că e vorba de facebook, twitter, instagram
sau alte reţele de socializare6 – această comunitate este mult lărgită. De altfel, turismul
mondial se adaptează la o nouă realitate: vârsta celor care călătoresc la nivel mondial a
scăzut foarte mult, jumătate dintre „travellers” fiind tineri şi foarte tineri7. Prin urmare,
proprietarii de hoteluri fac, conform „millennial strategy”, reamenajări pentru a întâmpina
nevoile acestei generaţii – mai multe spaţii deschise, comune, dotate digital. E lesne de
observat că un „millennial”, atunci când merge pentru prima oară într-un oraş, cere
prietenilor săi virtuali informaţii despre obiectivele turistice ce nu pot fi ratate, despre
hotelurile cele mai potrivite cu cerinţele lor şi locurile în care poți mânca cel mai bine.
Aşadar, un „millennial” nu este niciodată singur sau neinformat.
Această generaţie preferă să înveţe şi să lucreze în grup, în echipă, fiecare individ are
nevoie să fie acceptat în cadrul unui grup cu caracteristicile sale. Nu mai există „ciudat”,
„urât” pentru că, azi, urâţii „millennials” sunt speciali, şi, dacă au stil, nu numai că pot
compensa, ci chiar pot învinge natura. Să ne aducem aminte că filmele din Hollywood-ul
anilor ’50 erau pline de „frumoşi” şi că, treptat, şi-au făcut loc şi cei care, până atunci, ar fi
fost numiţi „urâţii talentaţi” (un minunat exemplu este Barbara Streisand).
Aceasta va fi generaţia care, cu inteligenţă relaţională, va depăşi natura, va realiza
conexiuni mondiale, nu va tolera dictatura şi injustiţia socială, inechitatea sau discrimiarea în
societate, în sport, în companii, în familie. Nu va mai conta culoarea şi nici măcar preferinţele
sexuale, nu va conta decât ceea ce ştii, ce poţi face, ce propui, dacă ai sau nu capacitatea de a
aduna oameni în jurul tău pentru o idee, dacă vei putea promova noi idei, noi ideologii, dacă
vei putea insemina mentalităţi, dacă vei fi capabil să aduni cercuri mai mari sau mai mici în
jurul tău pentru un proiect micro sau macro. Proiectele vor avea tot mai multă deschidere
către mai multe domenii, artisticul şi economicul se vor împleti mult mai bine, educaţia prin
artă, recuperatorie totodată pentru individul alienat al sfârşitului de secol XIX, va deveni o
soluţie la problemele umane. Cooperarea şi convergenţa vor fi modalităţi de existenţă.
Pentru acest tip de societate sunt necesari pedagogi cu abilităţi exersate prin
intermediul tehnicilor teatrale. Experienţa de 20 de ani în domeniul pedagogiei, m-a adus
către o concluzie ce nu-mi mai pare astăzi deloc arogantă – ceea ce altădată părea un vis al
profesorului de teatru, acum a devenit o necesitate: tuturor oamenilor, indiferent de profesie, de
statut social, de rasă sau naţionalitate, de opţiune politică, femei sau bărbaţi, copii sau bătrâni,
sănătoşi sau cu dizabilităţi, liberi sau nu (vezi programele pentru puşcăriaşi), cu educaţie sau în afara
sistemului educaţional, le sunt necesare cursurile de teatru, cursuri de jocuri teatrale şi
improvizaţie şi chiar jocuri de rol şi exerciţii de punere în scenă.
6
7

Există acum şi reţeaua Vine – pe care se pot încărca videoclipuri de 7 secunde („creating vines”)
http://edition.cnn.com/SPECIALS/business.traveller
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Teatrul vine să întâmpine nevoia de acceptare şi de manifestare a tuturor oamenilor.
De aceea, în tabăra de refugiaţi sirieni din Iordania, unde copiii au putut avea, treptat, cu
suport UN, acces la nevoile primare, dar nu şi la educaţie, mai multe organizaţii
internaţionale şi-au reunit forţele în acest sens (Unicef, Save the Children, IRC, IOM etc); ba
chiar au susţinut un program de teatru – Shakespeare pe nisip (amanpour.com) punând în
scenă una din marile tragedii shakespeariene (în care se făcea referinţă, evident cu scop
refulatoriu, şi la dictatorul Bashir al Asaad). Teatrul a fost, este şi va rămâne o rază de soare
pentru copiii marginalizaţi, pentru cei cu dizabilităţi, pentru cei fără acces la educaţie şi
pentru cei care trăiesc sub pragul sărăciei. În cadrul unui cerc de teatru îşi pot găsi locul şi
copiii cu dizabilităţi. Mai greu de acceptat în alte grupuri, aici pot comunica prin mijloacele
lor şi devin astfel utili şi recuperabili. Cazurile sunt tot mai numeroase – de la exemplul unui
copil hipoacuzic pe care l-am întâlnit la Palatul Copiilor din Piteşti, la profesoara Violeta
Bocancea, până la actriţa de comedie, cu renume mondial – Maysoo Zayid – americană, de
origine palestiniană, şi care trăieşte în New Jersey. Teatrul este cel mai bun mijloc de exersare
a abilităţilor de comunicare în această lume în care domină nevoia de conexiune, iar
comunicarea trebuie să fie directă şi imediată.
Pentru realizarea acestui obiectiv de comunicare în mod eficient este nevoie de un
mod specific de educaţie – Educaţia pentru cooperare, dimensiune necesară comunicării
dintre individ şi societate, necesară progresului şi calităţii vieţii umane.
Adulţii care fac cursuri de teatru, de jocuri teatrale şi improvizaţie mai ales, sau cei
care-şi înscriu copiii la cursuri, conştientizează, după o scurtă perioadă, un progres personal
atât de evident, încât senzaţia plenară este că viaţa li s-a schimbat substanţial în bine. Sunt
mai deschişi, mai dezinhibaţi, mai toleranţi, capabili a-şi asculta semenii, a comunica eficient
cu ei, capabili de un management adecvat al propriilor emoţii, de un management adecvat al
situaţiilor dificle din viaţa personală sau profesională, capabili a se accepta fizic şi emoţional,
învaţă să se joace, să experimenteze, să înveţe distrându-se, lucrează mai bine în grup,
acceptă propunerile celorlalţi cu uşurinţă şi le pot asuma, cooperează în rezolvarea sarcinilor
şi descoperă, jucându-se, că a ceda nu trebuie să provoace neapărat frustrare. Mai mult, şi
acesta este un element extrem de important în educaţie, dar, din păcate, mai necunoscut,
învaţă să piardă.
Programele pedagogice masterale oferite de UNATC vin în întâmpinarea obiectivelor
educaţionale ale viitorului, căci educaţia viitorului este educaţia pentru cooperare.
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE STIMULARE A INTELIGENȚELOR
MULTIPLE – ÎN CADRUL MASTERULUI INTERDISCIPLINAR PED-ArtE8

Crenguţa-Lăcrămioara Oprea
Universitatea din Bucureşti
crloprea@yahoo.com

Abstract:The nowadays teacher, preparing the generations of
tomorrow, should be a good actor in his class, and also a doctor
of souls, being aware more and more about the things we do
near the child, that influences his spirit, his soul and his body.
School education as a therapy, becomes today a goal sought by
parents for their children meaning the vision that educators
help their students to build their identities, to be confident and
to take responsibility for their own development. As teachers,
we must be the discoverers of human values, seek what is best
in people, especially in our students and in any situation. Then
we can be distributors of these wonderful experiences that can
flourish in any of us (teachers, parents, disciples).
Keywords: PED-ArtE Master’s Program, teacher training, education, interactive teaching and
learning strategies, multiple intelligences.
De felul în care educaţia, desfăşurată 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 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.

8

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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Educatorul bun cunoaşte şi apreciează/valorifică punctele de vedere ale elevilor.
Opiniile acestora reprezintă nişte „ferestre” deschise spre propriile lor raţionamente,
ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea. Acordându-le şansa de a-şi exprima
părerile, profesorul stimulează încrederea în propriile forţe ale elevilor.9
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. Ca profesori,
trebuie să ne creăm obișnuița de a fi descoperitori de valori umane, de a căuta ceea ce este
mai bun în oameni, mai ales în elevii noștri și în orice situație. Mai apoi putem să fim
distribuitorii acestor experiențe frumoase pe care le putem face să înflorească în oricare
dintre noi (profesori, părinți, discipoli). Cuvintele potrivite, rostite la momentul potrivit pot
fi darul cel mai de preț, susținător și de durată pe care-l poate oferi un profesor elevului său.
Cuvintele pot crea amintiri plăcute, iar amintirea este parfumul sufletului. Entuziasmul
profesorului este cheia pentru o învățare autentică în școală. Acest lucru încurajează
interesul, menține atenția și atitudinea pozitivă. O motivație crescută a elevului în învățare
influențează în mod direct rezultatele educaționale, performanța sa.
Pentru a stimula discuții constructive pe această temă și pentru a împărtăși experiențe
practice, am propus cursul intitulat Strategii didactice interactive de stimulare a inteligentelor
multiple, în cadrul Masterului interdisciplinar (Științele Educației, Teatru și Artele
spectacolului) realizat de către Departamentul de Formare a Profesorilor, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București în parteneriat cu UNATC „I.L.
Caragiale” București, intitulat Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (PED-ArtE).
Născut 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 –
9

Oprea, Crenguta L., Strategii didactice interactive, ed. a IV-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 2009
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prof. univ. dr. Adrian Titieni. Pe de altă parte, obiectivele vizează descoperirea, 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.
Unul dintre cursurile propuse este cel care vizează folosirea strategiilor didactice pentru
stimularea inteligențelor multiple.
Strategiile didactice interactive10 (de predare-învăţare-evaluare) oferă ocazii benefice de
organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, în acelaşi timp, cu un
pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor/studenţilor, cu posibilităţi de
cooperare şi de comunicare eficiente. Obiectivele învăţării trebuie să fie în concordanţă cu
tipul de interacţiune proiectat pentru lecţia respectivă: între elev/student – elev/student
şi/sau grupul de elevi/studenţi (pe orizontală), între profesor şi elev/student sau grupul de
elevi/studenţi (pe verticală) şi între elev/student – conţinut în cadrul proceselor instructiveducative. Folosirea sistematică a strategiilor de interacţiune între participanţii la activitate,
presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficiente şi constructive în cadrul cărora
toţi cei care iau parte la discuţii să obţină beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional,
atitudinal, social şi practic-aplicativ. Este vorba de o acţiune reciprocă de influenţare cognitivă,
socială şi afectivă în cadrul grupurilor, deoarece strategiile interactive de grup dezvoltă o relaţie
dinamică, de comunicare şi de schimb de informaţii între indivizi, relaţie care depinde de
influenţele, conduitele, conflictele socio-cognitive desfăşurate şi de sintalitatea grupului.
Pentru atingerea finalităţilor educaţionale şi sporirea beneficiilor în planul
personalităţii educatului, nu neglijăm însă faptul că este necesară îmbinarea activităţilor
individuale cu cele desfăşurate pe grupe/microgrupe, precum şi susţinerea învăţării prin
cooperare, corelată cu învăţarea prin competiţie constructivă interindividuală şi
intra/intergrupală.
Facem precizarea că nu orice activitate desfăşurată în grup poate fi considerată învăţare
prin cooperare. Aceasta implică în mod obligatoriu, prezenţa a două componente
convergente, una de natură didactică, ce constă într-o anumită organizare a elevilor şi
distribuirea corespunzătoare a sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite şi alta de natură
psihosocială, ce constă în ţesătura de relaţii între elevi în funcţie de participarea lor la
rezolvarea sarcinilor.
Învăţarea nu este un simplu proces de înmagazinare de cunoştinţe, ci, mai degrabă, o

10 Materialul reia unele aspecte detaliate în: Oprea, Crenguta L., Strategii didactice interactive, ed. a IVa, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 2009
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activitate ce implică efort cognitiv, volitiv şi emoţional şi care se realizează cu mai multă
eficienţă şi uşurinţă atunci când individul este angajat într-o relaţie interumană, în cadrul
căreia se produce coordonarea eforturilor prin schimbul reciproc de mesaje.
Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să
acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile,
aptitudinile, sentimentele şi emoţiile, constituindu-se dintr-un ansamblu complex şi circular
de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii,
complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii/studenţii, în
vederea realizării cu eficienţă a învăţării. În elaborarea acestui plan de lucru, profesorul ţine
cont de o serie de factori care condiţionează buna desfăşurare a acţiunilor de
predare/învăţare/evaluare, variabile ce ţin de educat, de curriculum, de organizarea şcolară
şi chiar de profesorul însuşi.
Pentru ca activitatea să fie activizantă, important este ca profesorul să prevadă
implicarea elevilor în realizarea acestui plan de lucru. Strategia didactică devine astfel rodul
unei activităţi colaborative desfăşurate de profesor împreună cu elevii, aceştia completând
planul de lucru cu propriile interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate intelectuală.
Astfel, ei pot să-şi manifeste dorinţa de a învăţa prin cooperare, în echipă, colectiv sau
individual, pot să opteze pentru anumite materiale didactice pe care să le folosească, pentru
anumite metode, tehnici sau procedee de lucru. Dându-le şansa de a face astfel de opţiuni,
profesorul contribuie la creşterea activismului şi la dezvoltarea creativităţii propriilor
discipoli, iar strategia didactică, izvorâtă din combinarea armonioasă a tuturor factorilor
implicaţi, poate conduce cu succes către atingerea dezideratelor propuse, în primul rând
către asigurarea învăţării. Şi nu orice învăţare, ci una temeinică, care are legătură cu
realitatea, cu interesele şi nevoile elevilor, este utilă şi se realizează prin participarea fiecărui
elev în procesul constituirii propriilor înţelegeri.
Tendinţele de diversificare a strategiilor didactice interactive în şcoala postmodernistă
au în vedere redimensionarea relaţiei pe verticală, dintre profesor şi elev/student, punând
accent pe dialog, pe procesele de negociere, favorizând învăţarea autonomă.
Elevul/studentul intervine permanent în deciziile privind „Ce vrea să înveţe, Cum va folosi
ceea ce a dobândit şi Care vor fi modalităţile de evaluare, prin care va putea dovedi cel mai bine ceea ce
a învățat”. Lecţia devine un proces dinamic care se pliază după specificul nevoilor,
preferinţelor şi rezistenţelor elevilor, încurajându-se participarea acestora la construirea ei.
Metodologic, se caută alternative dialogate, de stimulare a creativităţii, a învăţării prin
cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup, insistând pe construcţia progresivă a
cunoştinţelor şi abilităţilor, nu doar prin intermediul activităţii proprii, ci şi prin
interacţiunile sociale atât dintre elevi/sudenţi, cât şi dintre aceştia şi profesori sau
comunitate. Se încearcă crearea şi susţinerea plăcerii de a învăţa, descoperind şi aplicând,
prin antrenarea tot mai mult a motivaţiei intrinseci.
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S.D.I. (strategiile didactice interactive) au în vedere sprijinirea dezvoltării copilului pe
baza interacţiunilor sociale ce conduc la conturarea suportului cognitiv şi socio-afectiv
necesar formării profilului intelectual şi psihologic şi integrării acestuia în societate.
Constructivismul cognitiv-social abordează problematica dezvoltării intelectuale a
individului ca rezultat al trecerii de la o funcţionare interindividuală la o funcţionare
intraindividuală. Din acest motiv, strategiile didactice interactive de provocare şi susţinere a
conflictului socio-cognitiv constructiv, constituie o sursă de progres intelectual, dar şi afectivemoţional şi social.
Progresul cognitiv este direct proporţional cu posibilitatea de a apărea o situaţie de
conflict socio-cognitiv, prilej ce oferă fiecăruia posibilitatea să participe activ la elaborarea
răspunsului colectiv. Reciproca: dacă relaţia este unilaterală, dacă decizia cognitivă o ia doar
un singur agent (profesorul sau liderul de grup), pe când celălalt (elevul/studentul sau
ceilalţi membri ai grupului) este plasat într-o situaţie pasivă, acesta din urmă nu are şanse
suficiente să-şi dezvolte instrumentele cognitive. Din acest motiv, trebuie promovată o
metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care să
solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii, bazate pe
schimburile interumane nu numai informaţionale, ci şi de natură afectiv-emoţională.
Avantajele conflictului socio-cognitiv sunt deduse din faptul că acesta apare ca sursă de
dezechilibru în acelaşi timp şi social şi cognitiv, fapt ce se traduce în două planuri:
în mod interindividual, prin divergenţa răspunsurilor date de subiecţi, şi
în mod intraindividual de îndată ce subiectul e făcut să se îndoiască de propriul răspuns
din cauza unui simplu răspuns concurent.
Achiziţiile cognitive elaborate în interacţiune cu celălalt îi permit mai apoi copilului să
poată înfrunta autonom problemele cognitive şi să participe la interacţiuni tot mai complexe.
Interacţiunea socială poate fi producătoare de noi coordonări cognitive, însă nu orice
interacţiune are implicaţii semnificative asupra dezvoltării cognitive individuale, iar efectele
interacţiunii sociale asupra restructurării cognitive a unui participant la activitate nu sunt în
relaţie directă cu nivelul produselor colective.
Învăţarea interactiv-creativă se realizează în relaţie cu ceilalţi şi cu materialul de studiu şi
are la bază procese de construcţie şi deconstrucţie creativă, inovatoare. Ea apare ca urmare a
eforturilor individuale şi colective, prin intermediul interacţiunii dintre elevi şi/sau dintre
elevi şi profesor, pe de o parte, şi dintre elev şi conţinutul de învăţat, pe de altă parte.
Învăţarea interactiv-creativă vizează schimburile sociale în dobândirea noului, stimulând
totodată construirea şi redefinirea sensurilor, receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate
şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare,
concretizare, punând accent pe realizarea conexiunilor între noţiuni şi solicitând o profundă
implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă şi voliţională.
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Harta conceptuală
a învățării interactiv-creative

Interactivitatea are la bază
relaţiile reciproce şi se referă la
procesul de învăţare activă, în
cadrul căreia, cel care învăţă
acţionează asupra informaţiei
pentru a o transforma într-una
nouă, personală şi interiorizată.
În sens constructivist, cel ce
învăţă „re-construieşte” sensuri
prin
explorarea
mediului
înconjurător/educativ,
rezolvând probleme şi/sau aplicând informaţia dobândită în situaţii noi. Din acest punct de
vedere, principiile care stau la baza construirii strategiilor interactive sunt:
1. Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale conţinuturilor instruirii;
2. Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse;
3. Sunt promovate alternativele metodologice de predare – învăţare – evaluare;
4. Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale
ale realităţii;
5. Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode
complementare de evaluare;
6. Sunt promovate învăţarea prin descoperire creativă şi rezolvarea de probleme.
Învăţarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificaţii vis-a-vis de noua
informare şi de cunoştinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive ale
elevului/studentului, consecinţă a încorporării noilor achiziţii (cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi), prin angajarea eforturilor intelectuale şi psihomotorii de construire a
cunoaşterii.
Interactiv este individul care interrelaţionează direct cu ceilalţi, pe de o parte, sau cu
materialul de studiu, pe de altă parte, prin procese de acţiune transformatoare şi de filtrare
cognitivă, de personalizare a conţinuturilor de învăţat.
Interactivitatea însă, depăşeşte graniţele palpabilului şi se manifestă şi prin interacţiuni
mediate (de calculator, de exemplu). Din acest motiv am abordat în lucrare şi problematica
internetului ca instrument de învăţare interactivă (vezi figura de mai jos).
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Harta conceptuală a interactivităţii

Revenind
la
specificul
strategiilor interactive de grup
desfăşurate faţă-în-faţă, în cadrul
seminarului
Strategii
didactice
interactive de stimulare a inteligențelor
multiple, experimentăm o serie de
metode şi tehnici de activitate în
microgrupuri în virtutea faptului că
ele promovează interacţiunea dintre
minţile
participanţilor,
dintre
personalităţile lor, ducând la o
învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente.
În acest sens, sunt prezentate metode cum ar fi: mozaicul (jigsaw), predarea-învăţarea
reciprocă, pălăriile gânditoare, philips 6/6, tehnica 6/3/5, metoda Frisco, brainstorming,
studiul de caz, diagrama cauzelor şi a efectului, metoda schimbă perechea, explozia stelară,
tehnica lotus, metoda piramidei, harta conceptuală – ca metode de predare-învăţare precum
şi metoda R.A.I., jurnalul reflexiv – ca metode complementare de evaluare.
Dezvoltând interesul nostru pentru stimuarea autoevaluării, promovăm o nouă
dimensiune a evaluării formative, şi anume, cea formatoare, conform căreia iniţiativa de
învăţare şi implicit de evaluare aparţine studentului care reflectă asupra rezultatelor
activităţii sale, iar profesorul îi urmăreşte evoluţia, oferindu-i sprijin şi îndrumare. Evaluarea
formatoare are rol de reglare şi autoreglare a activităţii cu sprijunul ambilor parteneri ai
acţiunii educaţionale. Ea îl ajută pe student să înveţe, cerându-i să anticipeze.
Ideile de modernizare a practicii evaluative în şcoală au în vedere mai întâi
promovarea concepţiei conform căreia evaluăm pentru a vedea ce ştie studentul, nu ce nu ştie,
urmărind care sunt progresele lui faţă de stadiul anterior. Susţinem astfel valorizarea
aspectelor pozitive menite să încurajeze o nouă învăţare, concomitent cu prescrierea unor
programe compensatorii de remediere a erorilor şi a lacunelor descoperite. Prin evaluare nu
trebuie să vânam greşelile elevilor/studenților, căci astfel vom atrage o percepţie negativă
asupra proceselor de învăţare, de evaluare şi asupra celui care realizează evaluarea. A greşi
nu este întotdeauna ceva rău, deoarece şi din greşeli se poate învăţa, şi nu este exclus ca şi în
urma evaluărilor realizate să se producă o mai bună înţelegere a materialului de studiu, ca
urmare a reflectării şi conştientizării activităţilor desfăşurate. Iniţial, înainte de a intra în
şcoală, copiilor nu le este frică să greşească. Până ajung adulţi, majoritatea copiilor îşi pierd
însă din capacitatea nativă de a greşi fără frica de a fi sancţionaţi. Şcoala stigmatizează
greşelile, iar elevii percep faptul că a greşi este sinonim cu a face un lucru rău, nedorit.
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Rezultatul este pierderea încrederii în sine şi a originalităţii creative obţinute prin încercare şi
eroare. Deoarece „eşecul în îndeplinirea unei sarcini nu trebuie să antreneze eşecul
generalizat al celui care îl suferă”11, elevului i se recunoaşte dreptul la greşeală, căci greşelile
creative sunt mai importante pentru dezvoltarea cognitivă decât răspunsurile corecte,
corespunzătoare. H. Siebert vorbeşte în cartea sa „Pedagogie constructivistă” despre faptul că
există şi „lauda greşelii; dar în spatele acesteia – continuă autorul – se ascunde totuşi intenţia
de a depăşi greşelile”12

Atmosferă de lucru la
PED-ArtE – Strategii
didactice interactive
de stimulare a
inteligențelor multiple –
Tehnica Lotus

Trebuie să evaluăm pentru a îmbunătăţi şi ajuta învăţarea desfăşurată în clasă şi acasă.
Aşa cum predarea trebuie să vină în sprijinul învăţării, asigurându-i premisele de apariţie,
susţinere şi defăşurare, tot astfel şi evaluarea are ca intenţie stimularea pe viitor a unei
învăţări din ce în ce mai eficiente.
Deoarece evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea
întregului proces desfăşurat în şcoală, lipsa alternativelor creează rutină, conformism şi nu
duce la completa dezvoltare a personalităţii. Plecând de la ideea conform căreia modul în
care este şi se simte evaluat elevul/studentul influenţează performanţele şi reuşita sa şcolară,
dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească evaluarea eficientă sunt următoarele:
- evaluarea trebuie să fie o experinţă de învăţare;
- să fie motivantă, nestresantă, să fie o bucurie (pentru că dovedeşte ce ştie elevul);
- să fie mai mult constructivă decât distructivă;
- să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal;
- să se concentreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit;

Monteil, J.-M., Educaţie şi formare, Iaşi, Editura Polirom, 1997;
Siebert, Horst, Pedagogie constructivistă. Bilanţ al dezbaterii constructiviste asupra practicii educative, Iaşi,
Institutul European, 2001;

11
12
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- să se desfăşoare încă de la începutul programului, consiliind şi ameliorând pe parcurs
şi nu doar la sfârşit;
- să favorizeze şi să permită elevului/studentului să înveţe să construiască forma sa
personală de realizare a învăţării;
- să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire;
- să fie clară, explicită;
- să fie în concordanţă cu particularităţile educatului;
- să stimuleze procesele de co-evaluare între profesor-elev, între elev-elev;
- să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi;
- să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare;
- evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului, ci creează noi alternative,
studiază impactul şi preconizează noi demersuri.
Evaluarea interactivă are în vedere aprecierea, dezvoltarea, perfecţionarea continuă,
controlul, împuternicirea educatului cu capacităţi menite să-l facă capabil să-şi susţină şi să-şi
controleze (autoevalueze) procesele de învăţare, dialogul permanent între parteneri fiind
bazat pe încredere reciprocă şi pe responsabilitate. Dezvoltarea capacităţilor metaevaluative
presupune stimularea proceselor de reflecţie a celui ce învaţă asupra propriilor procese de
evaluare.
Eficienţa activităţilor depinde şi de cât se aşteaptă şi cât se primeşte din partea celor doi
agenţi educaţionali implicaţi în procesul de învăţământ. Elevii îl recepţionează pe profesor
nu doar ca sursă/izvor de cunoştinţe/învăţare, ci şi ca manager al activităţilor propuse în
concordanţă cu nevoile, dorinţele şi interesele elevilor, într-o atmosferă de sprijin şi de
încredere reciprocă.
Strategiile didactice interactive de predare, învăţare şi evaluare îndeplinesc exigenţele
de asigurare a calităţii învătământului, având la bază promovarea colaborării dintre agenţii
educaţionali într-o atmosferă optimă, relaxantă, de respect şi sprijin reciproc.
Strategiile didactice interactive bazate pe folosirea metodelor şi tehnicilor interactive de
grup, vizează în acelaşi timp şi crearea condiţiilor favorabile următoarelor aspecte integrate:
promovarea unei atmosfere optime de încredere în forţele proprii şi de respect reciproc;
adecvarea mijloacelor didactice la specificul activităţii şi al obiectivelor propuse;
stimularea unei atitudini pozitive faţă de lucrul în microgrup;
încurajarea învăţării reciproce, prin colaborare şi sprijin reciproc;
descurajarea negativismului şi egoismului;
rezolvarea în mod constructiv a conflictelor socio-cognitive;
stimularea proceselor negociative, a dialogului între studenţi şi între studenţi şi moderator.
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Dezbateri în grup în cadrul cursului SDI –
Master Ped-ArtE

Necesitatea inovării şi a perfecţionării profesionale continue a cadrelor didactice apare
ca urmare a schimbărilor, a noilor solicitări şi provocări comunicaţionale şi informaţionale ce
necesită revizuiri la nivelul atitudinilor şi concepţiilor cadrelor didactice, concomitent cu
diversificarea rolurilor şi îmbogăţirea repertoriului metodologic de realizare optimă a
predării/învăţării/evaluării în şcoală.
Îmbunătăţirea instruirii, sporirea eficienţei acesteia sunt cerute de faptul că potenţialul
de învăţare în lumea modernă a crescut considerabil, nivelul de pregătire s-a dezvoltat
continuu şi piaţa produselor necesare învăţării s-a diversificat. Se impune tot mai mult o
teorie constructivistă în viaţa cotidiană, în care mass-media influenţează comportamentul,
dar şi stilul de a raţiona, de a percepe realitatea.
Eficienţa activităţii didactice este dată de felul în care cadrul didactic înţelege şi
reuşeşte să aplice şi să adapteze strategiile de predare/învăţare/evaluare la condiţiile în care
îşi desfăşoară activitatea (umane, materiale, de timp etc.). Strategiile interactive au un
caracter flexibil, dinamic şi deschis. Ele suferă modificări pe parcursul derulării lor, în funcţie
de situaţiile care apar, iar adaptarea lor corespunzătoare şi optimă depinde în mare măsură
de creativitatea şi de experienţa profesorului.
Noile timpuri pe care le trăim solicită noi modele şi strategii didactice eficiente care să
promoveze:
angajarea în învăţarea temeinică a elevilor şi promovarea strategiilor cooperante;
ancorarea învăţământului în realitate, prin propunerea de situaţii de învăţare care au mare
aplicabilitate şi sunt întâlnite în viaţa de toate zilele;
introducerea noilor tehnologii de învăţare şi comunicare.
Aceste cerinţe apar necesare ca urmare a nevoii de a forma indivizi capabili de o
gândire critică şi strategică în rezolvarea problemelor. Individul trebuie să înveţe rapid şi
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continuu pentru a face faţă noilor provocări, construindu-şi propria cunoaştere, apelând la
diverse şi variate surse pentru a se adapta activ, eficient şi creativ.
Iată câteva cerinţe pentru ca învăţarea în clasă să fie interactivă, deci activă şi
participativă:
1) elevii/studenţii să fie implicaţi/angajaţi în sarcini de învăţare autentice şi
multidisciplinare;
2) aprecierile să se bazeze pe performanţele reale;
3) strategiile didactice să aibă la bază interrelaţionarea reciprocă;
4) grupurile de lucru să fie eterogene;
5) profesorul să fie un facilitator al învăţării;
6) elevii să înveţe căutând, descoperind, explorând nu numai singuri, ci şi împreună;
7) feed-back-ul să fie continuu, rapid şi constructiv.
Copiii care învaţă împreună, învaţă să trăiască împreună. Acţionând şi lucrând în
perechi sau în grupuri mai mari, elevii/studenţii sunt încurajaţi să comunice şi să utilizeze
multiple căi de interacţiune. Dezvoltarea atitudinilor pozitive, creşterea încrederii în
propriile forţe sunt câteva dintre beneficiile folosirii strategiilor didactice interactive. Rolurile
profesorilor, ca manageri ai diferitelor tipuri de interacţiuni în clasă, se diversifică în sensul
sprijinirii muncii colaborative a discipolilor lui. Cadrul didactic este moderator, facilitator,
consultant, dirijor, participant direct alături de cursanţii săi, îndrumător şi promotor al unei
atmosfere stimulatoare, pozitive şi constructive. Elevii/studenţii şi profesorii lor îşi asumă
împreună responsabilitatea pentru procesul învăţării. Încetând a mai fi doar un furnizor de
informaţii, profesorul tratează elevul ca pe un subiect capabil să-şi asume diferite roluri (de
cercetător, de analist etc.) şi responsabilităţi, luminându-i calea către cunoaşterea prin
propriile forţe.
Strategiile interactive se construiesc din mers, deoarece nu întotdeauna pot fi prevăzute
reacţiile subiecţilor. Ele sunt dinamice şi în acelaşi timp flexibile. Cadrul didactic încurajează
spontaneitatea cursanţilor săi, dând în acelaşi timp dovadă de creativitate, deschidere şi
flexibilitate. S.D.I. au la bază principiile constructivismului în educaţie, oferind ocazii
subiecţilor de a-şi asuma răspunderea propriilor demersuri cognitive, de a participa
entuziast la propria formare, de a colabora pentru a obţine cele mai bune rezultate.
Folosind strategiile interactive de predare, învăţare şi evaluare educatorii pot să
propună elevilor alternative metodologice centrate pe stimularea diferitelor tipuri de
inteligenţe dominante, asigurând tratarea diferenţiată a acestora în procesul instructiveducativ. Plecând de la premisa că performanţele în învăţare depind de motivaţie şi de
gradul de stimulare în activitate, elevilor trebuie să le oferim o gamă variată de experienţe
printre care să se regăsească şi cele menite să le asigure o învăţare eficientă, corespunzătoare
inteligenţei sau inteligenţelor dominante.
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Teoria inteligenţelor multiple a fost propusă de Howard Gardner profesor de teoria
cunoaşterii, educaţie şi psihologie la Universitatea Harvard şi de neurologie la Facultatea de
Medicină din Massachusetts, SUA. El critică modelul unilateral în care este privită,
recunoscută şi valorizată inteligenţa umană şi, pe baza studiilor neurologice şi antropologice,
propune un model alternativ, numit teoria inteligenţelor multiple. Aceasta pleacă de la
premisa că toţi oamenii dispun de cel puţin nouă inteligenţe diferite (incluzând nu numai pe
cea verbal/lingvistică ori logico-matematică, dar şi pe cea spaţială, muzicală, corporală,
interpersonală, intrapersonală, naturalistă, existenţială). Gardner le-a definit pe primele
şapte în 1983 în lucrarea „Frames of Mind” şi pe ultimile două în „Intelligence Reframed” (1999).
Vorbind despre inteligenţa artistică, el precizează faptul că fiecare inteligenţă poate fi folosită
într-un mod estetic sau mai puţin estetic. De exemplu, pot folosi inteligenţa lingvistică
exprimându-mă metaforic, în versuri, în mod artistic aşadar, sau pot asculta o melodie
liniştitoare în timp ce aştept pe scaun la dentist, folosind inteligenţa muzicală într-un mod
neartistic. Şi inteligenţa tehnologică sau instrumentală poate fi luată în consideraţie ca o
componentă a inteligenţelor spaţială, corporală şi logică; la fel şi cea care priveşte abilităţile
(inteligenţa) de a lucra cu calculatorul (de a crea programe, de a inventa noi limbaje, de a
tasta foarte repede, de a naviga pe net etc.) care se poate înscrie, alături de altele, în rândul
unor noi tipuri de inteligenţe ce pot să apară pe măsură ce evoluăm.
VERBALĂ/
VERBALĂ/
LINGVISTICĂ
LINGVISTICĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de aa folosi
folosi
limbajul
limbajul pentru
pentru aa se
se exprima
exprima
şişi a-i
înţelege
pe
ceilalţi
a-i înţelege pe ceilalţi

EXISTENŢIALĂ
EXISTENŢIALĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de aa reflecta
reflecta
asupra
asupra existenţei
existenţei umane
umane
şişi universale
universale

NATURALISTĂ
NATURALISTĂ
Sensibilitatea
Sensibilitatea şişi
preocuparea
preocuparea faţă
faţă de
de
natură,
natură, de
de mediul
mediul
înconjurător
înconjurător

LOGICĂ/
LOGICĂ/
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de aa folosi
folosi
numerele
numerele şişi a-şi
a-şi organiza
organiza
logic
activitatea
logic activitatea

TEORIA
TEORIA
INTELIGENŢELOR
INTELIGENŢELOR
MULTIPLE
MULTIPLE

VIZUALĂ/
VIZUALĂ/
SPAŢIALĂ
SPAŢIALĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de aa reţine
reţine
şişi folosi
folosi imaginile
imaginile

INTRAPERSONALĂ
INTRAPERSONALĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de
autoreflecţie
autoreflecţie şişi
autocunoaştere
autocunoaştere

INTERPERSONALĂ
INTERPERSONALĂ
Abilitatea
Abilitatea de
de aa stabili
stabili relaţiii
relaţiii
şişi a-i
a-i înţelege
înţelege pe
pe ceilalţi
ceilalţi

CORPORALĂ/
CORPORALĂ/
KINESTEZICĂ
KINESTEZICĂ
Capacitatea
Capacitatea de
de aa folosi
folosi
corpul
corpul pentru
pentru aa te
te exprima
exprima şişi
învăţa
învăţa

Teoria inteligenţelor multiple
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MUZICALĂ/
MUZICALĂ/
RITMICĂ
RITMICĂ
Capacitatea
Capacitateade
deaagândi
gândiînînşişi
prin
prinmuzică,
muzică,de
deaa
recunoaşte
sunetele,
recunoaşte sunetele,de
deaa
ţine
ţineritmul
ritmul
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În 1983, Gardner definea inteligenţa ca fiind „abilitatea omului de a-şi rezolva
problemele în viaţă sau de a crea produse care sunt valorizate în unul sau mai multe contexte
culturale.”13 Revenind şi completându-şi teoria în 1999, Gardner subliniază faptul că
inteligenţa umană este un „potenţial bio-psihologic de a prelucra informaţia, care poate fi
activat pentru rezolvarea de probleme şi crearea de produse preţuite de cel puţin o cultură.”14
Conform TIM fiecare individ posedă cel puţin nouă inteligenţe diferite, exprimate prin
moduri variate de învăţare şi modalităţi particulare de exprimare a achiziţiilor dobândite.
Fiecare om reprezintă o combinaţie unică de dezvoltare şi manifestare a acestor abilităţi. Din
acest motiv, cadrele didactice pot să ia în consideraţie aceste diferenţe la elevii lor şi să
opteze pentru tratarea diferenţiată a acestora în procesul de predare-învăţare-evaluare. De
modul cum aceste potenţialităţi latente ale elevilor sunt stimulate, depind dezvoltarea şi
manifestatea lor expresivă. Lipsa de stimulare poate duce la scăderea şanselor de dezvoltare
a unui anumit tip de inteligenţă, datorită faptului că zonele cerebrale corespunzătoare rămân
nefolosite, se dezactivează, conducând la reducerea abilităţilor specifice de învăţare. Gardner
atrage atenţia asupra faptului că aceste inteligenţe sunt potenţialităţi biologice care se
dezvoltă mai mult sau mai puţin în funcţie de oportunităţile întâlnite şi de motivaţia
individuală, la orice vârstă.
Trebuie precizat faptul că niciun program didactic nu poate să stimuleze în egală
măsură toate cele nouă inteligenţe multiple şi nici nu este necesar ca toate să fie cuprinse
într-o singură lecţie. Predarea în spiritul stimulării inteligenţelor multiple nu schimbă radical
modul în care profesorii predau în mod natural. În predare, învăţare, evaluare trebuie căutate
căile prin care se poate relaţiona cu: cuvintele, numerele sau logica, imaginile, muzica,
introspecţia, experienţa fizică, experienţa socială, experienţa în natură. Este poate nevoie de
accentuarea sau adăugarea unor strategii de predare-învăţare-evaluare complementare care
să solicite mai mult manifestarea interactivă a elevului. Aceste strategii sunt menite să
stimuleze reflecţia şi implicarea în procesul cunoaşterii.
Predarea în spiritul teoriei inteligenţelor multiple se realizează treptat, în fiecare zi
adăugând câte un element nou, menit să trezească interesul elevilor şi să le descopere
talentele. De asemenea, elevii pot fi stimulaţi periodic să expună felul în care şi-au manifestat
inteligenţele în activităţi formale, nonformale sau informale. Acest lucru îi ajută să
conştientizeze mai mult profilul psihologic personal, precum şi pe cel al colegilor.
Este importantă adaptarea strategiilor didactice de predare, învăţare şi evaluare la
stilulul de învăţare al elevilor pentru a obţine performanţele dorite. Gardner, prin teoria sa,
promovează concepţia conform căreia cadrele didactice trebuie să-şi adapteze stilul de
predare la stilul de învăţare al elevilor.
Gardner, Howard, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York, 1983
Gardner, Howard, Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st century, Basic Books, New
York, 1999
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Predarea-învăţarea adecvată la punctele forte ale elevului conduce la atingerea
dezideratelor într-un mod plăcut şi uşor. „Elevii pot învăţa orice dacă materia este abordată
prin metode compatibile cu elementele forte ale stilului lor de învăţare; aceiaşi elevi
înregistrează eşecuri când materia este abordată după metode incompatibile cu elementele
lor forte.”15
cognitive
afective

1. Ce obiective
trebuie atinse?
- negocierea
metodelor şi tehnicilor
de evaluare

psihomotorii
8. Cum voi continua
să stimulez învăţarea
viitoare?

7. Prin ce modalităţi vor
demonstra aceste progrese
(cunoştinţe, abilităţi)?

2. De ce este
importantă
aceasta temă?

În proiectarea unei lecţii
bazate pe T.I.M.
profesorul poate porni de
la următoarele întrebă
ntrebări:
ri

- din experienţă
proprie

3. Ce date au
elevii despre tema
pe care o propun?

- din lecţiile
anterioare

autoevaluare
evaluarea
continuă

6. Cum îi fac conştienţi
de progresele
înregistrate?

Cum pot să folosesc
cuvântul scris sau vorbit?
Cum pot evoca sentimente
şi amintiri personale?
Cum pot motiva elevii
să coopereze în
învăţare?
Cum pot aduce
natura în oră?

Cum pot mişca
trupul şi mâinile
elevilor?

4. Cum pot să-i
motivez să participe
activ la această lecţie?

5. Ce legături pot
stabili între această
temă şi T.I.M.?

- planşă,
schemă, hartă;

- mimă
- chestionar
individual;

Cum pot aduce
sunetul, muzica
şi ritmul?

Cum pot să folosesc
materiale vizuale
sau culoarea?

- poezie,
ghicitoare,
anecdotă,
întâmplare;

- joc didactic
de grup;

- problemă
existenţială,
problematizare,

- cântec,
melodie;

Cum pot să introduc
calculele, logica, numerele,
gândirea critică?

Proiectarea lecţiilor cu ajutorul T.I.M.

Prin aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în procesul de învăţământ, curriculum-ul
se organizează în jurul celor şapte abilităţi: lingvistică, logico-matematică, corporalkinestezică, spaţială, muzicală, interpersonală şi intrapersonală.
Dezvoltarea curriculară bazată pe T.I.M. are în vedere lărgirea evantaiului de
experienţe de învăţare propuse elevilor şi pe această bază crearea mai multor ocazii pentru
dezvoltarea talentelor acestora. Totodată se promovează dezvoltarea viziunilor
intradisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare pentru realizarea conexiunilor între
diverse arii curriculare în procesul didactic.
Cel mai des folosite metode care activează şi dezvoltă cel puţin o inteligenţă multiplă:
15

Dunn, R., Rita Dunn answers questions on learning styles. Educational Leadership , 48 (2), 1990
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discuţia în grup, conversaţia colectivă, dezbaterea, brainstormingul, predarea-învăţarea
reciprocă, pălăriile gânditoare stimulează inteligenţele verbală/lingvistică şi interpersonală;
problematizarea pentru inteligenţele logico-matematică şi verbală/lingvistică;
experimentul, demonstraţia stimulează inteligenţele kinestezică, matematică,
intrapersonală, dacă elevul lucreză individual, şi interpersonală, dacă elevul lucrează în
grup sau pe perechi;
exerciţiul de compunere a unei melodii pe un text dat stimulează inteligenţele verbală,
muzicală, intrapersonală sau interpersonală;
hărţile conceptuale folosesc inteligenţele spaţială/vizuală, logico-matematică,
verbală/lingvistică, interpersonală şi/sau intrapersonală;
metoda dramatizării dezvoltă inteligenţele verbală/lingvistică, muzicală, spaţială,
corporală/kinestezică, interpesonală;
exerciţiul de creare de planşe/reprezentări grafice/postere se bazează în special pe
inteligenţele spaţială/vizuală şi verbală/lingvistică;
eseul stimulează cel puţin două inteligenţele: intrapersonală şi verbală/lingvistică;
inteligenţele
verbală/lingvistică,
interpersonală,
simularea
foloseşte
corporală/kinestezică;
portofoliile stimulează următoarele tipuri de inteligenţă: verbală/lingvistică,
spaţială/vizuală (prin aspectul redactării şi folosirii instrumentelor vizuale de tipul:
pagini colorate, markere, desene , ilustraţii, fotografii, coperta), logico-matematică (prin
ordonarea materialelor, clasificarea lor, cronologie, aşezare în pagină), muzicală (dacă
conţine înregistrări audio), intrapersonală (prin autoevaluările efectuate şi reflecţiile
asupra obiectivelor propuse şi asupra rezultatelor înregistrate, teme de aprofundat,
interese nou descoperite), interpersonală (pentru activităţile desfăşurate în grup),
existenţială (în măsura în care sunt propuse întrebări profunde).
Recomandări pentru proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor:
Sprijiniţi elevii în recunoaşterea talentelor personale;
Consideraţi elevul o persoană activă, implicată în educaţia sa şi dornic de a-şi spune
părerea şi de a schimba opinii;
Respectaţi manierele diverse de exprimare, originale, personale, pentru că gândim,
învăţăm şi creăm în moduri diferite;
Luaţi în consideraţie faptul că dezvoltarea resurselor personale este influenţată de ce
şi cum învăţăm cu inteligenţele noastre şi că expunerea la o divesitate de experienţe
de învăţare conduce la amplificarea inteligenţelor;
Întăriţi încrederea educatului în el însuşi, conştienţi fiind de faptul că dezvoltarea
intelectuală implică stimularea capacităţii acestuia de a-şi exprima sieşi şi altora ceea
ce ştie, face şi/sau va face;
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Destindeţi atmosfera şi menţineţi în timpul activităţii un climat deschis, democratic
care valorifică diversificarea;
Dezvoltaţi abilităţile elevilor/studenţilor de depăşire a anxietăţii în comunicarea de
orice tip;
Dezvoltaţi abilităţile de a asculta şi a tolera diverse opinii referitoare la acelaşi subiect
şi de a găsi compromisuri rezonabile în realizarea sarcinilor;
Promovaţi predarea-învăţarea adecvată la punctele forte ale elevului;
Creaţi situaţii în care elevii să rezolve probleme de viaţă reală, demonstrându-şi
inteligenţa dominantă;
Promovaţi respectul faţă de diferenţele, particularităţile, abilităţile şi valorile
individuale ale fiecărui participant în cadrul grupului.

Metoda Lotus aplicata la SDI de către masteranzii PED-ArtE

Folosind strategiile didactice interactive în clasă pentru a stimula inteligenţele multiple,
elevii vor înţelege cât de inteligenţi sunt, vor căpăta încredere în forţele proprii, vor deveni
mai conştienţi de punctele lor forte, dar şi de slăbiciunile lor, pe care le pot suplini prin
moduri personale de lucru cu informaţia. Reflectând asupra propriilor inteligenţe, elevii vor
şti cum să-şi coordoneze întregul demers cognitiv pentru a învăţa şi a-şi exprima rezultatele
învăţării într-un mod personal, caracteristic. Când elevii îşi înţeleg propriul stil de învăţare,
modul în care depun eforturi pentru a învăţa, atunci pot controla mai bine mediul în care se
află şi pot solicita exact ceea ce le este necesar. Evaluarea trebuie integrată în procesul
învăţării. Elevii trebuie să joace un rol activ în propria evaluare. De aceea, profesorul trebuie
să le comunice ce aşteaptă de la ei şi să stabilească împreună modalităţile prin care vor fi
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evaluaţi. Implicarea activă în evaluare sporeşte gradul de reflecţie şi de conştientizare,
ducând la o mai bună autocunoaştere şi autoapreciere. Acest fapt motivează o nouă învăţare.
Pentru a experimenta alături de noi o altă formă de formare, vă invităm alături de noi, la
Masterul interdisciplinar PED-ArtE – Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie16,
unde clasa devine o sală de teatru, iar profesorii și elevi, actori pe scena vieții.
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2. Gardner, Howard, Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books.
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RECURSUL LA TRECUT. O ISTORIE DESCHISĂ SPRE VIITOR!

Diana Csorba
Universitatea din Bucureşti
diana.csorba@gmail.com

Abstract: A study program focused both on the opening towards
the universe of the educational alternatives and on the art of the
actor as a new resource and perspective for teachers’ training,
which promises solutions for the recreation of the school of our
times. „The promises” activate a whole strategic and axiologicalmotivational inventory, to understand the educational
phenomenon in its ensemble, from obvious psycho-pedagogical
dimensions, issued at the level of traditional-alternative
curriculum, to complex aspects, difficult to be grasped without profound training, translated in
terms of positive psychologies, of a pedagogy open to diversity, in its multitude of expressions
artistically founded and of some implicit hermeneutics historically assumed, of some theories,
paradigms and complex pedagogical metaphors. This study aims at presenting some of the primordial
questions which represented the essential fundamentals of the content of the course: Educational
Alternatives. Historical perspective, which I proposed and sustained as part of the Master’s Program
„Alternative Pedagogies and Drama in Education”, which was initiated in the autumn of 2013 at
the University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, and is developed in
partnership with UNATC.
Keywords: alternative education, the history of education, paradigm, hermeneutics, the philosophy
of education, the historical method, research program, PED-ArtE Master’s Program.
Asistăm în ultimul timp la o „foame teribilă” de rețete de succes, căi și pași numărați
spre reușită, ghiduri de bune practici pe tărâmul educației, încât, o invitație la o incursiune
în trecutul educației poate fi privită cu neîncredere ori aroganță. Timpul atotputernic ar
părea că nu mai are răbdare să ne lase să aprofundăm cu responsabilitate lecțiile trecutului,
în condițiile în care nevoia de soluții salvatoare pentru „revigorarea” practicilor educative,
e arzătoare! Și, cu toate acestea, prin efort, lectură critică și reflectivitate, odată prinși de
miracolul revelării adevărului istoric, stăm mai bine în „picioare” în calea vântului
reformator, de oriunde ar bate el și orice ar purta cu sine. Nu vom mai aprecia ca inovație
surprinzătoare, o reglemetare sau alta, iar cultura pedagogică solidă va acționa ca filtru de
selecție, comprehensiune și viziune pentru oricare dintre acestea. De asemenea, încercarea
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de deveni creator în lumea opțiunilor educative va avea în istoria educației aluatul nutritiv
și dospit, gata să fie transformat în pâinea aburindă, capabilă să satisfacă foamea celor ce nu
încetează să creadă, cu optimism în Puterea educației! Și pentru că nimic nu se naște din
nimic, Pedagogul trebuie să privească spre sine și să continue să învețe pentru a-i privi și
învăța pe ceilalţi!
Accelerarea tuturor transformărilor care au afectat lumea în mod considerabil,
începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, urmărindu-ne până în contemporaneitate,
angajează continuu investigaţii istorice. Ele își propun să determine constantele spirituale şi
să reconstruiscă la nivel de model teoretic posibil, universul ideologic, propriu fiecărei
epoci.
Educația nu se reduce și nu se manifestă ca o sumă articulată de regularități care pot
fi anticipate şi programate în mod liniar. Complexitatea situaţiei este generată de faptul că,
pe terenul educaţiei, obiectivul este îngemănat cu subiectivul; raționalitatea îmbracă haina
pluralului și a contradictoriului; educația este deschisă, uneori „invadată” de istoric, social,
juridic, politic, psihologic etc., unde nu totul se supune cauzalității explicative, reclamând
interpretări nuanțate şi fine, supuse unei dialectici a acţiunii formative care confirmă nu
numai teza şi antititeza, ci şi sinteza acestora.
Iată câteva dintre motivele pentru care Programul Masteral Interdisciplinar
Pedagogii Alternative și Artă Teatrală în Educație, ce a debutat în toamna anului trecut la
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, desfăşurat în
parteneriat cu UNATC „I.L. Caragiale” București, a integrat, în oferta de formare a
semestrului I, cursul: Alternative educaţionale – perspectivă istorică.

Masteranzii Ped-ArtE în rolul unui personaj din Istoria Pedagogiei
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Filosoful german W. Dilthey aprecia științele socio-umane ca fiind incapabile să
explice fenomenele pe care se concentrează să le expliciteze. În opinia sa, explicația și
comprehensiunea sunt ireductibile: explicația este un demers analitic conceptual ce
stabilește legături cauzale între fenomene, comprehensiunea reprezentând un demers
sintetic, empatic ce interpretează intențiile umane. Ca domeniu de cunoaștere socio-uman,
pedagogia insistă în a identifica și aplica demersuri de investigare care să transceadă
apreciata incapacitate a acestei științe, urmărind să identifice normativitatea sa specifică.
Fără a deschide un subiect polemic cu toți cei care afirmă că nu există explicație
istorică, în sensul științific al cuvântului, ci doar o modalitate de organizare a povestirii
„într-o intrigă inteligibilă”, studiul de față își propune să aducă în atenția cititorului
reflectiv, cu precădere format din specialiști, masteranzi și aspiranți la cursurile
programului de master Ped-ArtE, un univers complex de interogații cu privire la un
domeniu nou în universul de preocupări al studiilor masterale.
Analiza pertinentă a oricărei paradigme, model, ori concept pedagogic, între
dezvoltările şi controversele specifice genezei unei școli pedagogice, curent de gândire şi
practici educaţionale, se poate realiza în condiţiile în care considerăm ca premise
următoarele idei:
1. Conflictul ideatic în spațiul pedagogiei este eminamente benefic. El a generat noi
producţii şi orientări ideatice; a evidenţiat perenitatea unor idei, aplicabilitatea şi
gradul sporit de generalizare a unor teorii, a permis îndepărtarea concluziilor sterpe
și mai ales deschiderea unor perspective noi de abordare a fenomenului educaţional.
2. Ştiinţele educaţiei au o serie de note definitorii17 care converg spre maturizarea
statutului lor ontologic şi epistemologic. Astfel, ele sunt: „Ştiinţe constructiviste”, al
căror obiect nu este lumea materială, o lume „dată” care trebuie doar descoperită şi
explicată, ci o operă, o lume artificială, un proiect care trebuie „construit” pe măsura
cunoaşterii lui; „Ştiinţe consensuale”, respectiv ştiinţe care nu utilizează drept
criteriu de adevăr nici evidenţa (ca ştiinţele formale pure) şi nici experienţa (ca
ştiinţele empirice), ci consensul inter-subiectiv al comunităţii ştiinţifice; „Ştiinţe
critice”, adică ştiinţe angajate, ştiinţe reflexive şi autoreflexive, care îşi propun să
schimbe sistemul educativ conform unui ideal de sorginte politică sau filosofică. În
această ultimă ipostază, ştiinţele educaţiei apar drept „ştiinţe ale crizei”, prefigurând
soluţii la marile probleme pe care societatea le pune în faţa educaţiei.

17

Bîrzea, Cezar, Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1998, p. 34
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De ce avem nevoie de cercetarea istorică
pentru a înţelege şi accepta diversitatea ofertelor educaţionale?
Spaţiul educaţional universal a acumulat, în timp, numeroase probleme deschise,
unele dintre ele controversate, care solicită fundamentări riguroase din partea ştiinţelor
educaţiei. Incursiunea noastră în trecut, derulată pe parcursul unui semestru de studiu în
spațiul alocat în economia de timp a programului de master, (dar în proces continuu în
preocupările celor ce au înțeles și și-au asumat arderea pe tărâmul educației!) a pornit de la
constatarea faptului că pedagogia are încă de făcut paşi importanţi în scopul elaborării şi
aprofundării unor fundamente teoretice tot mai riguroase, în acord cu evoluţiile din
epistemologia contemporană și există numeroase zone problematice asupra cărora tânăra
știință nu s-a pronunțat ori a făcut-o cu stângăcii și a hrănit confuzii.
Am agreat, încă din primele întâlniri cu studenții, faptul că semnificaţia unui recurs
la trecut derivă din necesitatea înţelegerii caracteristicilor timpului nostru, pentru
dezvoltarea, restaurarea şi reanimarea reflecţiilor educative, pentru regăsirea şi
revalorificarea gândirii şi culturii pedagogice. „O analiză istorico-hermeneutică a contextelor
educaţionale, istoric definite, poate să determine derivarea aspectelor importante ale unei
problematici... Analiza istorică a realităţii educative oferă un ajutor pentru rezolvarea marilor
probleme pedagogice, actualizând originile acestor chestiuni în contextul problemelor actuale.”18
Se constată în prezent o lărgire a centrelor de interes, vizându-se o „istorie totală”
care să înglobeze diferite serii evolutive, filosofice, economice, sociale, politice, culturale,
educaționale, capabile să ofere o imagine sistemică a realităţii în perspectiva sa temporală.
Problematica unei istorii preponderent narative (important a fi recunoscută și
valorificată corespunzător)19 se subordonează astăzi unei perspective noi de analiză şi
interpretare, urmărindu-se conflictele ideatice şi fenomenele de anticipare sau constanţă
care marchează şi/sau structurează o anumită evoluţie. De asemenea, se ţine seama de
raporturile de interdisciplinaritate ce există şi pot fi evidenţiate evolutiv. Aprofundarea
unei etape, determinate temporal, trimite interogaţii spre conţinutul unei perioade
anterioare sau/şi viitoare, adresând invitaţia spre deschiderea unor noi investigaţii,
amintind că mai există încă „istorie nescrisă”.
Cunoaşterea istorică trebuie să se angajeze într-un efort de recuperare şi
reconstrucţie ideatică a unui trecut temporal determinat, readucând la lumină curente de
Wulf, Christoph, Introduction aux sciences de l'éducation, Armand Colin, Paris, 1995, p. 26/27
Una dintre temele de seminar a urmărit identificarea istorică a celor mai reprezentative
povești/pilde/fabule/istorioare/modele teoretice/tipologii umane, care să inspire prin mesajele
formativ–educative presupuse. Dezvoltarea, conștientizarea și exersarea inteligenței narative a
reprezentat un obiectiv importat al activității didactice și personale în procesul de dezvoltare
academică, din această perspectivă.
18

19
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gândire şi practici pentru a facilita procesul de redefinire şi elaborare riguroasă a spaţiului
epistemologic şi axiologic delimitat de ştiinţele educaţiei. Aceste consideraţii se pot certifica
din următoarele motive:
1. Recursul la trecut permite o mai bună înţelegere a conceptelor şi metodelor ştiinţifice
actuale. Se poate aprecia că există o veritabilă evoluţie istorică a noţiunilor unui
domeniu şi că, odată cu trecerea timpului, numeroase categorii pedagogice şi-au
schimbat semnificaţia.
2. Istoria permite reliefarea unor relaţii dintre dezvoltarea gândirii individuale şi cea a
ideilor ştiinţifice temporal configurate.
3. Istoria ajută la explicarea şi înţelegerea naturii activităţii de cunoaştere, permiţând
delimitarea dintre ideologiile unor epoci, teoriile ştiinţifice și practiciile iniţiate.
4. Istoria permite manifestarea unui veritabil umanism al cunoaşterii ştiinţifice, încadrează
concepte, idei, raţionamente delimitate de activitatea umană, de implicarea
cercetătorului în procesele de reformare a unui domeniu al cunoaşterii. Istoria integrează
astfel, cunoaşterea ştiinţifică în progresul general al umanităţii.
Referirile la educaţie sunt deschise interpretărilor din cele mai diverse, deoarece ele
presupun multiple dimensiuni: axiologice, psihologice, ideologice etc. Larga deschidere
spre interpretare a fenomenului educaţional ar genera slăbiciunea epistemologică a oricărui
demers teoretic despre educaţie. Acesta s-ar datora următoarelor posibile limite,
recunoscute și interiozate de cercetătorii în domeniu:
1. Educaţia este un proces complex, dificil de înţeles şi de explicat cu rigoare: referirile la
virtual şi ideal împiedică evidenţierea clară a obiectului de studiat; fiind un obiect
abordat de mai multe ştiinţe, fenomenul educativ, ca obiect de studiu al pedagogiei, îşi
pierde specificitatea şi chiar demnitatea epistemologică, devenind un fel de pasarelă care
permite oricărei ştiinţe să se aventureze pe tărâmul altei ştiinţe, în virtutea faptului că
educaţia nu mai este revendicată numai de o singură disciplină;
2. Obiectul pedagogiei este multiplu dimensionat, fiind construit deja de alte ştiinţe şi
revendicat, după unele aprecieri, oarecum abuziv de către pedagogie;
3. Producerea cunoaşterii riguroase asupra educaţiei este realizată simultan cu încercarea
de a rezolva două probleme: cea privind finalităţile şi cea referitoare la practici şi tehnici.
Simultaneitatea interogaţiei asupra finalităţilor şi mijloacelor atrage după sine o serie de
obstacole şi controverse epistemologice;20
4. Controversele de idei au adesea un substrat ireal, inexistent, deoarece ele pot să se
datoreze utilizării defectuoase a limbajului pedagogic, acuzat de ambiguitate, utilizare
polisemantică ori uzaj ezoteric al discursului pedagogic.

20

Charlot, Bernard, Les sciences de l’education: un enjeu, un defi, ESF, Paris, 1995
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Constatăm, în acest context problematic, de ce, doar o lectură epistemologică
sistematică a pedagogiei va putea stabili vârsta și evoluția principalelor sale paradigme,
curente, concepte şi strategii. O imagine coerentă a genezei epistemologice a pedagogiei
poate fi evidențiată printr-o analiză sistematică și o metodologie de cercetare euristică,
într-un demers istoric şi proiectiv dependent de viziunea împărtășită cu privire la lume,
realitatea educațională și profilul de competențe al cercetătorului ce îl inițiază. Astfel, nu
vom mai fi surprinși și nu vom mai aprecia ca inovații ori „mode”, mai mult sau mai puțin
trecătoare, numeroasele oferte de schimbare, propuse școlii contemporane.
Care este specificul metodologiei cercetării istorice în educaţie?
Preocupările referitoare la metodologia cercetării istorice în educație şi la principiile
elaborării lucrărilor ştiinţifice pe teme istorice, ocupă un loc central în activitatea fiecărei
şcoli pedagogice conştiente de sine și valoarea sa. Desigur, un nucleu important de principii
şi metode rămâne constant, indiferent de preferinţele metodologice ale unuia sau altuia
dintre cercetători, dar totodată fiecare program de cercetare va tinde să aducă unele
elemente şi accente noi. În consecinţă, este firesc ca lucrările referitoare la metodologia
cercetării istorice să se înnoiască şi ele, pe măsura evoluţiei cunoaşterii în general și a celei
istorice în particular.
O serie de exigenţe metodologice sunt necesare pentru inițierea și aprofundarea
analizelor istorice în domeniul educației (D. Csorba, 2011, p. 26-27):
1. Analiza istorică implică distincţia clară între diferite planuri şi sectoare de investigaţie:
anticipările generale sau utopiile, redactarea şi difuzarea diferitelor proiecte ideatice,
încercările de implementare a unor proiecte şi realizările efective.
2. Cercetarea originilor implică respingerea unei concepţii sumare despre istoria educaţiei
ca simplă filiaţie de idei sau succesiune de practici. Importante sunt analizele privind
seriile doctrinare şi instituţionale, fenomenele de continuitate şi discontinuitate,
schimbările de ritm, de recul sau de retur aparent ce afectează o serie evolutivă.
3. Sunt relevante referirile la situaţiile politice, economice, sociale, ştiinţifice şi ideologice
care au condus, susţinut sau respins diferite idei sau/şi instituţii pedagogice.
4. Emergenţa unei forme noi de gândire şi acţiune nu exclude persistenţa unei forme vechi.
Evoluţiile sunt marcate şi de coexistenţa ideilor pentru ca apoi să urmeze conflictele de
idei şi practici, atacarea locurilor comune, impunerea/promovarea inovaţiilor.
5. Este dificilă fixarea unei date precise cu privire la naşterea unei idei, a unor practici sau a
unor instituţii. Dimpotrivă, este posibil să fixăm pe o scară temporală, momente sigure
ce au privilegiat naşterea unei idei, a practicilor sau instituţiilor, astfel încât pot fi
distinse etape embrionare, anticipative, de organizare sau/şi generalizare.
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În contextul cercetărilor fundamentale21 care explorează probleme generale cu
obiectiv prioritar teoretic fără afirmarea unui scop practic imediat urmărind creşterea
cunoştinţelor şi explicarea faptelor prin investigaţii ştiinţifice care permit interogarea unor
domenii încă necunoscute sau puţin cunoscute, principala metodă de cercetare este metoda
istorică. Aceasta necesită adunarea datelor pentru clarificarea problemelor în dezbatere,
printr-o privire pe verticală, în cadrul evoluţiei lor de-a lungul timpului. Ea poate să
întrezărească pe linia evolutivă a unui fenomen faptul că acesta se schimbă, are un trecut,
posedă o tradiţie. Metoda investighează evenimente care provoacă o „întrebare istorică” –
acel „cum se face că s-a întâmplat şi s-a întâmplat aşa?”22. Prin ea, prezentul caută în
evenimentele trecute cheia alcătuirii sale. Se poate constata astfel că, deşi „istoria se
îndreaptă spre trecut, nu poate face abstracţie de prezent şi de viitor în chiar interesul
cunoaşterii trecutului.”23 Metoda istorică urmăreşte nu numai cunoaşterea unui timp dat, ci
şi antecedentele, dar mai ales consecinţele fenomenelor din epoca studiată. Istoria nu poate
fi cunoscută printr-o intuiţie sintetică şi globală, ci prin cunoaştere metodică şi treptată.
Hermeneutica (din limba greacă: a interpreta, a tălmăci) reprezintă metodologia
interpretării și înțelegerii unor texte. Textele pot avea, în același timp, un sens material
literal și un sens spiritual. În decursul timpului, hermeneutica devine mai amplă, având
tendința de a da un sens compehensibil tuturor scrierilor greu de înțeles. Devine, asfel, o
teorie generală a regulilor de interpretare.

Dezbateri între masteranzi în cadrul cursului la Alternative educaţionale - Perspectiva istorică

Muster, Dumitru, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1985, p. 40
22 Florian, Mircea, Curs de istoria filosofiei moderne, Bucureşti, 1947-1948, p. 39
23 Ibidem, p. 68
21
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Indiferent de formă sau amănuntele de redactare, hermeneutica pune accent pe
conţinut şi pe semnificaţie. Ea se deosebește, astfel, de exegeză privită ca explicație ori
comentariu. Pentru valoarea hermeneuticii în cercetarea istorică, este important să reţinem
că acceptarea necondiţionată a faptelor de către contemporani generează, de cele mai multe
ori, o orbire sau o denaturare a percepţiei. În asemenea situaţii evenimentele sunt văzute
numai în sensul literal al fiecăruia dintre faptele care se succed.
Limitele metodei istorice ridică problema obiectivităţii cercetării. Pericolul
etnocentrismului constă în a contempla lumea în primul rând din perspectiva culturii şi
valorilor observatorului. Adoptarea unui punct de vedere etnocentric poate afecta toate
fazele cercetării istorice începând cu alegerea temei, decizia asupra procedeelor şi
metodelor, mergând până la interpretarea rezultatelor. Problema eficienţei nomotetice se
ridică atunci când istoricul aspiră să descopere anumite legi generale prin care să explice
fenomenele. Prin puterea de generalizare a acestora istoricul încearcă să prezică fenomenele
ce vor urma. Din acest punct de vedere, istoricul trebuie să-şi tempereze pretenţiile de a
realiza „concluzii definitive”. El trebuie să accepte caracterul provizoriu al concluziilor sale.
O altă problemă este cea a normativităţii în domeniul educaţiei, al pedagogiei.
Metoda istorică nu are, la acest nivel, resursele necesare pentru a putea stabili norme prin
care să dirijeze educaţia vreunui popor sau a unei instituţii. Rezultatele analizei istorice pot
ajuta însă pe cei care au răspunderea de a elabora principii de politică a educaţiei, capabile
să orienteze cercetarea spre un demers care să valorifice tendinţele confirmate la nivel
naţional şi internaţional, într-o dinamică a evoluţiei supusă interpretării sincronice şi mai
ales diacronice.
Care este algoritmul specific cercetării istorice a educaţiei?
Cercetarea pedagogică are ca obiect de investigaţie fenomenul educativ în toată
complexitatea sa, definit ca un tip special de cercetare ştiintifică, angajat la nivelul activității
de educatie, situată la linia de intersecție dintre cercetarea fundamentală şi cercetarea
aplicată. De asemenea, ea explorează granița dintre cercetarea normativă şi cercetarea
operaţională, cercetarea filosofică şi cercetarea acţiune, cercetarea prospectivă şi cercetarea
retrospectivă.
Cursul Alternative educaționale - Perspectivă istorică, pe care îl propunem la Masterul
Ped-ArtE, ne-a permis parcurgerea algoritmului cercetării istorice a educației într-o manieră
didactică, acccentuat formativă. Unul dintre scopurile fundamentale ale cursului are în
vedere formarea și exersarea acelor competențe specifice aplicării demersului cercetării
istorice. Valorificarea resurselor ICT a apărut ca relevantă și a evidențiat faptul că imaginea
cercetătorului în istoria educației nu mai este aceeea a unui savant ascuns în spatele unor
munți de documente prăfuite. Am descoperit un profil nou al acestuia, revigorat care
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integrează activități dintre cele mai diverse, într-o lume nouă în care informația trecutului,
mai mult sau mai puțin îndepărtat are de foarte multe ori, un format digital.
Charles Busha și Harter Stephen detaliază șase etape importante pentru efectuarea
cercetării istorice:
1. recunoașterea unei probleme istorice sau identificarea unei necesități de cunoștințe
istorice;
2. colectarea de informații relevante despre problema sau subiectul studiat, dacă este
cazul, formarea de ipoteze care explică relațiile dintre factorii istorici;
3. colectarea riguroasă și organizarea probelor, precum și verificarea autenticității și
veridicităţii informațiilor și a surselor sale;
4. selectarea, organizarea, precum și analizarea celor mai pertinente probe colectate,
formulând concluziile iniţiale;
5. înregistrarea concluziilor finale într-un raport narativ.
Algoritmul demersului de cercetare istorică în domeniul pedagogiei a permis, prin
încadrări istorico-conceptuale și paradigmatice, derivarea unor modele epistemologice
explicative în domeniul pedagogiei, utile pentru înțelegerea problemelor fundamentale ale
educației timpului nostru.
Construirea unui nou profil de competențe al istoricului educației în era digitală
reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare a epistemologiei cercetării în general. Aceasta
necesită elaborarea unor programe riguroase de dezvoltare și formare a competentețelor
specifice. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul
de acces la ea creşte exponenţial, cercetarea istorică nu mai poate rămâne în continuare
axată doar pe studierea manuscriselor, ca prime resurse. Această schimbare impune
colaborări internaţionale în cercetarea istorică, materializate prin schimb de informaţii şi
crearea de comunităţi ştiinţifice puternice, care să ofere oportunităţi suplimentare în
procesul de cunoaştere şi valorificare a rezultatelor. Perspectiva istorică și comparativă
fundamentată filosofic, poate aduce un plus de rigoare și coerență oricărui demers
investigativ de tip observațional-experimental.
Cercetarea în domeniul istoriei educației trebuie să devină, în contemporaneitate,
receptivă la demersurile de explorare și mai ales de constituire a unei istorii digitale.
Istoricii educației trebuie să valorifice pertinent competențe în domeniul tehnologiilor
computerizate, procesoarelor de texte, motoarelor de căutare, bazelor de date și rețelelor de
comunicare, pentru a indentifica și interpreta critic surse istorice autentice și relevante.
Acest demers trebuie construit pe o atitudine nouă, cu un fundament ce depășește
rezistența la schimbare, izolarea academică și închistarea în strategii ale cercetării istorice,
depășite. Desigur, nu susținem eliminarea practicilor valoroase, consacrate, ce au în vedere
apelul la resursele istorice primare în format manuscris. De asemenea, apreciem ca
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importantă deschiderea unor noi zone de cercetare în domeniul istoriografiei digitale a
fenomenului educativ, în ansamblul său, și evaluarea interdisciplinară a reprezentărilor
digitale ale istoriei în domeniul educației.
De ce este nevoie de filosofie pentru înţelegerea educaţiei în dezvoltarea sa istorică?
O viziune corespunzătoare a cercetării științifice în domeniul educației,
fundamentată pe integrarea și reactualizarea unor strategii de cercetare istorică, trebuie să
devină receptivă la dezbaterile și controversele filosofiei științei cu privire la teoria şi
metodologia cercetării. Pentru realizarea unei platforme reale de comprehensiune a
evenimentelor educative, din perspectiva configurării și dezvoltării lor temporale,
controversatul război din filosofia științei oferă un câmp complex de comprehensiune. În
ultimii ani, filosofia științei s-a aflat într-un proces de transformări și metamorfoze, jalonat
de numeroase momente de incertitudine, labirinturi de opțiuni și opinii, controverse,
dezbateri și decantări de sensuri.
În „Logica cercetării ştiinţifice” K. Popper aprecia faptul că verificarea experimentală
nu confirmă în mod exclusiv adevărul unei teorii. O teorie înseamnă o sumă de „conjecturi”
şi ipoteze îndrăzneţe cu un număr infinit de consecinţe. Chiar dacă cineva ar lua o teorie
drept adevărată, nimeni n-ar putea să probeze pe cale experimentală acest lucru, dat fiind
tocmai numărul infinit de consecinţe ale ei. Pentru a suplini acest gol metodologic şi a
depăşi impasul, Popper găseşte că evidenţierea falsităţii unei teorii ar fi mai la îndemână.
Altfel spus, susţine că e mai facil să găsim temeiuri pentru a demonstra falsitatea unei
teorii, decât temeiuri care să demonstreze că generalizările sunt adevărate. Un asemenea
raţionament îl conduce la faimosul său criteriu al falsificabilităţii sau al
contrazicerii. Popper a dedus, de aici, că rolul ştiinţei şi al omului de ştiinţă este de a
formula în permanenţă „conjecturi” îndrăzneţe şi a găsi, apoi, criteriul pentru evidenţierea
şi eliminarea erorilor. Acesta prioritate a cercetării implică cu necesitate o abordare
metodologică de tip istoric.
După Einstein, care a revoluţionat viziunea asupra universului, „pentru istoricul
ideilor şi culturilor este evident că fenomenele ce apar într-o secvenţă temporală
întâmplătoare aparţin unei realităţi de tip diferit (…); în propria sa dimensiune, această
realitate formează un întreg (…), iar scopul istoricului este să o perceapă ca pe un tot.” Cu
alte cuvinte, istoricul ideilor va percepe legătura dintre idei ca fiind sincronică – de pildă, ca
rezultat al apartenenţei lor la acelaşi sistem ce poate fi prezentat în funcţie de anumite
reguli. Rezultatul proceselor mentale sunt procesele gândirii, sisteme care derivă din
aceleaşi premise şi care există în propria lor dimensiune (logică), dimensiune ce nu se
identifică cu istoria umanităţii. Ele interacţionează cu istoria în fiecare clipă, iar secvenţa
cronologică pe care o formează este un fel de puzzle secvenţial. Ceea ce trebuie să-şi
propună istoricul ideilor este studierea sistemelor de gândire în propria lor dimensiune, iar
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un sistem de gândire trebuie recunoscut ca atare: „un obiect venind din afară, care
traversează spaţiul nostru într-un mod aparent discontinuu, în care există o logică ascunsă
şi pe care nu o putem descoperi decât dacă reuşim să ieşim din spaţiul nostru. Cu alte
cuvinte, istoria este rezultatul secvenţial, incredibil de complex, al interacţiunii pe scară
largă a unor sisteme de gândire ne-secvenţiale.”

Produse ale activiăţii masteranzilor Ped-artE la cursul Alternative educaţionale - Perspectiva istorică

În loc de concluzii sau O istorie deschisă spre viitor
Spațiul studiului nostru devine constrângător. Nu atât din rațiuni ce țin de
economia unui studiu publicabil într-o revistă, ci mai ales din perspectiva de a păstra
pentru întâlniri și dezbateri viitoare, răspunsuri posibile la întrebări de genul: Care este
specificul algoritmului cercetării istorice în era digitală? De ce optăm pentru cercetarea
interdisciplinară și pentru un univers metodologic integrat? Ce este metafora pedagogică și ce
presupune hermeneutica metaforelor educaționale în perspectivă istorică? Cum s-a născut limbajul
pedagogic și spre ce dezvoltări se îndreaptă el? Cum să fim „empatici”24 cu pedagogii timpurilor de
mult apuse și să susținem adecvat vocea lor în timp, păstrându-ne conștienți de amprenta timpului
trăit și perceput ca prezent?

O altă temă de seminar, de deosebit interes pentru studenți, a fost aceea de a „empatiza” cu vocea
unui pedagog/curent de gândire pedagogică/filosof al educației etc. și de a „improviza”, apelând la
tehnicile artei teatrale (în studiu) rolul său în contemporaneitate. „Vocea istoriei” a propus numeroase
soluții pentru problemele școlii timpului nostru! Scenariile de dezbatere, autentificate de costumele și
vibrația sonoră a unor epoci de mult apuse, au adus credibilitate mesajelor transmise. Jocul de rol a
captivat. Dar nu a fost doar un simplu joc!!!
24
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Masteranzii Ped-ArtE dând glas unui pedagog/curent de gândire pedagogică/filosof al educației

În căutarea tărâmului educației autentice putem adesea să fim orbiți, apreciind că ea
există undeva, într-un univers mai mult sau mai puțin îndepărtat, frumoasă fată morgană a
visurilor noastre! Educația autentică trebuie să se împlinească aici și acum, pentru oamenii
timpului nostru și pentru cei ce or să vină. Istoria nu înseamnă doar incursiune în trecutul
mult îndepărtat, ci e și istoria clipei ce tocmai s-a închis în povestea zilei ce s-a împlinit prin
substanța și energia ei. Receptivi la urzeala unui timp prezent, din care se pot țese istoriile
viitoare, privim cu speranță spre viitor. Vom avea o educație mai bună pentru copiii noștri,
vor mai fericiți, mai sănătoși, vor lumina lumea lor și a noastră, învățând continuu.
Iată de ce salut și în acest aparent final de gând, cu sfială și bucurie, ocazia de a
propune și susține, împreună cu un colectiv entuziast de profesori și studenți ai masterului:
Pedagogii alternative și artă teatrală în educație, cursul de Alternative educaționale –
perspectivă istorică. Creștem în timp, împreună, pentru eternitatea clipelor noastre!
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Abstract: How about a school where pupils would be
happy, carefree, self-aware of their own values and
principles, and capable of initiative? A school
genuinely committed to putting happiness and wellbeing at the heart of its ethos and activities? On the
happiness map, the Romanian students are still at the
bottom of the list, lost in the impenetrable thicket of an
educational system that seems to have forgotten its
fundamental purpose: the child and his future. Therefore, the article below aims at those who have
more and more questions about the medium and long term effects of education, out of the desire to
provide them with hope, a healthy life option and a possible definition of happiness, in school and
beyond its walls.
Keywords: PED-ArtE Master’s Program, teacher training, alternative education, Maria Montessori,
Célestin Freinet, child-centered approach, pedagogy, autonomous learning, happiness.
Mi se întâmplă din ce în ce mai des în ultima vreme să fiu rugată de părinţi profund
interesaţi de educaţia propriilor copii să le povestesc despre pedagogiile alternative, în
general, şi despre metoda Montessori, în special. Sigur, poveştile sunt bune şi frumoase, mai
ales la vârsta copilăriei, însă şi mai importante pentru adulţii pragmatici sunt realităţile,
rezultatele concrete obţinute de cei care au trecut printr-un altfel de sistem de educaţie decât
cel de masă. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, programul de
studii universitare de masterat Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie pune la
dispoziţia celor dornici de a afla mai multe despre acest subiect de mare actualitate un spațiu
generos de întâlnire și dialog deschis între elementele utile ale pedagogiei tradiționale și
caracterul creativ-inovator dezvoltat de alternativele educaţionale care au trecut proba
timpului, demonstrându-şi în contexte variate şi diverse eficienţa (Montessori, Freinet,
Waldorf şi Step by Step).
Care ar fi explicaţiile pentru succesul unor astfel de iniţiative? In primul rând, grija
acordată copilului, respectul, încrederea deplină în resursele proprii fiecărui elev şi
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dragostea cu care este acesta înconjurat, într-un mediu suportiv şi eliberat de constrângerile
spaţiului educaţional tradiţional. Pedagogiile moderne, active, care suscită plăcerea, interesul
şi curiozitatea copilului, au un credo comun: învăţăm mai uşor făcând, decât ascultând. De
aceea, educaţia ar trebui să fie pentru copil o experienţă fericită şi care să-l îmbogăţească,
indiferent de mediul în care se dezvoltă: în învăţământul public sau în cel particular, în sala
de clasă, în familie (homeschooling - „şcoala de acasă”). Or acest lucru nu se poate întâmpla
dacă în centrul modelului pedagogic nu se află copiii, cu ritmurile lor individuale, cu
inteligenţa lor personală şi diversă, cu sensibilitatea, motivaţia particulară a fiecăruia şi cu
plăcerea tuturor de a învăţa.
Despre PEDAGOGIA MONTESSORI…
sau ce au în comun fondatorii Google, Gabriel Garcia Marquez şi George Clooney
Maria Tecla Artemisia Montessori (1870-1952), prima femeie medic din Italia,
iniţiază, la începutul secolului XX şi în descendenţa clară a ideilor promovate de curentul
Educaţiei Libere, un nou tip de pedagogie ştiinţifică, bazată pe
observaţii şi experiment, pe care o va dezvolta şi rafina de-a lungul
întregii sale vieţi. În fapt, vorbim despre un model pedagogic ce
pune copilul în centru, într-un mediu noncompetitiv şi pozitiv,
concentrându-se pe individualitatea lui şi pe nevoile sale specifice.
Fără îndoială că formarea de tip ştiinţific a Mariei Montessori şi-a
pus de la bun început amprenta pe proiectul său educaţional,
devenit, în timp, cea mai puternică şi vizibilă alternativă
educaţională din lume. În prezent, după mai bine de 100 de ani de
la începutul aplicării acestei metode educaţionale, pedagogia Montessori se practică în 117
ţări de pe toate continentele. Extinderea continuă, iar păstrarea prestigiului internaţional şi a
specificului autentic (în peste 22000 de şcoli), actualizarea ştiinţifică şi cooperarea
internaţională se datorează în mare parte Asociaţiei Internaţionale Montessori (AMI), pe care
Maria a fondat-o în 1929, împreună cu fiul său, Mario.
Valoarea teoretică şi practică a acestei pedagogii se manifestă şi este recunoscută în
contexte social-istorice, în spaţii culturale foarte diferite pentru că promovează şi
instrumentează educaţia care ţine seamă de esenţa fiinţei umane şi ajută efectiv viaţa,
devenirea acesteia. Maria Montessori considera că fiecare fiinţă umană este unică şi vine pe
lume cu capacităţi prin care poate să-şi împlinească propria menire de a contribui la
progresul umanităţii. Educaţia trebuie să ajute ca această menire să fie asumată cu
responsabilitate şi să se poate realiza liber, cu deplină satisfacţie. „Potenţialul uman” autentic
se actualizează şi se valorifică doar prin acţiunea educativă şi prin mediul educativ specifice
vârstei şi nivelului de dezvoltare personală la care a ajuns un individ. În acest sens,
Montessori a implementat o serie de practici care au devenit semnele distinctive ale
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concepţiei şi metodei sale pedagogice. Ea a înlocuit mobilierul greu cu unul adaptat
dimensiunilor copiilor, a creat suficientă lumină, a plasat materiale pe rafturi mici, accesibile,
a oferit copilului cadrul fizic necesar mişcării libere într-un mediu cu condiţii multiple de
manifestare, cu materiale ştiinţific concepute şi atrăgătoare, care stimulează interesul,
activitatea şi dau posibilitatea dezvoltării motrice, senzoriale, intelectuale, emoţionale şi
volitive, a expresiei spirituale şi artistice a copiilor, prin „educaţia expansivă”, nu prin
presiunea autorităţii adultului: „Ca un prim pas, am transformat clasele în adevărate Case
ale Copiilor care se mobilează cu obiecte adecvate staturii şi forţei fiinţelor pe care trebuie să
le găzduiască: cu scăunele, măsuţe, lavoare, obiecte foarte mici de toaletă, covoraşe,
dulăpioare, feţe de masă şi veselă. Toate acestea nu numai că sunt de mici dimensiuni, dar
sunt şi suficient de uşoare pentru a putea permite copilului de trei sau patru ani să le mute,
să le schimbe locul şi să le transporte în grădină sau pe terasă; este destul de uşor ca aceste
obiecte să fie adecvate nu numai corpului, ci şi mentalităţii infantile, care este mai limitată şi
mai puţin complicată decât a noastră.”25
Dincolo de aspectele sale practice, educaţia Montessori manifestă o atitudine
„prietenoasă” faţă de greşelile care apar inevitabil în munca oricărui copil, ca şi în activitatea
adulţilor, interpretate drept erori fertile. Sunt evitate sancţiunile pozitive sau negative, care
împreună condiţionează, determină din exterior activitatea individului, controlul, evaluarea
şi satisfacţia acestuia. În cele mai multe situaţii acestea sunt piedici în educaţia copilului, în
asumarea independenţei şi a responsabilităţii pentru propria
dezvoltare, obstacole în formarea motivaţiei interioare şi a
caracterului. Nu este încurajată competiţia, este stimulată şi
pusă în valoare cooperarea, care, la nivelul claselor elementare
şi liceale, se practică metodic prin realizarea proiectelor de
grup, atât în asimilarea cunoştinţelor şi pentru activităţile
practice, cât şi pentru antrenarea socială a personalităţii.
Secretul succesului pedagogiei Montessori trebuie însă
căutat doar în extraordinara sa eficacitate. El provine îndeosebi
din fericirea palpabilă a copiilor plasaţi în mediul pregătit
specific montessorian. Aceşti copii se vor dezvolta în mod
armonios şi liniştit, feriţi de şocul unor rupturi traumatizante
între experienţa lor de viaţă cotidiană şi experienţa de învăţare propriu-zisă: „În loc să
încercăm să-l cucerim din interior şi să-l direcţionăm ca pe un suflet uman, întotdeauna neam dorit să dominăm copilul prin forţă, prin impunerea unor legi externe. În acest mod,
copiii au trăit pe lângă noi fără să ajungem să fim capabili a-i înţelege vreodată. Dar, dacă
dăm la o parte toată artificialitatea cu care i-am învăluit şi toata violenţa cu care, prosteşte,
25

Montessori M., Metoda Pedagogiei ştiinţifice aplicată în educaţia copiilor mici, 1922
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am încercat să-i disciplinăm, ei ni se vor arăta nouă în toată frumuseţea firii lor copilăreşti, cu
o gentileţe şi o drăgălăşenie absolută.”26
Una din cele mai importante exegeze privind educaţia Montessori a fost realizată de
Angeline Stoll Lillard din perspectiva cercetărilor recente din psihologie, care confirmă în
mod uimitor modul de înţelegere a copilului şi de proiectare a educaţiei în concordanţă cu
afirmarea potenţialului nebănuit de care acesta dispune. Titlul cărţii: „Montessori: the science
behind the genius” este semnificativ pentru faptul că se realizează explicarea fundamentelor
reale şi ştiinţifice ale sistemului Montessori, modul în care
principiile acestei pedagogii se aplică în clasele (autentic)
Montessori şi efectele produse. Cartea demonstrează în plus
că pregătirea ştiinţifică face posibilă descoperirea, intuirea
genială a unor aspecte esenţiale privind cunoaşterea
copilului şi educaţia, confirmate peste timp de teorii extrem
de cunoscute precum cea a lui Howard Gardner referitoare
la inteligenţele multiple sau cea a inteligenţei emoţionale.
Autoarea identifică şi analizează aspecte semnificative din
punct de vedere teoretic şi practic pentru sistemul
pedagogic montessorian, care atribuie, în mod revoluţionar
pentru vremea sa, un rol central dezvoltării competenţelor
socio-emoţionale ale copilului:
„(1) mişcarea şi cunoaşterea sunt strâns corelate, mişcarea poate să intensifice gândirea şi învăţarea;
(2) învăţarea şi starea de bine se îmbunătăţesc când persoanele au sentimentul de control al vieţii lor;
(3) oamenii învaţă mai bine când sunt interesaţi de ceea ce învaţă;
(4) legarea recompenselor extrinseci de o activitate, cum ar fi banii pentru lectură sau note mari
pentru teste, au un impact negativ asupra motivaţiei de a se angaja într-o activitate similară când nu
există astfel de stimulente;
(5) acordurile de colaborare (între colegi n.n.) pot să fie foarte propice pentru învăţare;
(6) învăţarea situată în contexte semnificative este adesea mai profundă şi mai bogată decât învăţarea
în contexte abstracte;
(7) formele particulare de interacţiune a adulţilor sunt asociate cu rezultate mai bune ale copiilor;
(8) ordinea din mediu este benefică pentru copii.”27
Pentru că metoda sa face posibilă manifestarea autentică a copiilor în bucuria lor
de a lucra, de a învăţa astfel, Maria Montessori poate fi considerată un adevărat deschizător
de drumuri şi un reprezentant al Umanismului, mult după secolele sale de glorie, datorită
celor două axe centrale, aparent paradoxale, ale concepţiei sale pedagogice: copilul are
caracteristici universal valabile, însă este, în acelaşi timp, o fiinţă unică, irepetabilă şi
26
27

Montessori M., Metoda Montessori, 1969
Stoll Lillard A., op.cit., 2005, trad. ns.
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admirabilă, ce trebuie acceptată necondiţionat ca una dintre cele mai minunate expresii ale
vieţii: „Să presupunem că v-aș spune că a fost odată o planetă fără școli și fără profesori,
unde studiul ar fi o noțiune necunoscută, dar în care totuși locuitorii (care nu ar face altceva
decât să trăiască și să se plimbe) au ajuns să știe toate lucrurile și să le asimileze ca și cum
le-ar fi învățat. Ați crede că fantazez? Ei bine, acest lucru, deși pare incredibil, este real. Este
modul de a învăța al copiilor. Este drumul pe care ei îl urmează. Învață totul fără să știe că
învață și făcând lucrurile pas cu pas, trec de la inconștient la conștient, mergând întotdeauna
pe calea bucuriei și a dragostei.”
Libertatea care disciplinează: PEDAGOGIA FREINET
Când vorbim despre „spiritul” sau pedagogia Freinet
(1896-1966), ne referim în mod implicit la existenţa câtorva
principii fundamentale care dau sens tehnicilor de lucru
folosite în clasă şi care se concentrează pe trei aspecte:
finalităţile atribuite educaţiei şcolare;
practicile de predare – învăţare folosite;
dispozitivele de interacţiune şi de socializare instituite
în mediul şcolar.
În ce măsură reuşesc aceste principii să creeze un sistem?
Cât sunt ele de actuale?
Pedagogia Freinet este o şcoală modernă care
pregăteşte copiii de azi să trăiască în lumea de mâine şi este
fondată pe valori universale: responsabilitate, autonomie, cooperare, întrajutorare. Este
centrată pe copil, luând în considerare cele trei componente ale personalităţii sale: unicitate,
diversitate, globalitate. Freinet este ,,o pedagogie care responsabilizează la maxim şi îi învaţă
pe copii respectul faţă de ceilalţi’’, afirmă Denise Lelouard Fouquer – corespondenta
sectorului internaţional al Institutului Cooperativ al Şcolii Moderne din Franţa (ICEM).
De aici decurg cele patru principii ale alternativei pedagogice Freinet:
pedagogie centrată pe copil;
pedagogie a muncii motivate;
pedagogie personalizată;
pedagogie a comunicării şi a cooperării.
Tehnicile „de viaţă” create de Freinet (textul liber, corespondenţa interşcolară,
jurnalul şcolar, ancheta documentară, munca individualizată, tatonarea experimentală,
exprimarea plastică şi corporală) şi instrumentele pedagogice (de învăţare, de cercetare
documentară, de evaluare, de comunicare) folosite pentru prima oară de acest modest
institutor francez de la începutul secolului XX, contemporan cu Maria Montessori, sunt
astăzi utilizate în multe instituţii de învăţământ din lumea întreagă. Ele reprezintă rezultatul
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experimentelor pedagogice desfăşurate de Freinet însuşi şi constituie un ansamblu de
instrumente, materiale şi procedee didactice care pot ajuta copilul în procesul de formare, pe
care adultul educator este îndemnat să-l vadă „cu ochi, nu de pedagog şi de şef, ci cu ochi de
om şi de copil”, reducând astfel imediat „distanţa periculoasă care există, în clasele
tradiţionale, între elev şi profesor”.
Practicile pedagogice promovate în cadrul alternativei educaţionale Freinet urmăresc:
- încurajarea muncii creative, factor de dezvoltare personală, asociată cu munca autonomă,
în acord cu ritmul şi capacităţile fiecărui elev;
- instaurarea centrelor de interes, arii de stimulare şi valorificare a nevoilor şi dorinţelor
individuale ale elevilor;
- crearea unor situaţii de învăţare autentice, fondate pe cooperare, respect reciproc,
solidaritate şi încredere; astfel de contexte reprezintă tot atâtea oportunităţi pentru libera
exprimare, munca personalizată (fişiere autocorective, planificarea activităţii individuale,
evaluarea formativă cu ajutorul „brevetelor”), documentare, înfiinţarea consiliului
cooperativ al clasei/şcolii, cu rol activ în elaborarea proietelor, formularea regulilor de
convieţuire în mediul şcolar şi rezolvarea conflictelor, comunicare (reuniuni, dezbateri,
jurnal, corespondenţă) şi, mai presus de toate, pentru descoperirea lumii înconjurătoare prin vizite, excursii, schimburi de experienţă, colaborarea cu diverşi specialişti din afara
şcolii, consideraţi „persoane-resursă” esenţiale în dobândirea unei imagini cât mai
complete şi mai adevărate despre o anumită temă.
Într-un astfel de climat, profesorul, elevul şi grupul de colegi sunt mai mult decât
coparticipanţi, ei sunt colaboratori. Elevul învaţă din experienţele sale; profesorul îndrumă,
motivează prin aprecierea obiectivă a rezultatelor obţinute; în acelaşi timp învaţă şi reînvaţă
cu ajutorul elevului, care „cu experienţele sale proprii şi cunoştinţele sale diverse şi difuze,
are şi el de dat informaţii profesorului”. În
această interînvăţare şi autoînvăţare grupul
are un rol important prin critica sa
constructivă.
Adevărata disciplină nu se instituie
din afară, după o regulă prestabilită, cu
cortegiul său de interdicţii şi sancţiuni. Ea este
consecinţa naturală a unei bune organizări a
muncii cooperative şi a climatului moral al
clasei. La Freinet, libertatea capătă sens atunci
când înseamnă nu posibilitatea de a nu face
nimic, nici aceea de a face orice, ci posibilitatea
de alegere între activităţi diverse.
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Există aşadar mai multe aspecte specifice care,
alături de libertatea de alegere şi autonomia elevilor,
singularizează clasele Freinet:
a. Proiectele colective şi individuale, cu ajutorul cărora
profesorul şi elevii caută să găsească răspunsuri la
diversele întrebări ivite în cursul procesului de învăţare;
fiecare copil are, în plus, posibilitatea de a cerceta de unul
singur subiectele sau domeniile în care se simte în largul
său ori care îl interesează în mod deosebit. De notat
importanţa menţinerii unui echilibru între activităţile de
grup şi cele individuale, cu scopul de a-i obişnui pe elevi
cu dificultăţile şi avantajele caracteristice fiecărui mod de
lucru. Astfel, anumite sarcini de lucru sunt
individualizate, în orice clasă Freinet putând fi găsite
fişiere autocorective care le permit elevilor să câştige progresiv o anumită autonomie în
gândire şi acţiune, atât faţă de profesor, cât şi faţă de materia de învăţat.
b. Puterea elevilor: în clasele Freinet, responsabilitatea organizării muncii revine elevilor. Se
planifică activităţile dintr-o zi, o săptămână, o lună sau chiar un întreg an, în funcţie de
vârstă. Elevii dispun de un plan de lucru zilnic, săptămânal sau bilunar care le reglează
munca individuală şi sprijină realizarea unui bilanţ al parcursului personal de învăţare, în
colaborare cu profesorul. Mai mult decât atât, elevii pot interveni în elaborarea orarului cu
sugestii sau înlocuiri de activităţi, pot alege dintre propunerile înaintate de profesor pe cele
care îi atrag şi motivează, au ocazia de a discuta despre relaţiile cu ceilalţi şi cu cadrele
didactice. Toate acestea se întâmplă în cadrul consiliului, cheia de boltă a organizării
cooperative a unei clase Freinet (zilnic la preşcolari, o dată la două săptămâni la elevii mai
mari sau la finalul unui proiect – aşa-numitul „consiliu bilanţ”). Copiii ştiu că un astfel de
cadru instituţionalizat reprezintă locul în care se iau deciziile importante pentru clasa din
care fac parte, iar profesorul are rolul de a-i încuraja să-şi asume responsabilitatea gestionării
acestor întruniri de lucru şi de analiză.
c. Deschiderea spre exterior: elevii Freinet corespondează cu alte clase, cu persoane din afara
spaţiului închis al şcolii, intră în contact cu oameni care au o anumită experienţă de viaţă pe
care o pot împărtăşi copiilor, vizitează diverse expoziţii, fabrici, muzee. Ieşirile şcolare le
deschid elevilor orizontul cutural, le cultivă toleranţa faţă de tot ce înseamnă alteritate, le
facilitează legăturile cu lumea exterioară şi îi educă în spiritul multiculturalităţii.
d. Tehnica tatonării experimentale ocupă un loc special în clasele Freinet: indiferent de tipul
de activitate, profesorul respectă iniţiativa elevului şi valorizează cercetarea ştiinţifică
originală, care nu urmăreşte cărări deja bătute. Pedagogul francez susţine că educatorii
neglijează sistematic tatonarea experimentală, marea lege care se găseşte la originea tuturor
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resurselor umane, din cauza caracterului ei simplu şi evident. Parafrazându-l, ei uită că
mergând înveţi să mergi şi vorbind înveţi să vorbeşti.
e. Favorizarea exprimării libere: construită în timp, această aptitudine îi dă posibilitatea
elevului să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi contribuie la modificarea relaţiei profesorelev. Bazat pe instituirea unui climat suportiv, în care încrederea şi respectul reciproc sunt
valorile dominante, libera exprimare reprezintă, în cuvintele lui Freinet însuşi, „miezul
principiului fundamental al pedagogiei”, deoarece „oricărui copil mic îi face plăcere să se
exprime, pentru că aceasta îi dă bucuria de-a simţi trăind; de aici se deduce necesitatea de a
se da exprimării personale cea mai mare libertate şi de a o recunoaşte drept cea mai
instinctuală dintre manifestările spontane (...).” Profesorul trebuie să-l ajute pe elev să se
elibereze de toate constrângerile exterioare şi interioare care-i pot limita creativitatea şi să-l
încurajeze să-şi exprime fără teamă trăirile, emoţiile prin desen, scris, dans, expresie
corporală, teatru şi muzică.
f. Cooperarea, preferată competiţiei: cadrul didactic trebuie să evite, în măsura posibilului,
capcana comparaţiilor inutile, a clasamentelor şi notelor-sancţiune, înlocuite cu evaluări
descriptive detaliate şi conforme cu realitatea personală a fiecărui copil, precum şi cu
rapoarte de progres întocmite pe baza planurilor individuale de muncă.
g. Clasa realizează un jurnal şcolar, un fel de memorie colectivă a grupului, în care sunt
incluse textele libere ale elevilor, rezultatele anchetelor şi cercetărilor desfăşurate de ei,
relatările diverselor experienţe prin care au trecut, alte creaţii originale (desene, jocuri, eseuri
etc.) care reprezintă tot atâtea „felii” din viaţa clasei.
h. Dezvoltarea spiritului de investigaţie, prin cercetări individuale sau de grup; pentru
prezentarea şi discutarea datelor obţinute sunt organizate mici sesiuni de comunicări
ştiinţifice, elevii au acces la o bibliotecă documentară amenajată în şcoală sau chiar în sala de
clasă. Proiectele de cercetare au ca obiectiv elucidarea unor întrebări fundamentale din
domenii precum istorie, geografie, ştiinţe, dar pot aborda şi alte zone de cunoaştere mai
puţin prezente în şcoala tradiţională – morală, filosofie, iniţiere socială ş.a.
Şcoala, veritabil „stup de albine” în permanentă mişcare, devine un loc de producţie
în care copiii lucrează, creează, investighează, pregătindu-se astfel pentru intrarea în lumea
reală. Deloc întâmplător pentru un promotor al şcolii active, Freinet pledează pentru o
„şcoală–atelier” fundamentată pe activitate, pe muncă. „Le travail, c’est l’épreuve par laquelle
devient miel le nectar encore impur de la connaissance; c’est l’effort d’assimilation de
l’expérience au processus vital dans toute sa complexité, et pas seulement matérielle,
morale,sociale, mais intellectuelle aussi”28; cu ajutorul muncii-joc, copilul, ca şi omul,

„Munca este proba prin care se transformă în miere nectarul încă impur al cunoaşterii; este efortul
de asimilare a experienţei în procesul vital în toată complexitatea lui, şi nu numai moral, material,
social, ci şi intelectual”, trad. ns.

28
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cunoaşte, experimentează, apoi creează, „pentru a stăpâni natura şi pentru a-şi domina
destinul.”
Despre viitor, cu speranţă…
Maria Montessori şi-a stabilit de la bun început un scop ambiţios: acela de a sprijini
transfomarea copilului într-un adult complet, în deplină armonie cu sinele personal, cu
societatea în care trăieşte şi cu omenirea, în ansamblul său. În timp ce educaţia de masă
rămâne încremenită în proiectul transmiterii masive de informaţii şi cunoştinţe, această
alternativă se preocupă îndeosebi de stimularea dezvoltării naturale şi globale a fiinţei
umane, pentru ca ulterior să se concentreze pe integrarea sa socială. Acest proces îndelungat
şi dificil nu se poate realiza, în concepţia Mariei Montessori, fără o încredere totală în
capacitatea copilului de a-şi autogestiona propriul parcurs de învăţare: „...Copilul este
cetățeanul uitat - și totuși, dacă oamenii de stat și specialiștii în educație vor ajunge să
realizeze forța remarcabilă a copilăriei..., eu simt că i-ar acorda prioritate înainte de orice.
Toate problemele omenirii depind de omul însuși; dacă făurirea omului nu este luată în
considerare, problemele nu vor fi rezolvate niciodată.”29
Măria Sa, Copilul se află şi în centrul preocupărilor pedagogiei Freinet, care
promovează o şcoală unde fiecare elev se poate exprima în mod liber, poate învăţa în ritmul
său individual, are şansa de a-şi construi şi dezvolta orizontul de cunoaştere în cooperare cu
ceilalţi colegi şi cu adulţii-profesori şi părinţi, o şcoală în care simţul critic, autonomia şi
responsabilitatea autentică fac parte din viaţa cotidiană a colectivului de elevi, iar lumea
exterioară găseşte întotdeauna uşile clasei larg deschise.
Astfel de modele de educaţie pot reprezenta tot atâtea surse de rejuvenare pentru
sistemul de învăţământ din România, care naşte în momentul de faţă tineri lipsiţi de
motivaţie, de plăcerea de a învăţa, afectaţi de „anorexia şcolară”, aşa cum plastic o denumea
Freinet, şi profund nefericiţi. Individualizante şi socializante în egală măsură, cele două
alternative prezentate succint în paginile de mai sus se bucură la ora actuală de o
popularitate crescândă în rândul actorilor implicaţi în procesul educaţional şi interesaţi de
promovarea unei pedagogii a succesului. Situate la polul opus faţă de atitudinile dogmatice
şi conservatoare încă perpetuate în şcolile tradiţionale, aceste concepţii pedagogice novatoare
tind să devină, pentru adepţii lor, veritabile filosofii de viaţă şi căi spre aflarea marelui mister
al unei existenţe fericite.
Referinţe bibliografice:
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Abstract: Waldorf Education was founded at the beginning
of the XX-th century by dr. Rudolf Steiner. Criticizing the
old theories about education, Steiner developed a new
education system centered on the needs of the child and his
personal abilities which lead to his future professional
orientation. Harmony, rhythm, diverse senses stimulation,
interactive games, fine motricity and others stand at the
basis of Waldorf Education System transforming learning
into a complex multidisciplinary process where the child is
activated and enthusiastic as the center of education itself. The specific methods of education are
studied during an intense internal training, that allows one to receive the legal right to use Waldorf
international brand. All Waldorf Schools must receive a regular functioning note according to
international standards given by authorised Waldorf Federation in each country.
Keywords: PED-ArtE Master’s Program, alternative education system, Waldorf education, Waldorf
curriculum, authorisation, skills, krafts.
Alternativele educaţionale s-au dezvoltat în România începând cu anii 1990-1991.
Pedagogia Waldorf a înregistrat o creştere deosebită prin realizarea programelor proprii
aprobate de Ministerul Educaţiei pentru toate nivelurile de studiu şi prin înfiinţarea
Colegiului Waldorf, respectiv a Seminarului Waldorf pentru pregătirea personalului didatic
în această alternativă de învăţământ, în cadrul Universităţii Bucureşti. În prezent, formarea
în Alternativa Waldorf este ordonată de Federaţia Waldorf din România şi Asociaţia
Educatoarelor Waldorf din România care organizează simpozioane naţionale şi cursuri de
specializare pe arii curriculare şi niveluri de învăţâmânt în Bucureşti, Cluj-Napoca şi
Timişoara.
Masterul interdisciplinar „Pedagogii alternative și arta teatrală în educație”, realizat
printr-un parteneriat între Universitatea din București şi UNATC, își propune ca, prin
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programele sale, să creeze un spațiu de întâlnire și de dialog între elementele utile ale
pedagogiei tradiționale și caracterul creativ-inovator dezvoltat de pedagogiile alternative –
Waldorf, Montessori, Freinet, Step-by-Step.
Interesul pentru Pedagogia Waldorf a crescut semnificativ în ultimii ani la nivel
mondial, procesul educaţional specific alternativei fiind orientat nu doar spre acumularea
unor noţiuni abstracte de cultură generală, ci spre dobândirea de competenţe practice în mai
multe domenii, pe fondul atenţiei deosebite faţă de dezvoltarea personală a elevului pe tot
parcursul anilor de şcolarizare, în funcţie de nevoile specifice vârstei.
Motivaţie şi obiective
Pedagogia Waldorf consideră că omul nu trebuie educat pentru a satisface diverse
cerinţe specializate ale pieţii. Copilul este o fiinţă complexă, aflată în devenire, care poartă cu
el o lume de sentimente, de aspiraţii, de gânduri şi de idealuri dincolo de munca pe care o va
pune în serviciul unei comunităţi la maturitate30. Iar aceste aspecte personale ale fiinţei
umane au nevoie să fie îngrijite pe parcursul întregii vieţi, printr-o educaţie corectă. Pentru a
deveni adulţi responsabili şi echilibraţi, copiii au nevoie ca partea lor sufletesc-spirituală să
primească multă grijă în anii lor de formare, pentru a putea fi oameni întregi, echilibraţi şi
sănătoşi interior31.
Pedagogia Waldorf păstrează elevul alături de experienţele concrete ale vieţii spre a-l
ajuta să înţeleagă lumea în care trăieşte şi a o putea
transforma, pe baza abilităţilor sale proprii, când se va
orienta profesional în viaţa de adult.32 Călăuzirea
pedagogilor are astfel un rol esenţial în dezvoltarea
încrederii în sine, în cultivarea voinţei şi a iniţiativei, a
autocontrolului şi a empatiei.33
Idealul şi planul de învăţământ
În urmă cu un secol, într-un moment de mare
ascensiune a materialismului care a împânzit puternic
secolul XX, profesorul şi gânditorul german dr. Rudolf
Steiner a pus bazele unei pedagogii noi, care pune în
centrul vieţii unei societăţi nu nevoile pieţii şi satisfacerea
lor, ci omul în sine. Steiner susţinea că, dacă omul poate fi
ajutat să se dezvolte la întreg potenţialul său ca individualitate, el va fi un colaborator
Lanz, Rudolf, Pedagogia Waldorf. Un drum către un învăţământ mai uman, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1994
31 Steiner, Rudolf, Antropologia ca bază a pedagogiei, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1998
32 Lievegoed, Bernard, Fazele de dezvoltare a copilului, Ed. Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012
33 Steiner, Rudolf, Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1998
30
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destoinic şi echilibrat la provocările comunităţii sau societăţii din care face parte. Iar, pentru
a merge spre o asemenea raportare nouă faţă de educaţia tinerilor, factorul economic şi
concurenţa care determină deciziile actuale din instituţiile de învăţământ trebuie
transformate substanţial.
Prima Şcoală Waldorf ia naştere în Stuttgart, elaborând primul plan de învăţământ
pentru Ministerul German al Educaţiei în septembrie 1923. Acest plan de învăţământ alături
de obiectivele pedagogice au fost dezvoltare permanent34 pe baza experienţei şi rezultatelor
deosebite ale Pedagogiei Waldorf la nivel mondial.35 Sub observaţia lui Rudolf Steiner au fost
organizate cursuri şi seminarii de formare în Pedagogia Waldorf36, urmând un ideal nou în
învăţământ: educarea unor oameni sănătoşi, conştienţi de sine şi responsabili pentru propria
lor viaţă, revenind la o serie de activităţi şi meşteşuguri tradiţionale, care propun o dezvoltare
armonioasă a intelectului, afectivităţii şi voinţei copilului deopotrivă.

34

35

36

Richter, Tobias, Sarcina pedagogică şi obiectivele de învăţământ ale unei şcoli libere Waldorf, Editura
Triade, Cluj-Napoca, 2001
***, Configurarea învăţământului din clasele I până într-a VIII-a la şcolile Waldorf, Editura Triade, ClujNapoca, 2005
Steiner, Rudolf, Arta educaţiei. Metodica şi didactica, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1994; Steiner,
Rudolf, Arta educaţiei. Discuţii de seminar, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1995; Steiner, Rudolf,
Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1994
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Metodică şi didactică orientate spre dezvoltare de abilităţi
În Pedagogia Waldorf predarea reprezintă o experienţă complexă, atingând o paletă
largă, pluridisciplinară de obiective. Acesta este fundamentul acestei pedagogii care îşi
propune să-i însoţească pe copii şi pe tineri în dezvoltarea unei vieţi interioare bogate şi nu
doar a unei inteligenţe pline de noţiuni abstracte. De aceea, profesorul devine călăuzitorul
tânărului în descoperirea modului cum cresc plantele, cum funcţionează un bec sau cum se
transformă mentalităţile de la o epocă la alta pe baza unui experiment continuu, unde elevul
poate atinge, poate vedea, poate trăi întreaga evoluţie a ştiinţelor şi artelor ca o poveste vie a
devenirii. Predarea devine nu doar interactivă, ci, de asemenea, dinamică, provocatoare şi
personalizată.37
În acest fel sunt dezvoltate, de-a lungul celor doisprezece ani de şcoală, simţul
practic, înţelegerea atentă şi reală a fenomenelor fizice şi interior-psihologice care îl ajută pe
elev să perceapă corect lumea în care trăieşte şi să se integreze în ea, acolo unde propriile
abilităţi şi pasiuni pot fi dezvoltate. La baza Pedagogiei Waldorf stă concepţia despre
cunoaştere fondată cu două secole în urmă de Goethe, care sublinia importanţa experienţei
concrete în naşterea noţiunilor. Astăzi expansiunea mediului virtual şi a noţiunilor abstracte
care cresc gradul de autism, agresivitatea şi scad puterea de concentrare a tinerilor îşi găseşte
în Pedagogia Waldorf un remediu consistent, recunoscut la nivel mondial şi confirmat de
creşterea exponenţială a noilor şcoli Waldorf în lume, mai ales după diseminarea
calculatoarelor şi apariţia internetului. Tot mai des IT-işti şi programatori cu renume în
lumea tehnicii actuale optează pentru Şcoli Waldorf pentru a-şi educa într-un mod sănătos
copiii.
Şcolile Waldorf urmează un program special, unde materiile principale, specifice
fiecărui ciclu, sunt predate în perioade intensive de trei sau patru săptămâni, numite epoci,
spre aprofundare. Artele şi mişcarea însoţesc toate materiile predate, învăţarea devenind un
joc pentru ciclul primar şi gimnazial, respectiv un proiect şi o provocare de descoperire a
lumii şi autodescoperire pentru ciclul superior.38
Prezenţa meşteşugurilor tradiţionale precum postăvitul şi filţuirea, olăritul,
metaloplastia, modelajul, sculptura în lemn dezvoltă simţul practic, voinţa şi încrederea în
forţele proprii. Artele precum pictura, euritmia, desenul, studiul unui instrument (flaut
pentatonic, blockflaute diatonic, chitară clasică şi acustică ş.a) stimulează dezvoltarea vieţii
afective şi găsirea unor noi mijloace de exprimare.

37
38

Leber, Stefan, Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1993
Carlgren, Frans & Arne Klingborg, Educaţie pentru libertate, Editura Triade, Cluj-Napoca,1994
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Masteranzii PED-ArtE - activități muzicale, specifice seminarului Waldorf

Părinţi şi pedagogi
Pentru a veni în întâmpinarea procesului educaţional, şcolile Waldorf organizează
Şcoala părinţilor. Aceasta este bazată pe tutoriale, seminare şi mentorate cu familiilor elevilor
fiecărei unităţi. Evenimentele sunt susţinute de cadrele didactice ale şcolii şi de specialişti,
prezentând etapele de dezvoltare a copilului, obiectivele din planul de învăţământ, aspecte
din viaţa şcolii. Şcoala părinţilor este un loc de întâlnire unde pedagogi şi părinţi pot lucra
împreună pentru susţinerea elevilor pe parcursul celor doisprezece ani de studiu într-o
Şcoală Waldorf.
Conferinţele despre dezvoltarea copilului şi nevoile specifice vârstei sunt destinate
tuturor părinţilor şcolii, oferind informaţii esenţiale pe baza cărora fiecare familie poate
însoţi transformările propriilor copii cu mai multă conştienţă şi responsabilitate.
Tutorialele şi mentoratele sunt ateliere experimentale în cadrul cărora părinţii noi au
ocazia să experiementeze ce presupune o lecţie într-o şcoală Waldorf, având ocazia să
înţeleagă procesul didactic şi rostul mijloacelor şi metodelor specifice alternativei.
Atelierele şi seminarele constituie, pe de o parte, întâlniri în care părinţii pot lucra la
dezvoltarea propriilor abilităţi meşteşugăreşti şi artistice, pentru a ţine pasul cu activităţile
şcolii. Pe de altă parte, părinţii sunt îndrumaţi de pedagogii şcolii pentru a pregăti copiilor o
serie de jocuri şi activităţi de care aceştia se bucură întotdeauna, simţind că părinţii pot fi
prezenţi în viaţa şcolii alături de pedagogi în pregătirea serbărilor, sărbătorilor tematice sau
bazarurilor specifice Alternativei Waldorf.
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Autorizare şi formare
Bund der Freien Waldorfschulen şi International Association for Steiner/Waldorf Early
Childhood Education oferă autorizaţia internă39 de funcţionare grupelor de grădiniţă şi şcolilor
Waldorf direct sau prin organizaţiile teritoriale. La nivelul fiecărei ţări unde a fost
implementat sistemul educaţional alternativ Waldorf există fundaţii şi asociaţii autorizate de
European Council for Steiner/Waldorf Education pentru a asigura formarea cadrelor didactice în
alternativă, acestea constituind şi organismele care emit avizele de încadrare a personalului
didactic în unităţile şcolare Waldorf. Înfiinţarea unei grupe de grădiniţă sau a unei clase
Waldorf necesită un aviz special din partea Federaţiei Waldorf, care emite anual şi avizul de
încadrare nominal pentru fiecare cadru didactic, pe baza formării continue şi de bază în
alternativă.
La trei ani, reprezentanţi ai organizaţiilor de formare şi autorizare a şcolilor Waldorf
organizează o monitorizare pe baza căreia poate fi prelungită sau retrasă autorizarea internă
a instituţiilor de învăţământ din alternativă, asigurând astfel calitatea sistemului educaţional
şi protejând brandul Waldorf.
La nivel naţional, Federaţia Waldorf din România (www.waldorf.ro) organizează
cursurile de formare pentru învăţători şi cadre didactice de specialitate, iar Asociaţia
Educatoarelor Waldorf din România este ordonatorul de cursuri pentru ciclul preşcolar.
Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul programului de Master
interdisciplinar „Pedagogii alternative și artă teatrală în educație”, cursurile și seminariile
privind fundamente ale Pedagogiei Waldorf oferă masteranzilor o viziune nouă asupra
procesului de educare a copiilor. Pedagogia Waldorf cuprinde metode și mijloace didactice
care pot fi aplicate și în cadrul învățământului
tradițional, îmbogățind fiecare disciplină cu o serie
de elemente practice. Provocând masteranzii să
descopere noi metode creative de a prezenta
conținuturile din cadrul programelor și planului de
învățământ, beneficiarul procesului didactic, elevul,
este mai ușor cooptat în activitatea de predare și
învățare, fiind parte activă a acesteia.
Masteranzii PED-ArtE - activități ritmice, specifice
seminarului Waldorf

Autorizarea internă reprezintă o procedură specifică Alternativei Waldorf care este diferită de
autorizarea ARACIP oferită de Ministerul Educaţiei Naţionale. Ambele tipuri de autorizări sunt
necesare înfiinţării unor clase, grupe sau şcoli. Fără autorizarea internă nu poate fi folosit numele
Waldorf, care este protejat şi aparţine Bund der Freien Waldorfschulen.
39
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Studiile de caz, discuțiile interactive, activitățile practice și munca asupra dezvoltării
abilităților creative sunt folositoare pentru formarea și continua perfecționare a oricărui
profesor, iar participarea la acest program masteral se constituie într-un real sprijin pentru
activitatea didactică.
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DE LA AUTOCUNOAŞTERE LA CUNOAŞTERE
ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE
- o analiză metacognitivă40 –
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Abstract: In order to write a dissertation, students must first
determine their interest area and then narrow it down to the
specific subject to be researched. The present article advocates
for an early identification of the larger area of interest of
students along with a meta-cognitive exercise that leads them
to distinguish more easily the subject that responds to their
values, their personal and professional experience and their
hopes and plans, as they gather related information from each course they attend. This is illustrated
with a personal example from the Masters of Alternative Pedagogies and Dramatic Art. The metacognitive analysis is enlaced with the quest for the profile of the ideal teacher. The purpose of the study
is not necessarily to find answers, but mostly to find new questions that would startle students to
embark on an in-depth research work. Most of all, it is tremendously important for students to invest
themselves in their work.
Keywords: teacher’s role, meta-cognition, interactive teaching strategies, self-directed learning,
alternative education.
Studiile universitare se încheie cu susţinerea unei teze concepute pe durata lor. Prin
această teză studentul îşi dovedeşte capacitatea de înţelegere, de analizare, de ordonare şi
sintetizare a informaţiilor acumulate în timpul anilor de studiu. Selectarea unui subiect
pentru teză nu este un demers facil şi are loc, în general, după ce studentul a urmat mai
multe cursuri. În lucrarea sa „Cum se face o teză de licenţă”, Umberto Eco susţine că este ideal
„a alege teza (cu conducătorul ştiinţific respectiv) către sfârşitul celui de-al doilea an de
universitate. La acel punct ne-am familiarizat deja cu diversele materii şi se cunoaşte chiar şi

40 articol prezentat la Conferinţa Education First a studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei din cadrul Universităţi din Bucureşti în data de 9 mai 2014.
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subiectul, dificultatea, starea disciplinelor înseşi la care încă nu s-a dat examen.”41 Cu toate
acestea, suntem de părere că este util a identifica chiar din primul an de studiu domeniul
larg de interes în care se va încadra subiectul specific ce va fi selectat ulterior. Argumentul
este acela că, în timpul cursurilor şi al lecturilor aferente lor, ne captează atenţia în special
acele informaţii care au relevanţă conectate la bagajul cultural, informaţional, valoric al
fiecăruia. Astfel, la elaborarea tezei pot fi fructificate idei şi lecturi acumulate cu mult
anterior consemnării finale a lucrării.
Regulile pe care le identifică Umberto Eco pentru alegerea subiectului lucrării finale
sunt patru42:
1. Ca argumentul să răspundă intereselor candidatului (să fie legat de tipul de examene
date, de lecturile sale, de lumea sa politică, culturală sau religioasă);
2. Ca sursele la care se recurge să fie reperabile, adică accesibile material candidatului;
3. Ca sursele la care recurge să fie manevrabile, adică accesibile cultural candidatului;
4. Ca tabloul metodologic al cercetării să fie accesibil experienţei candidatului.
Articolul de faţă se concentrează pe o etapă premergătoare alegerii subiectului: aceea
de identificare a intereselor candidatului, de creare a condiţiilor pentru coagularea ideilor ce
vor duce la conturarea subiectului. El încearcă să ofere un răspuns întrebării pe care şi-o pun
studenţii anterior definirii unui subiect de teză: „Despre ce să scriu?” Răspunsul pe scurt ar
fi: „Despre ceea ce te pasionează.” Cum scrierea unei lucrări de disertaţie este un exerciţiu de
comunicare care presupune existenţa unui public, înseamnă că ea conţine atât elemente de
reflexivitate (cu alte cuvinte „ne conţine”), cât şi elemente de tranzitivitate (transmite
conţinutul mai departe). Astfel, selectarea domeniilor de interes real este posibilă prin
definirea propriilor valori, a propriei experienţe personale şi profesionale, a speranţelor şi
planurilor.
Pentru susţinerea acestui punct de vedere, s-a utilizat o analiză metacognitivă a
experienţei autoarei în calitate de studentă în cadrul programului de Master de Pedagogii
alternative şi artă teatrală în educație. Adresându-se unui public format din profesori şi
viitori dascăli, exerciţiul metacognitiv abordează tema rolului şi calităţilor profesorului
competent. Demersul nostru îmbrăţişează astfel o dublă perspectivă: auto-cunoaşterea
profesională şi cunoaşterea ca proces metacognitiv în elaborarea unei lucrări ştiinţifice.
Cum serveşte analiza metacognitivă scopul lucrării
Alegerea exemplificării prin analiză metacognitivă nu este întâmplătoare, ţinând cont
de dublul rol al lucrării de faţă: pe de o parte, ea îl invită pe student să reflecteze asupra
parcursului său academic şi să-l abordeze din perspectiva motivaţiilor interioare, pe de altă
parte îi oferă un astfel de exerciţiu ce ia în considerare chiar rolul profesorului (şi implicit al
41
42

Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă, Ed. Pontica, Buc., 2000, p. 26
Idem, p. 14
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studentului ce va deveni profesor) de a fi auto-educabil astfel încât să-l poată ajuta pe elev să
ajungă la auto-educaţie.
Ori, este cunoscut că metacogniţia influenţează motivaţia implicată în învăţarea
studenţilor şi poate determina sensul pozitiv sau negativ al rezultatelor pe care aceştia le
obţin în plan academic.43
Dacă lucrarea este structurată ca un exerciţiu creativ, de imaginaţie şi de capacitate de
observare, menit să-i inspire pe studenţi în parcursul lor auto-educaţional, să-i îndemne la
acţiune, atunci definiţia „metacogniţiei” propusă de Cerghit44, aceea de schimbare, de
intervenţie a subiectului în vederea transformării condiţiilor propriilor sale cunoaşteri sau
învăţări, susţine alegerea făcută.
Alegerea domeniului/domeniilor de interes
Dacă problemele de cercetat provin din dileme sau incertitudini proprii, subiectul pe
care îl propun – Ce înseamnă un profesor bun? – se naşte din întrebări pe care mi le-am pus
a priori, ca student, dascăl, ca părinte: Cel care te stimulează intelectual? Cel care te respectă
şi care are încredere în tine? Cel care te lasă să înveţi prin experienţă? Cel care îţi oferă
strategii metacognitive?
Nu este un subiect formulat ştiinţific, deşi conţine potenţialul unei multitudini de
subiecte de cercetare. Este o simplă întrebare legitimă care îşi poate găsi răspunsuri intuitive
în experienţa personală, din interacţiunile avute ca şcolar, licean, student, masterand cu
profesori care au avut impact asupra noastră atunci şi a căror influenţă benefică încă o mai
simţim ca adulţi. De asemenea, în experienţa proprie ca dascăl, am avut succese şi eşecuri
fireşti care au generat aceeaşi întrebare, uşor nuanţată: Ce trebuie să fac sau să fiu eu ca să fiu
un profesor bun? Nu în ultimul rând educaţia non-formală prin lectura cărţilor de ficţiune, a
presei, prin vizionarea unor filme, mi-a readus de nenumărate ori în actualitate această
întrebare. Cu toţii cunoaştem memorabilele personaje-dascăli, dl. Vucea şi dl. Trandafir,
reprezentând două tipuri diferite de abordare a educaţiei.
Însă, în calitate de masterand şi de director de şcoală, întrebarea revine cerîndu-şi
drepturile de a fi cercetată în mod ştiinţific, prin conexiunea între abordarea ştiinţifică, cea
conceptuală şi cea metodologică, astfel încât rezultatul să aducă o contribuţie teoretică şi
aplicativă atât pentru mine cât şi pentru societate.
Ideea centrală susţinută de lucrarea de faţă este aceea că a cunoaşte cât mai din timp
domeniul de interes influenţează deschiderea studentului faţă de experienţa de cunoaştere,
şi, în consecinţă, modul în care studentul asimilează informaţia de la cursuri şi din

43 Ioana Mihai, Metacogniţie şi motivaţie în învăţarea academică. Repere didactice, teză de doctorat
coordonată de prof. univ. dr. Neacşu Ioan, Buc., 2011
44 Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Ed. Aramis,
Buc., 2002, p. 218
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bibliografie. În ultimii ani activitatea de învăţare este studiată din perspectiva relaţiei
complexe dintre autoreglare, metacogniţie, autoeficacitate şi autodeterminare.45
În cele ce urmează vom face un periplu prin câteva din cursurile oferite în cadrul
programului de Master Pedagogii Alternative şi Artă Teatrală în Educaţie (PED-ArtE) de la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu
UNATC, filtrând informaţiile relevante vastului domeniu de interes ales şi generând posibile
subiecte de cercetare specifice.
Cursurile discutate mai jos sunt: Paradigme în educaţia modernă şi postmodernă; Joc
şi improvizaţie teatrală; Psihologia pozitivă aplicată în şcoală; Alternative educaţionale –
perspectivă istorică; Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor multiple;
Fundamente ale pedagogiilor alternative: Freinet, Step-by-step, Waldorf, Montessori.
Paradigme în educaţia modernă şi postmodernă
Din analiza teoretică întreprinsă de Sorin Cristea în lucrarea sa Fundamentele
pedagogiei, în lumina delimitării anterioare a ariei de interes, am considerat un element
esenţial pentru definirea profesorului de succes capacitatea sa de a-l ajuta pe elev să ajungă la
auto-educaţie. „Obiectivele specifice educaţiei permanente angajează toate resursele
spiritului uman care este stimulat să răspundă optim la solicitările mediului extern, natural
şi social, prin:
a) crearea structurilor şi metodelor care ajută fiinţa umană în tot cursul existenţei sale,
în procesul continuu de pregătire şi dezvoltare;
b) pregătirea omului pentru a deveni propriul subiect şi propriul instrument al
dezvoltãrii sale prin intermediul multiplelor forme de autoinstruire.“46
Dar cum faci, ca profesor, să atingi acest obiectiv? Din această dilemă se naşte un
silogism: dacă auto-educaţia este un obiectiv specific al profesorului şi dacă admitem că nu
putem, ca adulţi, să le transmitem copiilor valori, să generăm în ei comportamente pe care
nu le avem noi înşine, atunci un bun profesor este acela care este el însuşi auto-educabil, pasionat
de ceea ce predă, care nu se pierde în rutina transmiterii neutre a unui conţinut.
Un asemenea stadiu începe, probabil, cu cunoaşterea de sine, cu cunoaşterea
propriilor pasiuni ce sunt transmise mai departe elevilor, aşa cum Nicolae Moisescu i-a
insuflat lui Mircea Eliade dragostea sa pentru natură în timpul orelor de biologie.
Un demers util în cunoaşterea de sine îl reprezintă cursul de Joc şi improvizaţie teatrală.
Joc şi improvizaţie teatrală
În cadrul acestui curs studenţii devin conştienţi de puterea cuvintelor şi a tonului
utilizat. Alegerea cuvintelor influenţează evoluţia relaţiilor. Cu zâmbetul pe buze, convins
fiind de amabilitatea lui, un profesor poate să transmită ideea că el ştie totul şi că este
45
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Elena Stănculescu, Psihologia educaţiei de la teorie la practică, Ed. Universitară, Buc., 2013, p. 79
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autoritatea supremă în clasă. „Fă asta!”, „Nu face asta!”, „Aşa da!”, „Vreau să faci aşa!”, „Ei,
bravo! Acum e mult mai bine!”, „Nu îmi place!” Viola Spolin, actriţa şi profesoara americană
ce a creat jocurile teatrale, spunea că regizorul, ca şi profesorul, trebuie să fie conştient de
rolul său ca lider şi să încerce să fie mai degrabă un partener decât o autoritate.

Masteranzii PED-ArtE – exerciţii la cursul Joc şi improvizaţie teatrală

Tonul este chiar mai important decât enunţul. Aceeaşi frază, aparent neutră, „Ţi-ai
făcut temele?”, poate fi pronunţată cu o multitudine de nuanţe, trecând de la asertivitate la
pasiv-agresivitate şi chiar la agresivitate verbală. Dar în spatele tonului stă atitudinea. Ceea
ce ne duce la următorul curs.
Psihologie pozitivă aplicată în şcoală
Fie că este conştient de acest rol al său, fie că nu, prin atitudinea sa profesorul
generează o stare psihică în elevii săi. Tocmai de aceea este important că „suportul energetic
al învăţării este afectivitatea”47 Creând o stare de bine psihic, ale cărei elemente, conform
opiniei Elenei Stănculescu, sunt acceptarea de sine, autonomia, relaţiile pozitive cu ceilalţi,
sensul şi scopurile semnificative în viaţă, gestionarea mediului, dezvoltarea personală,
profesorul va stimula în consecinţă şi dezvoltarea cognitivă, căci disocierea afectiv-cognitiv
nu poate fi operată.
Astfel, din perspectiva Elenei Stănculescu, caracteristicile unui bun profesor nu sunt
numai competenţa de specialitate, psiho-pedagogică şi psiho-socială sau cunoaşterea şi
stimularea potenţialului fiecărui elev, dar şi carisma, sensibilitatea, echilibrul emoţional,
empatia, toleranţa, capacitatea de a fi un exemplu de conduită morală, sociabilitatea,
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Elena Stănculescu, Psihologia educaţiei de la teorie la practică, Ed. Universitară, Buc., 2013, p. 189
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spontaneitatea, flexibilitatea, creativitatea, deschiderea faţă de nou, simţul umorului,
gestionarea situaţiilor dificile, optimismul, eficacitatea, rezistenţa la stres.48
Idealul descris mai sus este din păcate contrazis adesea de realitate. De multe ori nu
spre creativitate şi inovare sunt încurajaţi copiii, ci spre reproducere şi dependenţă. În acest
sens este interesant de studiat istoria educaţiei, în care regăsim atât replici ale modelului
spartan, cât şi ale celui paideic.
Alternative educaţionale – perspectivă istorică
Studiind istoria educaţiei, se remarcă un filon de teoreticieni care pledează în
favoarea educaţiei experenţiale. De la celebrul citat al lui Confucius „Spune-mi şi voi uita,
arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!”, numeroşi filosofi şi
cercetători au reiterat necesitatea centrării educaţiei pe experienţă, pe nevoile elevului, pe
respectul faţă de potenţialul său.
Astfel, Socrate, citat de Dewey şi Maria Montessori spunea că „Educaţia este
îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” Iar Comenius avertiza încă din secolul VII
că: „Cerând elevului numai să tacă, nu vei reuşi niciodată să-l faci atent, nu-l vei face să
progreseze, oricât te-ai chinui, dimpotrivă, cu cât îl sileşti să fie atent pe muţeşte, cu atât îl vei
prosti mai mult... Dar, dacă îi dai să lucreze ceva, îndată mintea i-o vei cuceri, facând-o să se
fixeze la obiectul tău.”
În secolul trecut nu puţini au fost cei care au militat pentru schimbarea paradigmei, a
metodelor autoritariste şi înlocuirea lor cu educaţia prin experienţă. Astfel, Dewey afirma că:
„O judecată normală şi sănătoasă se câştigă numai dând copilului putinţa să-şi constate
greşelile şi să le preţuiască drept.” În timp ce Maria Montessori punea în practică o educaţie al
cărei motto era: „Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să
gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.” În a doua jumătate a
secolului trecut actriţa şi profesoara de teatru Viola Spolin observa că „cei mai mulţi dintre noi
am fost crescuţi prin metoda aprobare/dezaprobare” şi de aceea profesorul trebuie să se
autosupravegheze permanent pentru a elimina urmele acestei metode din el însuşi, ca să nu-i
permită să-i influenţeze relaţiile cu elevii săi. «Încercând să fim „buni” şi evitând să fim „răi”
sau fiind „răi” pentru că nu putem fi „buni”, dezvoltăm un mod de viaţă care cere
aprobare/dezaprobare din partea autorităţii, iar investigaţia şi rezolvarea de probleme
capătă o importanţă secundară.» Experimentarea personală este singura cale de cunoaştere,
conform Violei Spolin: „Înainte de a putea juca (experimenta), trebuie să fim liberi să o facem.
Trebuie să devenim parte a lumii care ne înconjoară şi să o facem reală atingând-o, văzând-o,
pipăind-o, gustând-o şi mirosind-o. Asta urmărim să obţinem – un contact direct cu mediul
înconjurător, care trebuie investigat, acceptat sau respins. Libertatea personală de a face astfel
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ne duce la experimentare, ceea ce implică conştiinţa locului pe care-l ocupăm în mediul
înconjurător (auto-identitate) şi auto-expresia.”49
Se pune atunci întrebarea: de ce toate aceste voci nu au reuşit să creeze o schimbare
sistemică? Iată o nişă demnă de cercetat într-o lucrare amplă, pornind poate de la teoria lui
Kuhn, citată de Diana Csorba, conform căreia „secretul unei ştiinţe depinde de echilibrul
remarcabil pe care reuşeşte să-l menţină între a fi prea rezistentă la schimbare prin ideile sale
fundamentale şi a nu fi deloc.”50

Masteranzii PED-ArtE în rolul personajelor istorice – cursul Alternative pedagogice- perspectivă istorică

De aceea, poate trecerea de la teorie la practică devine stringentă pentru toţi aceia
care îşi doresc să fie profesori buni, care au carismă şi empatie, care înţeleg şi doresc să
interiorizeze conceptele filosofice de mai sus, dar care nu ştiu cum să le aplice în faţa elevilor.
În acest sens, cursul de Strategii didactice interactive este revelator.
Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor multiple
Cursul oferă nu numai o structură teoretică pentru înţelegerea rolurilor şi ipostazelor
cadrului didactic în instruirea interactivă, dar mai ales forme concrete şi metode de instruire
interactivă astfel încât profesorii să utilizeze metodele interactive în funcţie de momentele
activităţii de instruire şi să-şi adapteze stilul didactic în concordanţă cu particularităţile de
vârstă şi posibilităţile cognitive şi practice ale elevilor stimulând autonomia şi creativitatea.
D-na Crenguţa Oprea, în lucrarea sa, Strategii didactice interactive, oferă cadrelor
didactice numeroase exemple de metode interactive avertizând că „graniţele nu sunt fixe,
folosirea metodelor în mod optim, în funcţie de disciplină, vârsta elevilor, particularităţile
unei clase de elevi şi obiectivele propuse reprezintă o adevărată provocare pentru cadrele
Viola Spolin, Improvizaţie pentru Teatru, UNATC Press, trad. Mihaela Beţiu, Buc., 2008, p. 53-55
Csorba, Diana, Contemporaneous orientations in the science philosophy and the historical education
research, in Journal Plus Education, vol X/no. 1/2013, p. 124

49
50

66

Concept vol 8/nr 1/2014
Research
didactice.[ ] Cadrul didactic are o paletă mare, diversificată pentru a alege, a adapta, a crea
condiţiile optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ”:
Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii (Ex.: brainstorming,
pălăriile gânditoare, explozia stelară, controversa creativă)
Metode de predare-învăţare interactivă (Ex.: metoda mozaicului, metoda piramidei,
predarea-învăţarea reciprocă, metoda Schimbă perechea)
Metode de fixare, consolidare şi evaluare (Ex.: tehnica Lotus, jurnalul reflexiv,
metoda R.A.I., diagrama cauzelor şi a efectului, hărţile conceptuale)

Atmosfera de lucru - Strategii didactice interactive de stimulare a inteligentelor multiple

La aceste exemple de metode interactive şi la multe altele se adaugă practicile
educaţiilor alternative centrate pe copil.
Fundamente ale pedagogiilor alternative: Freinet, Step by Step, Waldorf, Montessori
Educaţiile numite „alternative” au marele merit de a fi probat în timp validitatea
abordării lor şi de a fi demonstrat că educaţia centrată pe copil, auto-educaţia sunt posibile.
Fiecare dintre ele abordează amplu tema rolului profesorului în conexiune cu rolul mediului
pregătit, cu importanţa cunoaşterii planurilor de dezvoltare, a tendinţelor şi nevoilor umane.
Prin urmare, pedagogiile alternative reprezintă o sursă bogată de informaţii pentru
tema de interes propusă.
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Cursul Waldorf din cadrul
Masterului înterdisciplinar PED-ArtE

Concluzii
Un demers cu o dublă perspectivă necesită o dublă concluzionare. În ceea ce priveşte
restrângerea domeniului de interes ales pentru delimitarea unui subiect precis, analiza
metacognitivă ce ne-a purtat prin mai multe cursuri masterale ne-a oferit o varietate de teme:
de la Metacogniţie şi autoeducaţie a cadrului didactic la Comunicarea non-verbală între profesor şi
elev, de la Rolul profesorului în generarea stării de bine psihic la Perspectiva istorică asupra rolului
profesorului, de la Strategiile alese de profesori în funcţie de inteligenţele multiple la Rolul
profesorului din perspectiva unei alternative educaţionale. Subliniez importanţa alegerii unui
subiect în funcţie de interesele proprii, de pasiuni sau dileme recurente.
În privinţa temei de interes asupra rolului profesorului, încheiem cu un citat relevant
al lui Sir Ken Robinson: „Nu există sistem de învăţământ în lume şi nu există şcoală în vreo
ţară care să îşi depăşească în calitate profesorii. Profesorii sunt esenţa succesului şcolilor.”
Într-adevăr, indiferent de regulile sistemului de învăţământ, de curriculum-ul adoptat,
veriga dintre decidenţi şi beneficiarii direcţi ai sistemului este Profesorul, a cărui competenţă
se reflectă în ceea ce elevul ştie, face sau este acum şi peste ani.
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EXERCIŢII DE ADMIRAŢIE
SILVIU PURCĂRETE

Maria Rotar
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
maria_rotar1@yahoo.com

Abstract: This article discusses the creative strategies through
which Silviu Purcărete, the well-reputed Romanian theatre
director, articulates the universes of his performances. The use of
word, image, space, light, music, the presence of the performer and
the chorus are all traced back to the germ of each theatre show, in
order to better understand and appreciate the qualities and
aesthetic effects that turned his works into theatrical masterpieces.
Keywords: Silviu Purcărete, Romanian theatre, Greek tragedy,
chorus, Danaidele, Phaedra.
1. Poetica
Motto: „Dacă fac teatru, e pentru a forţa publicul să înfrunte monstrul
din vieţile noastre şi a-l ajuta să îl exorcizeze.” Silviu Purcărete
La început, înainte de cuvânt, trebuie că a fost gândul. Într-un exerciţiu de imaginaţie,
l-am putea vedea, așadar, încă de la debut pe regizorul Purcărete, în privilegiata postură din
care avea să se coboare pentru a risipi sens. Aplecat peste rosturile lumii, deja bântuit de
gândurile plăsmuirii de dinainte de facere. Totul e să te viziteze o idee, spunea poetul.
Alchimia spectacolului va fi, astfel, mereu construită din intuiţii, din presimţiri, din aduceri
aminte, pe care „dincoacele” nostru nu le-a putut abandona. Nu-și uită demonii, dar nici
visele. Iar munca, munca sa păstrează ceva din dimensiunea ludică a zeilor poznași.
Orice montare scenică este un soi de mărturisire, un fel de autoportret. Dragostea este
întotdeauna motorul acţiunii spectacolelor sale. Dragostea nemăsurată pentru om, pe care,
uneori și-o mărturisește în interviuri, dar pe care, fără excepţie, o tăinuiește, adâncind-o
astfel, în fiecare spectacol. Iubește actorul și pe spectator. Caută catharsis-ul, cu conștiinţa
faptului că acesta nu este monoform, că poate fi obţinut în fel și chip, atâta vreme cât pe lume
vor mai fi ochi să vadă și urechi să asculte. „Teatrul înseamnă a vedea sau, poate, a asculta
ceea ce vedem” îi mărturisea Marinei Constantinescu, într-un interviu.
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Regizorul Purcărete trăiește o fecundă stagiune artistică întinsă de-a lungul a patru
decenii, transfigurat atât în protagonist al renovării teatarale românești, cât şi în interpret al
nevoilor sociale şi politice ale unei ţări cenzurate și apoi eliberate de sub un regim totalitar.
Esenţializând într-o poetică a grotescului condamnarea tiraniei, Purcărete orchestrează
magistral fiecare compartiment scenic. Atenţia sporită pentru întrebuinţarea spaţiului
devenit, nu doar de joc, ci vital, atenţia pentru meșteșugul ce-l face pe actor desăvârșit,
pentru ritmurile și trăirile susţinute, pentru arta picturalului și-a clar-obscurului pe scenă,
toate îl transformă pe regizor şi a sa artă în „obiect de studiu”.
„Misterul trebuie menţinut până la durata optimă, să dea senzaţia că vine de undeva,
că e incontrolabil”, mărturisea Purcărete. Încifrarea pe straturi a puzderiei de semnificaţii
permite nu doar voluptatea decriptării diferitelor nivele de lectură, spectatorului avizat, cât
redobândirea unor presimţiri de dincolo.
Spirit encicloped, Purcărete cunoaște bine legile după care e închegat universul.
Și-atunci, rimează aidoma în poetica sa,
binomurile antagonice din care se naște viaţa pe
scenă: energie dinamică-energie statică, ritmpauză, plin-gol, lumină-întuneric, bărbatfemeie,
tinereţe-bătrâneţe,
viaţă-moarte,
decandenţă-fast, tumult-calm, sunet-tăcere.
Nu de puţine ori regizorul se raportează
filmic la partitura spectacolului, transformând
scena în tablouri vivavnte de o uluitoare
densitate conotativă și de o surprinzătoare
frumuseţe poetică. Spectacolul devine o suită
cursivă de cadre, la realizarea cărora contribuie
întreg arsenalul scenic pe care cu măiestrie a
deprins a-l mânui: cuvântul, mișcarea, eclerajul,
decorul, costumele, formele, culorile.
Operează adesea cu obiecte și imagini reduse la simbol. „Cercul sau hora ca idee a
perfecţiunii geometrice, lada ca semn al adăpostului prenatal sau/și al rătăcirii,
nestatorniciei, instabilităţii, nuiaua (bastonul) ca simbol falic, etc.”51 Nici personajele nu
scapă acestei logici. Purcărete se lasă adesea sedus de voluptatea multiplicării personajelor ce
pot întruchipa, astfel, infinitate de chipuri, potenţând energiile și sonorităţile și adâncindu-le
parcă cu o jumătate de ton. Îi plac distribuţiile numeroase și personajele care se mutiplică sau
care se dedubeleză, pentru ritmul intens cu care fac să vibreze viaţa pe scenă.

51

Dumitru Solomon, Teatrul azi, 8-9/1996, p. 12
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Starea fundamentală a teatrului este pentru Purcărete bucuria comunicării vii, iar
regizorul trebuie să reușească să inducă acea stare de comunicare deplină. Regizorul e dator
să creeze o stare „amniotică” în care toate forţele să evolueze propice către forma teatrală cea
mai vie.52
„Regizor fantast și îndrăzneţ, Purcărete nu ezită să plonjeze teatrul în cruzimea
realului, afișând o bonomie rubicondă și un zâmbet pudic [...] la el, în el, verbul se mișcă în
imagini, cu forţă”, trasa în tușe autentice cronicarul. Cât despre demersul său regizoral,
acesta este esenţialmente polemic, spunea Amza Săceanu, în aceeași carte.53 Sufletul teatrului
său este așadar conflictul.
2. Alchimia spectacolului
Cuvântul
În lumea facerii creaţiei lui Purcărete, „jocul este făcut, plecând mereu și mereu de la
cuvânt”, spune Marina Constantinescu. „Cultul său pentru cuvânt are în spate respectul
pentru începutul lumii. Pentru straturile civilizaţiei, pentru transformările limbii, pentru
fenomenul acesta viu, dinamic, în mișcare. Cuvântul populează mintea lui Purcărete cu
imagini, cuvântul pune accente [...], cuvântul însufleţește iraţionalul, bântuirea
halucinaţiilor.”54
Purcărete, la rândul său, replica: „cheia universului unui spectacol stă în forţa cu care
cuvântul ţi se dăruiește. El naște imagini din text și din tine însuţi.”55
Prin spectacolele sale, Purcărete încearcă să restituie parcă demnitate trecutului,
căutând rădăcinile răului, dar și ale fericirii depline, în mari texte ale dramaturgiei
internaţionale, de la care plecând își constuiește scenarii proprii. Repertoriul său e o
prodigioasă înșiruire de nume răsunătoare, pe care le preferă, după cum el însuși
mărturisește, datorită distanţei necesare pe care o impun: Shakespere, Eschil, Euripide,
Seneca, Plaut, Goethe, Jarry, Pirandello. Fără a-i trăda câtuși de puţin, reduce la esenţă
verbul, așa cum o face cu tot ce urcă pe scenă.
Partizan al universalităţii limbajului teatral, Purcărete cunoaște meșteșugul esenţei.
Pe actori, îi sfătuiește să nu se îndrăgostească de cuvinte, acestea fiind, fără să-și piardă
puterea magică a creării de lumi prin rostire, doar parte integrantă a teatralităţii.
Imaginea
Fără a-i diminua cu nimic din complexitatea spiritului creator, la o primă încercare de
revelare a teatrului său, spui, greșind poate, despre Purcărete, că este prin excelenţă un

Amza Săceanu, Teatrul ca lume, Ed. Meridiane, 1985, p. 284
Idem, p. 286
54 Banu, George, Repetiţiile și teatrul reînnoit, secolul regiei, Ed. Nemira, 2009, p. 343
55 Idem, p. 346
52
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regizor vizual. Interioritatea i se revelă prin imagini de o rară frumuseţe picturală, imagini
care se instalează-n suflet și care rămân și te bântuie.
Purcărete „compune cinematografic. Iraţionalul halucinaţiilor este dublat, o vreme,
de ordinea cumva ilogică a scenelor pe care le repetă [...] există cumva o sintaxă a imaginii, a
vizualului care se definește plecând de la cuvânt, de la inspiraţia muzelor, de la șoaptele
demonilor, de la ispitele simţurilor, de la alcătuirea fragmentelor, mai întâi disparate.”56
„E pe văzutelea” îi place lui să spună la repetiţii, referindu-se la tot ce se naște în
lumina rampei. În replica aceasta s-ar putea parcă intui „deformarea” moștenită de la liceul
de arte platice. Surprinde, decupează și imortalizează în tablouri ce se compun și prind viaţă
sub ochii spectatorilor, momente. Momente care, prin emoţia puternică pe care o creează,
rămân impregnate pe retină, într-o perpetuă glorificare a eternităţii clipei.
Spaţiul
„Spaţiul trebuie să fie viu și fluid, nu doar un cadru al acţiunilor [...] scenografiile
trebuie să fie la fel de bogate precum personajele sau cuvintele”57, spunea Purcărete.
Reinvestit cu puteri magice, spaţiul devine loc ritualic, sacralizat prin solemnitatea și
rigoarea cu care se lasă populat de suflete și lucruri. Cu o uluitoare capacitate de a însufleţi
spaţii multifuncţionale și obiecte inanimate, regizorul îţi insuflă în permanenţă senzaţia unui
neîncetat freamăt cosmic. Pierzându-te în profunzimile ce se deschid după oglinda scenei, de
multe ori ai senzaţia de infinit. Infinit, precum gândul. Nesfârșit, precum graniţele spiritului
pe care le cuprinde în fiecare spectacol.
Hiperbolizarea la care recurge adesea în montările sale, ţine de dimensiunea
monumentalului coborât în vieţile profane. Sentimentul grandorii este întodeauna explorat
estetic, suscitând imagini prolifice, rod al unei imaginaţii la fel de debordante, precum
cultura vizuală.
Muzica
„Muzica e ca un personaj care nu figurează în distribuţie”, spune regizorul, dar are
potenţial maximizat, căci rostul său e să contribuie masiv la crearea şi întreţinerea
imaginarului auditiv. Acordurile muzicale sunt un ingredient fundamental al substanţei
poetice a teatrului său.
Lui Purcărete îi place să utilizeze muzica pe post de „element perturbator de
conflict”. Ea devine astfel componentă activă a acţiunii scenice şi nu doar cadru auditiv.
Nicicând ilustrativă, e plină de conotaţii și semne. Pe actori îi îndemna să o simtă, ca și cum
aceasta ar veni din ei, ca și cum ar fi ecou al propriei lor interiorităţi. Nicicând nu trebuie să

56 Marina Constantinescu, în George Banu, Repetiţiile și teatrul reînnoit, secolul regiei, Ed. Nemira, 2009,
p. 345
57 Oltiţa Cîntec, Silviu Purcărete sau privirea care înfăţișează, Ed. Cherion, 2011, p. 77
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se lase furaţi sau să tresară la vreun pasaj muzical. Doar spectatorii pot să asculte muzica din
exterior.
Muzica trebuie să se topească în tot. «„Un spectacol teatral este ca o compoziţie
muzicală”; referinţele muzicale sunt abundente în spectacolele lui Purcărete, iar teatralitatea
muzicii are o arie semantică mult mai largă decât fragmentele care compun ilustraţia
muzicală. Este vorba de întregul spaţiu sonor. Adică tot ce înseamnă muzicalitatea
respiraţiilor, a tăcerilor, a pauzelor; a vocilor care rostesc vorbele, care râd în tril, isteric sau
chicotit, a celor care cântă live [...] nu doar ca semn de localizare geografică ci ca dinam al
unei ritmicităţi organice, ca turnesol al unui temperament specific. „Muzica vine și din tăceri,
din pauzele firești, care marchează, care instalează momentul următor.”»58
În Orestia, cele mai potrivite i s-au părut fragmente din Tristan şi Isolda de Wagner,
în Trei surori, câteva bucăţi din Mahler. Uneori, împreună cu magicieni ai sunetului precum
Șirli sau Herţea, crează un imaginar sonor original, premergător spectacolului, alteori unul
ce se naște direct în scenă.
Un pasaj ce descrie munca de artizan a creatorilor de lumi sonore este demn de redat
în întregime: «în Danaidele, unde Iosif Herţea a adaptat şi o compoziţie a lui Salieri cu acelaşi
nume, se auzea la un moment dat Laudate! Pentru autenticitate, compozitorul a apelat la
instrumente bizare, străvechi, precum lăuta, fifele din trestie de baltă şi câteva trompete din
tărtăcuţe. Actorii celor două coruri au fost selectaţi şi pe baza calităţilor lor muzicale, „proba
urechii şi a simţului muzical”, cum zice Herţea, care a lucrat cu ei vreme de trei săptămâni
pentru exersarea cântării live, confecţionarea „instrumentelor” şi învăţarea utilizării lor.

Danaidele, regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional Craiova, 1996, în imagine Danaidele şi Egiptenii

58

Oltiţa Cîntec, Privirea care înfăţișează, Scena.ro, nr. 2/2009
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„Pe bandă, pe lângă „sub”-uri, cum le numea Silviu Purcărete – adică „orizonturi” sonore,
precum şuieratul vântului (imitat de mine prin aspiraţia aerului foarte aproape de microfon),
un brum compus din tremolo de timpan, un „cluster” de contrabas şi un tremolo de tablă
mare din fier, toate suprapuse. Apoi, un efect onomatopeic de „stol de păsări speriate” (corzi
de ţambal frecate de un metal), corn cu efect armonic suflând cu trompeta de tâlv în cutia de
rezonanţă a unui ţambal, descoperirea lui, şi câteva solo-uri la două clarinete şi de corn
englez, mai precizează Iosif Herţea.»59
Lumina
Pentru regizorul care mărturisește nostalgia unei neîmbrăţișate cariere de pictor,
lumina este materialul în absenţa căruia, însăși creaţia este de neconceput. Asemeni lui
Rembrandt, Purcărete explorează stările misterioase ce se nasc din semiîntuneric, din umbre,
din contre-jour-uri. O lumină predilectă este cea a lunii, astru ce însoţește devenirea multora
dintre personajele sale și care deschide calea spre mister și magie, spre o lume tăinuită,
ademenitoare și poate, în egală măsură, înspăimântătoare. Eclerajul potenţează, așadar, stări,
marchează etape, animează locuri, le transfigurează și le umple de sens.

Călătoriile lui Gulliver, regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, 2012
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Oltiţa Cîntec – Silviu Purcărete sau privirea care înfăţișează, Ed. Cherion, 2011, p.38
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Partener de joc și complice la plămădirea fiecărui spectacol, pe actorul lui Purcărete îl
vezi și-l simţi. Poartă un fel de marcă regizorală, la fel de autentică precum compusul magic
din care face parte.
Pentru că pe scenă generează stări de spirit, aidoma face și la repetiţii. Își aduce
actorii în stare de „diapazon”, înnobilându-i cu uluitoare capacităţi de rezonanţă. Dar asta,
prin muncă asiduă și respect conștientizat pentru misia aleasă. În ore de antrenament și
improvizaţie, armonizează corpuri cu spiritele pe care trebuie să le coboare în ei. Nu de
puţine ori rostul multor exerciţii rămâne ascuns, dar resorturile sunt cât se poate de
raţionale. Ele leagă actorii de text, de situaţiile dramatice în care se vor afla. Cei care au avut
șansa de a participa la repetiţiile spectacolelor sale, spuneau despre Purcărete că are darul de
a suda distribuţia într-un mod cât mai aproape de natural, prin exersarea contextului teatral
în vederea asumării lui cât mai exacte; spunea că știe exact cum să declanşeze mecanismele,
atât de complexe, ale creativităţii şi improvizaţiei. Pentru că la Silviu Purcărete, orice creaţie
se edifică în cursul repetiţiilor, fiind totodată un traseu iniţiatic, pe de-o parte individual, pe
de alta comun, care, odată parcurs, se finalizează prin revelarea unor noi și nebănuite euri.
Tot martorii repetiţiilor sale spun că nu fixează decât în ultimele momente pentru că
mereu caută și încearcă se evite mecanicizarea sau automatismele. Cuvintele preferate ale lui
Purcărete par a fi: „probabil”, „hai să vedem”, „încercăm”, „nu știu cum să facem aici”, într-o
cochetărie ludică, sinceră cu partenerii de scenă.
Corul
După Nietzsche, există o tradiţie care susţine cu înverșunare că tragedia s-a născut
din corul tragic, sau, cu alte cuvinte, că la început era corul și numai corul. În demersul său
deductiv, poetul filosof trece dincolo de tradiţia esteticienilor care susţin că, de fapt, corul
l-ar reprezenta pe spectatorul ideal sau poporul în opoziţie cu personajele principale de pe
scenă. Corul este un zid viu împotriva asaltului realităţii, o auto-oglindire a omului
dionisiac, spunea filosoful.60
În tragedie, corul apărea ca un personaj coleciv, marcând diferite faze ale acţiunii,
subliniind conflictele intime ale personjelor, amintind ameninţările ce pândesc oricând soarta
omenească, traducând tulburările pe care peripeţiile dramei le puteau provoca în sufletele
eroilor și ale spectatorilor din amfiteatru. De cele mai multe ori devenea interpretul opiniei
publice, lua atitudine și dicta morală, dădea glas înţelepciunii comune, exprima sentimentele
care trebuiau să se nască în conștiinţa spectatorului: cu alte cuvinte, era un fel de călăuză
printre spaime, spre virtuţile salvatoare, spunea Ileana Berlogea în Istoria Teatrului.

60

Nietzsche, F., Naștera tragediei, în De la Apollo la Faust, Ed. Meridiane, București, 1978
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Reflecţie asupra celor întâmplate pe scenă, corul exprimă, așadar, o reacţie. Are
memorie și însumează adjectivele dramaturgice necesare pentru a lega o mulţime de alte
povestiri care alcătuiesc mitologia.
Dacă în dramaturgia tragediei clasice, corul deţinea atributele comentatorului,
partizan cu opinia publică sau cu cea auctorială, la Purcărete este învestit cu autentice calităţi
de protagonist. Corul înseamnă multitudine, forţă, dinamică, energie, polifonie în unison.
„Corurile sunt generatoare de personaj, metamorfozarile făcându-le vii, fluide, dinamice.
Grupurile corale degajă energie prin număr, prin intervenţiile fizice și verbale. Sunt
pregnante, magnetice, animă perimetrul de joc, îl fac să pulseze”, mărturisea Purcărete. „Am
fost cu adevărat fascinat de aceasta gramatică pe care au inventat-o grecii“, spune regizorul,
referindu-se la prezenţa corului. Vorbind despre Orestia, Purcărete mărturisea: „ceea ce mă
interesează cel mai mult în tragedie este Corul: este elementul cel mai teatral și mai captivant
de pus în scenă.” Se face simţită, astfel, o nostalgie a originii teatrului, a lucrului în comun, a
cuvântului performativ, cum spuneau grecii.
Întrebat într-un interviu care este funcţia corului în spectacolele sale, Purcărete
mărturisește că se vede nevoit să găsescă motivaţii pentru niște lucruri, care altminteri, îi vin
din instinct. Probabil că nevoia vine, spune el, dintr-o necesitate care face ca scena să palpite
de carne și de spirit uman. Din nevoia alternării unui spaţiu vid, cu unul plin. Dintr-un
impuls atât plastic cât și muzical. Relaţiile scenice dintre cor și protagoniști se subscriu, la
Purcărete, logicii muzicale în care primul servește drept accent al solistului, uneori aflat în
dialog cu acesta, alteori în antagonie, dar de cele mai multe ori se concretizează în partituri
suprapuse ce se evidenţiază și se nuanţează reciproc.
Despre corul din Phaedra, Purcarete spunea că: „e un antropoid fabulos. La Euripide,
corul era alcătuit din femei, la Seneca, din bărbaţi. Eu am două coruri, unul din moși, care de
fapt sunt femei, și celălalt, mai mic, al însoţitorilor lui Hippolyt. Corul moșilor e un cor
androgin, așa l-am creat.”
În Phaedra, corul se construiește sub ochii spectatorului. În scenă intră mai întâi o
siluetă ce poartă pardesiu, pălărie și o cârjă nefiresc de înaltă pentru a-și justifica funcţia
primă. Treptat, alte siluete se prezintă la apel, întregind grupul care avea mai apoi să
participe activ la acţiune. Aceștia aduc în scenă patul care avea să-i ducă la pierzanie atât pe
Fedra cât și pe Hipolit. Trași parcă la indigo, membrii corului își aduc în scenă și scaune
pentru că, nu-i așa, cei mai buni comentatori sunt indiscreţii clevetitori care se insinuează și
asistă direct la ceea ce se întâmplă în imediata lor proximitate.
Din corul Phaedrei lipsește corifeul, mișcările membrilor lui sunt, în schimb, în
antiteză cu staticitatea lor antică, nemaipomenit de vii și furtunoase, pentru a accentua parcă
violenţa pasiunii ce corodează, nu doar sufletele ce populează scena, ci lumea întreagă.
În Orestia, Purcărete aduce pe scenă trei coruri, jucate de aceiași actori. Fiind vorba de
o trilogie, este evident motivul multiplicării acestuia. În primă instanţă apare corul bătrânilor
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din Argos, alcătuit din cei care erau prea vârstnici ca să mai poată pleca la război. Membrii
săi sunt măcinaţi acum, dincolo de decrepitudinea anilor, mai ales de povara păcatelor care
apasă asupra cetăţii. „Sunt obezi pentru că Argosul e stigmatizat de canibalism. Arată ca
niște ciuperci umflate de venin”, spune Purcărete într-un interviu acordat lui Jean Pierre
Wurtz pentru albumul Images de théâtre.61
În aceeași trilogie, același cor alcătit din treisprezece membrii (regizorul mărturisește
că-i place, fără vreo logică aparent fondată, să lucreze cu grupuri formate din numere
impare), va încarna corul sclavilor din Electra și pe cel al Erniilor din ultima parte a trilogiei.
În Danaidele, alt spectacol grandios în care e speculată puterea multiplului, nu există
un cor propriu-zis, ci mai degrabă un personaj unic, alcătuit din cele cincizeci de fiice ale lui
Danaos și din cei cincizeci de fii ai lui Egyptos. Cele două „coruri” au învăţat să se comporte
precum un unic organism construit dintr-o multitudine de microorganisme. Raportul
simbiotic s-a șlefuit în luni de exerciţiu aplicat, până când nu doar pasul, dar și apneea au
ajuns să coincidă cu cea a partenerului devenit alter ego.

Danaidele, regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional Craiova, 1996,
în imagine „personajul colectiv”, aşa cum îl numeşte Bogdana Darie (vezi lucrarea de doctorat),
al Danaidelor şi, respectiv, al Egiptenilor.

61
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3. Exodos
În centrul interesului regizorului vor rămâne mereu omul şi acţiunile sale. Omul ca
măsură a tuturor lucrurilor. Omul privit prin lupa teatrului său din diferite perspective: în
raport cu istoria, cu societatea, cu politica, cu el însuşi.
În centrul producţiilor sale uluitoare se află, în schimb, munca la o mereu înnoită și
surpinzătoare expresie teatrală. Prodigioasa sa capacitate de a crea momente de sublimă
poezie nu e străină nicicui. Străină poate fi însă munca sa de strateg şi de asiduu învestigator,
mereu nemulţumit de interpretările găsite şi neostenit în căutarea altora noi.
O replică a lui Virgil Flonda pare să însumeze bine demersul acestui periplu:
„Purcărete este deja un bun universal”. „Desprins din tradiţia scenică a ţărilor din Est, de
marile lor mașinării spectaculare, Silviu Purcărete își permite un exces de libertate sau
extremă stilizare”, vuia presa străină. Toate acestea pentru că, explică regizorul, oamenii încă
mai știu să trăiască bizar, să suporte atrocitatea și chiar să o transforme în poezie.
Parcimonios în mărturisiri, mai ales atunci când i se cere să dea socoteală despre „de
ce-uri”, Purcărete explică: „uneori mi se reproşează un soi de aroganţă, dar această rezervă a
mea de a apărea ca om-spectacol nu vine din aroganţă, ci din reala mea capacitate: mai bine
fac spectacole cu alţii pe scenă decât să mă manifest eu însumi.” Tot vorbele sale îl explică
mai bine: „demonul vedetismului muncindu-mă cu oarecare blândeţe, nu sufăr peste măsură
dacă numele (rebarbativ, de altfel, cum spunea un critic) nu mi-e tipărit cu frenezie. Cred în
bucuria care este starea fundamentală a teatrului și pe care o transmite nemijlocit doar
actorul. Succesul unui regizor este determinat în primul rând de explozia de bucurie estetică
adevărată provocată de actor.”62
Din nou, vorbele sale au cel din urmă efect purificator: „Noi trăim în însuși nucleul
ciclonc al haosului contemporan, al tranziţiei, vreau să zic. Sentimentul meu este că acest
divorţ la scară naţională în cultură stă sub semnul vestitei povești cu capra vecinului [...] noi
nu permitem să ni se dea lecţii [...] cultura unui popor este expresia spiritualităţii și a forţei
lui de a vieţui. Acum, toate convulsiile din cultură sunt oglindirea convulsiilor profunde din
oameni. Îmi pare că ne decerebralizăm mereu [...] Astăzi, noi suntem în dialog cu moartea,
asta mi se pare limpede. Să sperăm că vom supravieţui, cu ajutorul lui Dumnezeu.”
Spectacolele lui Silviu Purcărete au fost, de-a lungul anilor, atât centru al intereselor
artistice, cât şi pretext de reflectare, prilej de dezbateri şi polemici, ori loc de întâlnire al
omului cu vremea. Sperăm cu încredere, la cât mai multe astfel de Întâlniri!

62

Amza Săceanu, Teatrul ca lume, Ed. Meridiane, 1985, p. 282
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Abstract: This article aims to explore the vision and the creative
strategies defining Mihai Maniutiu’s works. Maniutiu’s vision
becomes apparent in his theory on acting and the construction of
character, in his rehearsal schedule and particularly in his definition
of the unique performance. This article also discusses his special
approach to stage imagery and movement, with reference to two of
his performances: The Death of Danton and Aici, la Porţile Beznei.
Keywords: Măniuţiu, Aici la porţile beznei, Moartea lui Danton,
Euripide, Hecuba, Greek tragedy, French Revolution, postcommunist theatre, acting, communication in theatre, direction,
mask.
Peter Brook afirma în cartea „Fără secrete – Gânduri despre actorie şi teatru” că una din
cele mai dificile arte este fără îndoială teatrul. Acesta trebuie să menţină simultan şi în
armonie trei legături: cea dintre actor şi viaţa lui interioară, cea dintre actori şi partenerii lui
de joc şi cea dintre actor şi public. Schema comunicaţională artistică presupune un mesaj clar
şi bine delimitat, îmbrăcat în forme şi coduri, cu diferite grade de accesibilitate în funcţie de
destinaţia sa finală. În această ecuaţie, regizorului îi rămâne doar să fie un mijlocitor între
actor şi mesaj, actor şi viaţa lui interioară, actor şi ceilalţi şi, nu în ultimul rând, actor şi
public. Mihai Măniuţiu, una din personalităţile teatrale cele mai speciale din spaţiul
autohton, surprinde prin capacitatea de a construi spectacole în care aceste relaţii sunt foarte
puternic conturate şi în care grija pentru transmiterea mesajului primează valorii estetice.
Această lucrare îşi propune să realizeze o viziune globală sub care acest regizor şi-a construit
până în acest moment opera pornind de la schema comunicaţională, de care adesea vorbeşte
în interviuri, sintetizând teoria acestuia despre arta actorului şi personaj, despre construcţia
unui spectacol şi repetiţie, despre grija pentru imagine şi coregrafie, despre public, cu o
scurtă incursiune în principalele sale spectacole şi cu analiza detaliată a două dintre
montările sale: „Moartea lui Danton” şi „Aici, la Porţile Beznei”.
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Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi
Cinematografică „Ion Luca Caragiale” în 1978, la clasa
Cătălinei Buzoianu, coleg de an cu Alexandru Dabija
şi de generaţie cu Tompa Gábor, Dragoş Galgoţiu
(1980) şi Victor Ioan Frunză (1981), Mihai Măniuţiu
este în prezent managerul Teatrului Naţional din
Cluj. Cu nenumărate de montări în ţară şi în
străinătate, regizorul constituie o prezenţă puternică
în peisajul teatral românesc de peste 30 de ani, cu
nenumărate nominalizări şi premii, dintre care 6
premii Uniter. Mihai Măniuţiu este totodată co-fondator al Teatrului Act, alături de Marcel
Iureş şi Alexandru Dabija, profesor onorific al Departamentului de Teatru al Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj şi profesor invitat la University of California, Irvine. Ca scriitor, a
publicat şase volume de povestiri: Un zeu aproape muritor (1982), Istorii pe care n-am să le scriu
(1998), Scene intime. Scene de masă (2001), Omphalos (2001), Autoportret cu himere (2001), Spune
Scardanelli (2001) şi o carte de aforisme – Exorcisme (1996). Pe lângă teza de doctorat susţinută
în 2006 despre filosofia artei actorului, regizorul a construit propria teorie asupra jocului
scenic şi a actului teatral, dezvoltată în cărţile Redescoperirea actorului (1985), Cercul de aur
(1989) şi Act şi mimare (1989).
Montările sale sunt de regulă simbolice, create pe mai multe niveluri de adâncime,
căutând sensuri profund umane. Deşi uneori repetitiv în mijloace şi imagini, Măniuţiu este
un regizor special, cu o estetică aparte, dezvoltată în special după 1989 prin înlăturarea
cenzurii, cu spectacole directe, centrate pe om. Întrebat ce fel de teatru practică, regizorul a
afirmat în nenumărate rânduri că el dezvoltă nu un teatru al imaginilor, ci al relaţiilor. „Am
vrut să aflu de ce trebuie totuşi să rămânem singuri, eu, regizorul, ei actorii şi de ce totuşi
suntem împreună.”63 Spectacole lui Mihai Măniuţiu sunt în genere construite piramidal,
axate pe un erou central, situat în vârful reţelei clădite din relaţii puternice cu celelalte
personaje. Baza este constituită din cor, ca personaj al multiplicităţii. Acesta corespunde fie
unei realităţi textuale, fie unor creaturi imaginare, create pentru a potenţa personajul
principal. Regizorul deschide astfel accesul într-o lume ficţională în care au acces doar eroul
principal şi spectatorii, realizând mutaţia fundamentală în receptarea spectacolului, iar
spectatorul se transformă dintr-un element pasiv, într-unul activ.
Spectacolele lui Mihai Măniuţiu pot fi cuprinse în trei perioade: prima etapă, de
formare, perioada de după revoluţie şi eliminarea cenzurii cu spectacole fenomen şi perioada
matură cu un limbaj teatral ermetic şi puternic codificat. În prima perioadă, regizorul a fost
63

Runcan, Miruna și C.C. Burice-Mlinarcic, Cinci divane ad hoc, Editura Unitext, Bucureşti, 1994, p. 15
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interesat în special de universurile sumbre ale constrângerii. Spectacolul de debut a fost
realizat în 1977 la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu cu montarea lui Oedip salvat. Au urmat
apoi Emigranţii de Mrożek (1978), Afară în faţa uşii de Borcheret şi Perşii de Eschil (1979),
Labirintul de Arrabal (1980), Macbeth de Shakespeare şi Cu Uşile închise de Sartre (1982), O, ce
zile frumoase de Beckett (1985) şi Antoniu şi Cleopatra de Shakespeare (1988). Abia după
Revoluţia din 1989, stilul lui Măniuţiu se definitivează şi are loc un nou debut. Modalităţile
de expresie se vor diversifica şi nuanţa, iar
numărul de montări va creşte. În această perioadă
va realiza Lecţia de Ionesco (1991), Richard III de
Shakespeare (1993), Omor la catedrală de T.S. Elliot
(1995), Caligula de Camus (1996), Antigona de
Sofocle (1997, foto dr.), Cetatea Soarelui de
Campanella (1998). Trilogia Richard III (1993), Omor
la catedrală (1995) şi Caligula (1996, foto jos) au
marcat aceasta nouă etapă de creaţie, prin
introducerea unui nou concept, acela al Dublului,
un personaj non-verbal, inexistent în piesele
iniţiale, o realitate supraumană care luminează
calea pe care o va urma eroul.
Antigona, regia Mihai Măniuţiu,
Piatra Neamţ, 1996, © Paul Antoniu

Sub interpetarea lui Marcel Iureş, regele Angliei,
martirul Bisericii şi împăratul roman sunt văzuţi ca
întruchipări ale aceluiaşi personaj, când angelică,
când demonică. Începând cu spectacolele Ioana D΄Arc
(1999), Zoon Erotikon (2000) şi Uitarea de George Banu
(2001), stilul lui Măniuţiu suferă o mutaţie. Din acest
moment, spectatorului nu îi mai este narată o
poveste, ci transmisă o stare, fiind pus în faţa unui
puzzle pe care el trebuie să îl înţeleagă singur.
Introducerea elementelor vizuale prin teatru-dans şi
corerafie, creionează un nou univers teatral, foarte
special, pe care Măniuţiu îl va folosi până azi.64
Caligula, regia Mihai Măniuţiu,
Teatrul Bulandra, 1996, © Paul Antoniu
64 Petre-Mateescu, Cipriana, Măniuţiu Imagini de spectacol, Fundaţia Antigona Teatrul Naţional din
Cluj, Idea Design&Print, Cluj 2002, p. 5-15
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Revoluţia, reîntoarcerea lui Andrei Şerban şi montarea Trilogiei antice (deşi era deja
familiarizat cu acest spectacol), l-au marcat pe Mihai Măniuţiu, după cum urma să afirme,
acesta dezvoltând o nouă estetică teatrală, un alt tip de teatru, un teatru al sugestiei, al
lucidităţii, al neliniştii, un teatru ca spaţiu al ambiguităţii. Teatrul său ascunde şi arată,
misterul scenic nefiind niciodată complet revelat. Teatrul capătă o funcţie exorcistă, în care
angoasele sunt construite ca semne de rezistenţă. Scena devine un spaţiu unde invizibilul
poate fi perceput în imagini, semne şi embleme figurative sau corporale, un loc al riturilor,
ritualurilor şi ceremoniilor. Teatrul emană aşadar o energie mistică în timpul actului teatral,
asemănătoare cu substanţa magică mana, transformând spectatorul din simplu participant,
într-un martor activ.
Textele sale cuprind o arie largă, de la tragedii antice, la Shakespeare şi Büchner, la
Camus şi Sartre şi nu se limitează la povestea strictă, ci la căutarea unui mesaj adânc, un
mesaj al umanităţii pierdute. Spectacolele sale sunt re-lecturi în chei mereu imprevizibile.
Măniuţiu poate să pornească de la un detaliu neimportant şi să creeze o întreagă lume
magică şi tulburătoare, un spaţiu neobişnuit în care doar apropiaţii eroului, iniţaţii, au acces.
Aceste spaţii sunt definite de regizor ca „deschideri absolute, ce dau sentimentul
nemărginirii sau al îngrădirii şi al limitării”65. Scenariul său este compus nu numai din text,
ci din toate imaginile piesei şi din toate legăturile dintre scene. Această structură este
asemenea unui film video perfect, existentă în mintea regizorului chiar şi cu 3-4 ani înainte de
începerea repetiţiilor şi se poate adapta sau nu la spaţiul scenic propus. Spaţiul lui Măniuţiu
este, conform Cristinei Modreanu, unul cameleonic, care are un contur şi o amplasare
determinate precis. Tipul de spaţiu propus de la cerc, la cub, la amfiteatru sau sală cu
participare activă, oferă posibilitatea actorilor şi regizorului „de a face să se întâmple ceva
revelator, unde se mitizează, ori, mai des, se demitizează, unde se denunţă falsitatea,
nebunia sau cruzimea utopiei politice; omul devine un experiment, pe scena gândită în acest
scop, publicul urmărind încordat prin vizetele pereţilor circulari sau, pe întinderea obişnuită
a scenei, amănuntele torturii ce seamănă cu o crucificare.”66
Elementul central în spectacolele lui Măniuţiu şi în centrul căruia şi-a construit o întreagă
teorie teatrală este actorul, acel prim emităţor de la care porneşte întreaga comunicare
autentică. Actorul este acel histrion care trăieşte şi moare în timpul actului scenic, care nu
poate să existe înainte sau după spectacol, ci este prezent continuu, fragil şi supus
perisabilităţii, dar de o putere creatoare fără limite. În Mască şi iluzie, Mihai Măniuţiu numea
actorul ca un inocent copil al zeilor, obiectul expus „dorinţelor camuflate ale publicului,
păpuşa umană în care poţi recula spre copilăriile tale fictive, marioneta de carne ce le

65
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permite tuturor să o posede, să se viseze ei înşişi în afara lor.”67 Publicul îşi doreşte să posede
viaţa acestor actori, iar cu cât simte că luptă mai mult cu ei înşişi, cu cât se consumă mai
mult, cu cât prezintă un univers strict, interzis, cu atât se simt mai mult atraşi de aceştia.
Actorii există datorită unei profunde nerealizări, însă nu o nerealizare socială sau culturală, ci
una pur umană, o dorinţă de a fi unul şi mai mulţi. Totodată, actorul conţine între el şi el
însuşi un spaţiu clinic în care cele două euri se tamponează pentru a produce ulterior un
echilibru. „Undeva, la capătul culoarului se află o uşă deschisă, prin care pătrunde lumina
rece, difuză, a vieţii din afara vieţii de pe scenă. Condiţia histrionului este de a nu trece
niciodată acest prag, dar de a-l presupune neîncetat. Dacă uşa se închide şi culoarul devine
obscur, atunci jocul va cădea în patologie.”68 Actorul există ca rezultat al acestei stări de
mijloc, mereu dornic de mai mult şi mereu cu frica de a nu fi prea puţin.
Un alt element pe care Mihai Măniuţiu îl semnalează în tratatul său despre arta
actorului este apariţia actului ludic. Acesta ia naştere din impulsurile actorului pe toată
durata jocului şi determină un comportament care se naşte, pentru prima şi singura dată, în
acel moment unic şi prin acel interpret. Fiecare act ludic trebuie să realizeze sinteza dintre
personajul dramatic şi persoana privată a interpretului. Măniuţiu introduce termenul de „al
treilea corp” – diferit de corpul histrionului şi al personajului, însă ca o sinteză a celor două.
Acest corp le înglobează pe celelalte două şi se naşte doar în timpul actului scenic. Astfel,
corpul nou, inventat, se aseamănă cu cel al actorului, dar rămâne o construcţie artificială ce
dispare o dată cu jocul. Actorul poartă cu sine personajul şi, pentru a-i oferi viaţă, îşi pune
ceea ce regizorul numeşte o mască. Masca este „orice rol pe care actorul îl adoptă spre a se
pune în joc pe sine ca pe altcineva, pentru a trăi o aventură esenţial intimă.”69 Având această
mască, actorul avansează până la limita posibilului şi se distanţează de el însuşi. Însă nu este
vorba de masca – obiect atât de comun în teatrul tradiţional sau commedia dell΄arte. Masca
reprezintă distanţa extremă pe care o poate lua un actor faţă de el însuşi, fără a întrerupe în
schimb legătura cu centrul său. „Masca este să pleci spre a reveni, să te înstrăinezi
spiritualmente de firea ta până la limita unde simţi că o pierzi, ca să te întorci în tine ca
într-un necunoscut.”70 Aceasta impune rigoare, dar oferă şi o libertate nemărginită. De
asemenea, actorul trebuie să fie complet conştient de toate elementele pe care le deţine şi
cum pot să fie ele folosite în beneficiul şi nu în detrimentul actului teatral.
Pentru Mihai Măniuţiu, actorul nu joacă pentru o societate, ci pentru o comunitate,
adică pentru un grup de oameni reuniţi într-un spaţiu şi timp, aflaţi în sala de spectacol cu
un scop. Atunci când construieşte un spectacol, regizorul nu se gândeşte neapărat la publicul
Măniuţiu, Mihai, Despre mascăşi iluzie, Editura Humanitas, 2007, p. 10
Măniuţiu, Mihai, Cercul de aur Fundaţia Culturală Camil Petrescu, Revista Teatru Azi, supliment,
Bucureşti, 2003, p. 144
69 Măniuţiu, Mihai, Despre mască şi iluzie, Editura Humanitas, 2007, p. 10, p. 43
70 ibidem p. 45
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său şi la ceea ce l-ar putea interesa. Acesta nu a avut niciodată un public ţintă, un stereotip.
Deşi este un public în mare parte tânăr, cu o medie de 25 de ani, acesta este un public vital,
necesar peisajului teatral românesc contemporan. Însă pentru Măniuţiu, spectatorul ideal nu
are o vârstă anume, ci trebuie să deţină anumite însuşiri: să fie neliniştit, angajat psihic şi
fizic şi capabil să se concetreze. În momentul în care întruneşte aceste calităţi, atunci
comunicarea se poate realiza.
Regizor în genere autoritar, pentru Măniuţiu repetiţia este un laborator desfăşurat pe
mai multe etape. Iniţial spectacolul ia naştere în scris: cuvinte şi imagini, schiţe abstracte,
apoi sunt distribuiţi actorii, iar după 5-6 zile de repetiţii are loc deja primul şnur. Ritmul de
lucru intens, de 9-10 ore pe zi, presiunea creării condiţiilor de spectacol accelerează procesul
de eliminare a inhibiţiilor actorului. După ridicarea scheletului piesei, regizorul populează
universul scenic, eliminând sau adăugând până când forma va acoperi baza, iar fluxul
energetic va fi continuu de la începutul la sfârşitul piesei. Ca stil de lucru, regizorul se
implică direct în montare şi, după ce piesa începe să prindă contur, se detaşează până când
ajunge un simplu spectator din umbră. Întrebat ce tipuri de indicaţii oferă actorilor săi,
Măniuţiu afirma că acestea sunt: „practice, sugestive, asociative, metaforice, paralogice,
logice, ilogice, brutale, dulci, perverse, ortodoxe, violente, mieroase, reci, încinse, exacte,
inexacte, derutante, ferme.”71 Încă de la început, repetiţia se realizează în costume, pe scenă,
iar toată lumea este prezentă, inclusiv coregraful şi scenograful.
Moartea lui Danton (foto dr.),
montată la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj,
prima piesă a lui Büchner, scrisă când avea
22 de ani, este o piesă despre teroarea
Revoluţiei Franceze şi despre nedreptate.
Textul este transformat într-o parabolă a
revoluţiei şi a istoriei, în care teroarea de
stat determină atitudinile indivizilor.
Rearanjându-l într-o suită de scene, dar fără
a omite sensul esenţial al acestui text,
Măniuţiu surprinde dezindividualizarea,
manipularea maselor şi iminenţa morţii. Danton îşi conştientizează ratarea, devine obosit şi
din erou se transformă într-o victimă a anturajului din care face parte. Revoluţia se
transformă aşadar dintr-o sărbătoare a libertăţii, într-o sărbătoare a morţii şi a sângelui.
Măniuţiu montează acest text la o distanţă de patru ani faţă de Wozyeck, realizat cu aceeaşi
trupă de la Cluj. Dar, diferit de Woyzeck, unde marcant este prezentul, în Moartea lui Danton
ce este dincolo de viaţă este elementul recurent. Acest dincolo este pentru unul sau două
71

Banu, George, Repetiţiile şi teatrul reînnoit, secolul regiei, Editura Nemira, 2009, p. 336
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personaje Divinitatea, dar pentru majoritate este reprezentat de posteritate. Asemeni altor
montări, Măniuţiu realizează un personaj colectiv, o voce a poporului dintr-un grup de actori
tineri, pe care îi separă de public printr-o plasă de sârmă. Încă de la început, între spectatori
şi actori este impusă o distanţare, realizată în momentele cheie ale piesei, în care
revoluţionarii se zbat ca într-o cuşcă. Corul, format din femei îmbrăcate în revoluţionari, este
inspirat din tragediile antice şi simbolizează eriniile, duhurile răzbunării. Simbolul care
marchează neputinţa lui Danton în faţa morţii este un mic avion de hârtie, un avion în care
Danton şi-a pus toate idealurile, dar care a devenit o ruină.
Realizat în 2010 alături de trupa
Teatrului Naţional din Iaşi, Aici, la porţile
beznei (foto dr.) se înscrie în seria de texte
inspirate din marile tragedii, dar cu
amprenta personală a regizorului.
Realizată sub forma unui colaj din Hecuba
şi alte piese ale lui Euripide, Măniuţiu
schiţează un univers distrus de război,
denaturat, în care puterea este sinomină
cu avuţia, în care celălalt este un
instrument pentru propria putere.
Personajele antice sunt împărţite în două tabere adverse, respectiv captivele troiene şi corifeii
aheilor, care, după ce au parcurs toate etapele decadenţei, au ajuns în lumea prezentului.
Asemeni altor montări, timpul acţiunii este prezentul televizoarelor cu plasmă,
motocicletelor şi muzicii orientale. Elementul care a şocat toţi criticii şi poate chiar şi câţiva
spectatori a reprezentat chiar muzica aleasă pentru acest spectacol. Utilizând în continuare
personajul colectiv ca element central scenic, La porţile beznei simbolizează necunoscutul,
moartea, dezonoarea sau chinul. Diferit de Moartea lui Danton prin poetica mult mai explicită
şi cromatică (în Danton guverna culoarea albastră), lumea troienelor este una a sângelului, a
parvenirii, a deziluziei şi a pierderii identităţii. Măniuţiu reia în montările sale această idee
destul de des: pierderea de sine, sfârşitul istoric, dezindividualizarea şi pericolele societăţii în
care trăim.
Mihai Măniuţiu se înscrie în lista regizorilor de top din peisajul românesc. Printre
singurii care a dezvoltat o teorie asupra artei actorului şi a publicat nenumărate eseuri şi
cărţi, regizorul are o stilistică aparte care încearcă să cuprindă universul românesc şi să îl
abstractizeze, căutându-l în esenţe pur umane şi universale. Deşi redundant în stilistica sa,
greu de descifrat la o prima lectură, Măniuţiu este o personalitate care fascinează prin
vizunea sa teatrală. Mesajele pieselor rămân tulburătoare chiar după mai multe vizionări şi
ascund o lume bogată în simboluri şi semne. Actorul său duce cu sine accesul la o lume
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dureroasă, marcată de războaie şi o luptă pentru libertate, o lume a căutărilor, a pierderii
individualităţii, o lume pierdută, dar atât de asemănătoare celei în care ne aflăm azi şi în care
ne găsim şi ne pierdem în fiecare zi.
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Abstract: This essay is an attempt to analyse the creative universe of
Alexandru Dabija. „Ionesco – five short plays”, „Pyramus and Thisbe
4 You” and „Two Lottery Tickets” reflect, without any doubt, the
artistic personality of this very special theatre director, who always
charms the most varied of audiences. The two words that perfectly
capture the essence of Dabija’s theatricality are „playful” and „lucid”.
Keywords: Alexandru Dabija, Ionesco – Five Short Plays, Pyramus
and Thisbe 4 You, Two Lottery Tickets, Odeon Theatre of Bucharest
Ne propunem ca prin prezentul eseu să surprindem o imagine a personalităţii
creatoare a regizorului Alexandru Dabija, aşa cum poate fi aceasta conturată făcând rapel la
producţiile realizate în teatrele din Bucureşti, în ultimii şapte ani. Cu riscul asumat de a le fi
ales pe acestea în detrimentul altor creaţii ale sale – mai relevante, poate, pentru ceea ce
înseamnă universul său stilistic –, am optat pentru trei spectacole care reflectă în mod
incontestabil jocul fanteziei creatoare a regizorului Dabija.
Alexandru Dabija este în prezent autorul a peste 80 de spectacole, realizate, cu câteva
excepţii (Portugalia, Bruxelles şi Berlin) în România. De la debutul său, la vârsta de 21 de
ani72, până la cea mai recentă montare a sa, este dificil să surprinzi o tendinţă programatică
în ceea ce priveşte opţiunile sale regizorale. De altfel, opinia Mirunei Runcan, autoarea unei
lucrări dedicate universului spectacolelor lui Dabija şi spectator de cursă lungă al montărilor
acestuia, surprinde acest statut „indecis”: „Despre montările lui Alexandru Dabija nu se
poate vorbi în mod global. Ele au fie şlefuirea unei bijuterii, fie sunt spectacole debordante,
de spontană vitalitate, fie sunt construcţii desfăşurate pe larg, în paliere bogate…”.73

72 Anul 1976, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Răfuiala sau Un nou mod de a plăti vechile datorii de
Ph. Massinger
73 Runcan, Miruna, Cinci divane ad-hoc, Bucureşti, Editura Unitext, 1994, p. 98-99
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Înzestrat cu o gândire lucidă, cu o sinceritate demistificatoare, aşa cum reiese şi din
interviurile pe care le-a acordat de-a lungul timpului, Alexandru Dabija şi-a început traseul
în teatru ca cititor pasionat – o sursă probabilă a predilecţiei sale de astăzi pentru sondarea
textului şi descoperirea celor mai subtile nervuri ale sensului. Cu toate acestea, spectacolele
sale nu sunt jalonate de ambiguităţi sau trimiteri încifrate, ci au, mai degrabă, calitatea de a
se adresa publicului într-un limbaj universal inteligibil, fără a fi însă simpliste sau
superficiale în expresia lor artistică. „Nu am tipul de nelinişte care se manifestă prin
întoarcerea pe dos a sensurilor textului sau obsesia
originalităţii. Asta e o marotă contemporană, că
trebuie să dai mereu ceva nou, să surprinzi…”74
Unele dintre montările realizate de
Alexandru Dabija sunt rezultatul unui tip de
preocupare antropologic-teatrală, aşa cum o
demonstrează şi relaţia sa specială cu trupa Teatrului
Odeon din Bucureşti, cu care lucrează de peste 10
ani. Dabija nu este, totuşi, un regizor de laborator.
Dincolo de orice, el este un regizor prolific,
montează mult, nu doar în Bucureşti, reuşind, de
cele mai multe ori, să păstreze viu acel germene de
creativitate pe care îl cultivă în activitatea sa
regizorală: spiritul de echipă. „Cred că teatrul e artă
de echipă şi împlinirile culturale, spirituale, poetice
ale unui spectacol, singurele care mă interesează, au
loc numai dacă există o bună comunicare în grup.
Regizorul nu impune, el negociază continuu. Poate
de aceea îmi plac grozav amatorii, lucrez cu mare plăcere cu actori diletanţi, mai puţin
formaţi.”75 Particularitatea esenţială a lui Dabija constă, poate, în aceea că reuşeşte să obţină
întotdeauna o formulă de echilibru între textul-suport şi discursul său regizoral. Astăzi,
Alexandru Dabija nu mai este un regizor al semnului teatral (aşa cum a fost în prima
perioadă a carierei sale, care a coincis cu anii cenzurii comuniste), nu este nici un regizorexecutant sau un creator cuminte de „mizanscene”, dar nici nu poate fi considerat un spirit
rebel, dornic să revoluţioneze cu orice preţ. El este, mai degrabă, regizorul intuitiv, pentru
care jocul împreună cu actorii este chintesenţa oricărei aventuri teatrale.
O altă particularitate a regizorului Dabija o constituie apetitul său pentru acele texte
ale autorilor clasici care nu se înscriu de obicei în preferinţele altor regizori. În acest sens, este

74
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Modreanu, Cristina, Şah la regizor, Bucureşti, Editura Fundaţiei Cultural Române, 2003, p. 81.
Revista Liternet, interviu cu Liviu Ornea
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revelatoare alegerea pieselor scurte ale lui Ionesco sau a nuvelei „Două loturi” a lui
Caragiale, în detrimentul dramaturgiei sale, dar şi plăcerea sa de a lucra după adaptări –
cum a procedat în cazul spectacolului „Pyramus & Thisbe 4 You”, construit pe baza unui
fragment din „Visul unei nopţi de vară” de William Shakespeare. Acestora li se adaugă
spectacolele inspirate de povestirile lui Ion Creangă: „Absolut!”, după „Ivan Turbincă“, şi
„Capra cu trei iezi“, după textul omonim, la Teatrul ACT din Bucureşti.
Ionesco - Cinci piese scurte 76, Pyramus & Thisbe 4 You 77 şi Două loturi 78 sunt trei
frumoase abateri de la „regula” montării textelor clasice şi de la „regula” fidelităţii faţă de
„litera” autorului, Alexandru Dabija, preferând să le fie fidel în spirit.
Ionesco – cinci piese scurte: Menajeria umană a absurdului
„Aş face Ionesco toată ziua, dar nu mă lasă Marie-France Ionesco.”79
Mai întâi, o scurtă confesiune: „Ionesco – cinci piese scurte” reprezintă, pentru mine,
prima întâlnire cu creaţia regizorului Alexandru Dabija. Şi chiar dacă este dificilă sau chiar
imposibilă identificarea unor mărci ale stilului său, parcursul meu ulterior ca spectator al
montărilor sale mă îndeamnă să afirm că acest spectacol nu este unul exponenţial pentru
coloratura spiritului său ludic. Atitudinile care transpar cel mai frecvent din discursul său
regizoral sunt fie satira – exprimată de obicei cu dezinvoltură, frizând chiar grotescul (ca în
cazul „Pyramus&Thisbe 4 You” sau al montărilor „Caragiale”), fie râsul sincer, visceral (cu
care a tratat comediile interbelice - „Escu…” la Teatrul de Comedie, „Gaiţele” sau „Titanic
vals”, la Teatrul Odeon), fie luciditatea gravă („Un duel” de
Cehov, la Teatrul Naţional din Bucureşti) – or, spectacolul
„Ionesco – Cinci piese scurte” de la Teatrul Odeon din
Bucureşti reprezintă un caz aparte.
Alexandru Dabija se afla în anul 2007 la a doua
întâlnire cu opera lui Ionesco, ce avea să fie urmată de o a
treia, în 2010, odată cu „Cântăreaţa cheală”, o producţie a
Teatrului German de Stat din Timişoara. Însă, de această
dată, regizorul îşi manifesta afinitatea pentru o zonă mai
puţin sau deloc abordată a dramaturgiei lui Ionesco: teatrul
scurt. O suită de cinci piese scurte ale dramaturgului, în
traducerea lui Vlad Ruso şi Vlad Zografi – „Îi cunoaşteţi?”,
„Salonul auto”, „Lacuna”, „Guturaiul oniric” şi „Fata de
măritat”, partituri a căror întindere este invers proporţională
„Ionesco – Cinci piese scurte“, la Teatrul Odeon din Bucureşti, data premierei: 31 martie 2007
„Pyramus & Thisbe 4 You“, la Teatrul Odeon din Bucureşti, data premierei: 19 septembrie 2009
78 „Două loturi“, la Teatrul Naţional Bucureşti, data premierei: 9 iunie 2012
79 În revista Liternet, interviu cu Liviu Ornea
76
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cu densitatea lor dramatică – erau transpuse teatral de către Dabija într-un spectacol
construit cu o acurateţe vizuală impresionantă. „Ionesco – cinci piese scurte” era (şi este încă
viu în memoria mea) un spectacol care trăda minuţiozitatea de artizan al comicului care s-a
dovedit a fi Dabija, plăcerea sa de a lucra cu actorul şi, particularizând, dozajul optim de
libertate creatoare pe care îl acordă întotdeauna actorilor Teatrului Odeon – care erau puşi,
de această dată, în faţa provocării de a descoperi logica absurdului, de a juca, în formulă de
şapte, cinci variaţiuni despre absurdul debordant al condiţiei umane.
Din păcate, într-o logică a absurdului s-a înscris şi gestul fiicei autorului, Marie
France Ionesco, de a anula licenţa de reprezentare publică a acestor piese – într-o perioadă în
care spectacolul era jucat cu săli pline (îmi amintesc că a trebuit să urmăresc reprezentaţia
stând în picioare) şi se bucura de nominalizări, premii, cronici abundente şi elogioase80 şi de
turnee internaţionale, fiind invitat chiar şi la Paris, la Théâtre de la Huchette –. Decizia
moştenitoarei drepturilor de autor ale lui Ionesco a curmat pe nedrept existenţa unui
spectacol de o valoare artistică evidentă – nu doar în raport cu oferta teatrală bucureşteană a
stagiunii 2007-2008, ci şi în raport cu creaţia originală a lui Ionesco sau cu alte lecturi ale
textelor dramaturgului absurdului. De altfel, criticul Miruna
Runcan aprecia că „Ionesco – 5 piese scurte este, probabil, cea mai
aplicată şi lăuntrică montare ionesciană românească a unui text
de-al autorului, de la premiera Cântăreţei chele a lui Moisescu
(1965) şi până azi.”81 Singurele mărturii la timpul prezent
despre existenţa meteoritică a acestui spectacol rămân cronicile
scrise cu mult entuziasm. Dincolo de colaborarea fertilă cu
echipa de la Odeon, care a avut rezultate pozitive evidente în
majoritatea proiectelor pe care regizorul le-a realizat aici, odată
cu spectacolul „Ionesco – cinci piese scurte”, au ieşit la lumină
resorturi nebănuite ale sensibilităţii artistice a lui Dabija,
combinate într-o formulă care nu semăna cu niciuna dintre
creaţiile sale, din primul deceniu al secolului XXI, cel puţin.
Design-ul scenografic al montării – la conceperea căruia
a participat Dabija însuşi – se articula ca un element extrem de funcţional în raport cu
celelalte elemente vizuale ale spectacolului. Un perete mare şi alb tăia scena în două, spectrul
negru al unei uşi se deschidea în interiorul lui, luminile de scenă erau excelent plasate
(transformând umbrele actorilor, à la Hitchcock, în comentarii expresioniste), cromatica
„stereotipică” alb-negru (inspirată, parcă, din litografiile lui Ionesco) era întreruptă, pe
alocuri, de stridenţa câte unui pantof roşu, siluetele alb-negre se decupau fotografic într-un

80
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Runcan, Miruna, Habarnam în oraşul teatrului, Buc, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu“, 2010, p. 169
Runcan, Miruna, op. cit, p. 170
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joc de contururi care se zbăteau sau încremeneau în ipostaze „decisive”, iar actorii utilizau
un minimum de recuzită. Cele cinci piese-episoade glisau una după alta, ciclic, într-un ritm
năucitor, iar actorii se mişcau cu o precizie de ceasornic.
„Ionesco – cinci piese scurte” era un spectacol în care absurdul se compunea „la
vedere“, din resursele celui mai elementar realism, acoperit de o subtilă peliculă
expresionistă, iar efectul era unul admirabil: comic în stare pură. Alături de actorii Teatrului
Odeon, Alexandru Dabija a explorat mecanismul interior al absurdului ca efect al împingerii
realismului la extrem, respectând, totodată, în literă şi în spirit, voinţa lui Eugène Ionesco.
Însă regizorul nu s-a limitat la decizia de a respecta opinia implicită şi explicită a autorului în
raport cu propria operă, ci a reuşit mai mult decât atât: a conferit volum unui spaţiu
aproape-gol, construind o desfăşurare bizară de acţiuni, mişcări, sunete (chiar onomatopeice)
şi gesturi concentrat-expresive, „meyerhold-iene“, reuşind, totuşi, să surmonteze capcana
abstracţiunii prin reliefarea dimensiunii logice a personajelor – surprinse într-o gamă de stări
elementare, de la emoţie şi iubire, până la atracţie şi respingere. Fiecare dintre cele cinci
episoade culmina, fidel partiturii lui Ionesco, într-un delir sonor şi vizual (sunete de
instrumente şi mieunături în Salonul auto, explozie de strănuturi în Guturaiul oniric, cuvinte şi
sintagme aberante repetate până la epuizarea fizică cea mai concretă, în Îl cunoaşteţi ?), pe
care Alexandru Dabija îl elaborase în cel mai mic detaliu. În spiritul lui Ionesco – care
reclama absurdul ca pe un fenomen al contemporanităţii, ce se insinuează în vieţile noastre
tocmai pe calea normalităţii împinse la extrem –, regizorul construise o maşinărie a
dezumanizării în cinci timpi, care furniza programatic toate etapele misterioase ale acestei
transformări: dezintegrarea limbajului în sunete şi formule repetitive, transferul de
identitate, situaţii aflate la limita cu realitatea, gesturile iraţionale –, obţinând astfel un fel de
„cutie de rezonanţă” a muzicalităţii disonante a absurdului ionescian. Teatralitatea
spectacolului lui Alexandru
Dabija ar putea fi descrisă ca
vis în alb şi negru, un joc
sumbru şi molipsitor de
pierdere
a
sensurilor,
plăsmuit din umbre şi
cromatici stridente.

Ionesco – cinci piese scurte,
regia Al. Dabija, Teatrul Odeon,
2007
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Pyramus & Thisbe 4 You: descompunerea mecanismelor Teatrului
Am ajuns într-o găleată în care se amestecă fără niciun discernământ şi regizorii, şi meseriaşii. (…)
Mi se pare că această dimensiune, de a munci odată cu textul,
ascunde ceva, o şansă, dă o dimensiune mai adevărată demersului scenic.82
În anul 2009, Alexandru Dabija zdruncina canoanele spectacologiei româneşti
montând la Teatrul Odeon „Pyramus & Thisbe 4 You”83, un tablou clinic al teatrului
contemporan, care a fost apreciat, în scurt timp, drept „cel mai bun spectacol bucureştean“ al
momentului. Regizorul îşi motiva opţiunea cu prudenţă, invocând puterea exemplului pe
care îl reprezintă pentru el opera lui Shakespeare: „Pe mine m-a obsedat teatrul-în-teatru pe
care l-a făcut Shakespeare, de aia am şi montat Pyramus & Thisbe 4 You, la Odeon. (…) Îmi
place tot ce ţine de bucătăria teatrului, iar apariţia uneltelor ţine de nevoia mea de a defini
cât e artă şi cât e meserie.“84
Regizorul a decupat din „Visul unei nopţi de vară” intermezzo-ul comic de teatru-înteatru şi de meşteşug-în-meşteşug, în care cei şase meşteri ai lui Shakespeare sunt puşi în
situaţia de a improviza din nimic un spectacol, de a găsi soluţiile scenografice şi regizorale
optime în raport cu un public atât de pretenţios cum este cel de la nunta regelui Theseu. Pe
Alexandru Dabija l-a interesat contextul derulării acestei scene – în care a văzut o oglindă a
stării teatrului românesc din ultimii ani, cu stereotipiile, conflictele, orgoliile actorilor şi
derapajele regizorale.
Libertatea ludică a lui Alexandru Dabija ieşea atunci din orice matcă a convenţiei
teatrale tradiţionale, aducând în schimb o teatralitate bogată, debordantă, rezultată din
deconstruirea-reconstruirea, piesă cu piesă, a uzinei teatrale aşa cum spectatorul obişnuit nu
are niciodată ocazia să o cunoască, folosind ca substrat interogaţia asupra stării de degradare
teatrului românesc contemporan. Atitudinea regizorală a lui Dabija era una
demistificatoare şi
ascundea
mai multe resorturi: sarcasmul,
plăcerea
ludică,
umorul,
traduse, la nivel concret prin
cele mai palpabile şi mai
derizorii obiecte din arsenalul
scenic şi para-scenic: elemente
de recuzită noi şi vechi, schele,
găleţi, polizoare – reciclate şi
recontextualizate –, iar la nivel
Dabija, Alexandru, în Cinci divane ad-hoc, p. 103
Fotografiile extrase din spectacol sunt realizate de Cosmin Ardeleanu.
84 Revista Liternet, interviu cu Liviu Ornea
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estetic, raporturile şi mijloacele clasice erau răsturnate şi înglobate într-un spectacol de un
comic intens, despre nebunia de a face sau de a mai face teatru, tradus în patru limbaje
diferite şi tot atâtea formule interpretative şi unghiuri critice (critica în raport cu o stare
critică), coagulate într-un scenariu... Mecanismul teatral prăfuit şi ros de clişee era zdruncinat
în convenţiile lui, deconspirat, eviscerat, întors pe dos: rămâneau astfel la vedere ştăngile,
culisele, costumele îmbrăcate şi „dezbrăcate” în faţa spectatorilor, invitaţi să pătrundă în
zona laboratorului teatral. Fiecare dintre cei 12 actori din distribuţie juca mai multe roluri de
compoziţie, partituri completate de intervenţia deus ex machina a câtorva dintre membrii
echipei tehnice a teatrului. Ideea lui Dabija de a-i aduce în faţa publicului pe cei care lucrează
de obicei în spatele scenei îşi are sursa de inspiraţie în textul lui Shakespeare: „Meseriaşii, la
Shakespeare, în vestita scenă din Visul unei nopţi de vară se numesc Mechanicals.”85
Prima versiune – singura reprezentare integrală a textului shakespearian în spectacol
– jucată aproape exclusiv de actriţe, la antipod cu rolurile Theseu şi Hippolyta, jucate de
actori, răsturna convenţia elisabetană a exclusivităţii masculine in interpretarea rolurilor. A
doua versiune era localizată în mediul teatrului de tip performance, blindat de amplificatoare
şi proiecţii video, şi surprindea febra unei producţii cu distribuţie formată exclusiv din actori
tineri, plini de resurse de energie, care recurgeau la trucuri teribiliste pentru a se supune
viziunii estetice lipsite de substanţă a regizorului-actor Gutuie, chinuit şi el, la rândul său, de
eforturi creatoare. Următorul episod suprindea un alt palier al teatrului din România:
ciocnirea etnică întru creaţie. Dabija i-a lăsat pe actorii de la Odeon să se dezlănţuie ludic în
compunerea unor personaje din tuşe groase, în inventarea unor calambururi şi gaguri menite
să înfăţişeze defazajul dintre stilul interpretativ actoricesc în grai românesc-moldovenesc şi
maghiar. În spiritul textului shakespearian, cea de-a patra şi cea mai savuroasă dintre cele
patru versiuni îi aducea în faţa spectatorilor pe „actorii” nevăzuţi din spatele oricărei
producţii teatrale. Profesionişti
ai culiselor – maşinişti, recuziteri
şi chiar un regizor tehnic –,
dirijaţi de către sufleurul însuşi,
se aventurau într-un exerciţiu de
virtuozitate
a
sincerităţii,
arătându-li-se celor care nu-i văd
niciodată în toată splendoarea
lor ludică. Dacă până acum
mecanismul
fusese zgâlţâit,
descompus, recompus, acum era
dărâmat cu totul, prin apariţia
85
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surprinzătoare a membrilor echipei tehnice, care se dovedeau a fi capabili să-şi asume, cu
seriozitatea optimă producerii efectului comic, fără a trăda vreun truc tehnic, dificilul rol pe
care îl aveau de jucat, acela de a fi actori.
Alexandru Dabija a reuşit să creeze astfel un spectacol care să satisfacă în egală
măsură şi categoriile publicului obişnuit – care se bucură de un spectacol construit pe
diversitatea registrelor şi a surselor comicului –, dar şi pe cel cunoscător al
„simptomatologiei”
actuale
a
fenomenului teatral contemporan.
După demersul său ironic şi
autoironic de a identifica şi de a
decela pârghiile teatrului românesc
contemporan, din care el însuşi face
parte, lui Dabija nu i s-ar putea
reproşa decât apetitul său ludic
exacerbat. Însă tocmai acest ferment
l-a impulsionat în crearea unui montaj (şi colaj, totodată) care implica multiple straturi de
compoziţie dramaturgic-regizorală şi receptoare, un exerciţiu spectaculos de „exorcizare” a
teatrului, soldat cu o adevărată ars poetica. În acest sens, criticul Alice Georgescu accentua
atributul „moral“ al acestei producţii a lui Dabija şi o aprecia ca fiind „o luare de poziţie – cu
atât mai importantă cu cât vine dinăuntru – într-o chestiune gravă, pe care nimeni, de acum
încolo, nimeni, în teatrul românesc, nu va mai putea s-o ignore. Decât riscând să repete, la
nesfârşit, scena meşterilor din Visul unei nopţi de vară.”86
Două loturi: vice-versatilitatea lui Caragiale şi Dabija
„Pe mine mă preocupă chestiunea Caragiale în raport cu dramaturgia în general
şi cu mentalităţile, pe de altă parte. (…) dincolo de valoarea dramatică sau literară,
Caragiale adună, concentrează un anume tip de reacţie românească”.
Premiera spectacolului „Două loturi” regizat de Alexandru Dabija a avut loc la exact
un deceniu de la dispariţia lui Caragiale, pe 9 iunie 2012, şi făcea astfel parte din seria
producţiilor realizate în cadrul programului repertorial dedicat „Anului Caragiale” lansat de
Teatrul Naţional din Bucureşti. Regizorul surprindea din nou printr-o lectură precisă, din
care obţinea toate cheile, atât pentru conceptul scenografic, cât şi pentru trasarea direcţiei de
stimulare a echipei de actori. După „O noapte furtunoasă” la Teatrul Naţional din Iaşi, într-o
viziune pitoresc-grotescă şi „fiziologică” asupra mitocăniei autohtone, şi „O scrisoare
pierdută”, la Teatrul de Comedie din Bucureşti, în care afacerea scrisorii se negocia într-un
subsol-ciupercărie al cărui proprietar era Trahanache, apetenţa lui Dabija faţă de opera lui
Caragiale, declarată de atâtea ori cu elan, l-a stimulat să găsească soluţii regizorale fabuloase.
86
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Însă contextul următoarei întâlniri cu Caragiale, alegerea nuvelei „Două loturi”, avea să
zguduie schelăria tradiţiei şi practica transpunerilor scenice ale dramaturgiei lui Caragiale,
mai întâi prin opţiunea neobişnuită şi apoi prin tratarea regizorală a acestei opţiuni.
Prima operaţiune a lui Dabija a constat în adaptarea schemei dramatice caragialiene
la o formulă organică proprie, fără a afecta în vreun fel implicaţiile semantice ale versiunii
originale. Ceea ce în accepţiunea generală românească părea („după ureche”) o nuvelă
comică, regizorul a trecut-o prin filtrele sensibilităţii sale ludice. Păţania proverbialului Lefter
Popescu a fost învestită de Alexandru Dabija cu o încărcătură supranaturală, aproape
suprarealistă, pe care regizorul a transpus-o într-o dramă cu accente horror, un thriller cu
irizaţii de film noir. Rezultatul a fost unul surprinzător: 90 de minute de teatru intens, în care
Dabija atacă o mulţime de problematici intrinseci nuvelei lui Caragiale – de la abjecţia socială
şi dispreţul etnic până la tragismul condiţiei umane.
Atmosfera sumbră a spaţiului de periferie descris de Caragiale este concentrată în
expresia scenografică imaginată de Helmut Stürmer, care a mizat pe contururi explicite,
concepând o „cutie” uriaşă, greoaie,
cu scări metalice care zdrăngăne, cu
zăbrele (ce funcţionează şi ca gratii
pentru chivuţele încarcerate), cu
ferestre sparte, cu punţi care se
clatină sub paşii furioşi ai
anchetatorilor – un spaţiu cuboid
care dezvăluia, prin rotaţie (la
propriu, pe turnantă), toate locurile
acţiunii: casa soţilor Lefter, cocioaba
chivuţelor, secţia de poliţie, berăria
şi fatala bancă unde Lefter Popescu
descoperă jocul sarcastic al destinului (?). Actorii se mişcau brownian în interiorul şi în
exteriorul acestei cuşti ingenioase, printre grilaje şi trape care asigură comunicarea între
diferitele personaje şi planuri ale poveştii – totul într-un algoritm reglat cu precizie. Turnanta
care punea în mişcare cutia de fier dezvăluia, una câte una, faţetele poveştii, devenind astfel
motorul care declanşa succesiunea fatală a episoadelor, ca într-un joc macabru pus la cale de
acea forţă numită generic „Destin”. Cubul de metal devenea un fel de vitrină în spatele
căreia se mişcau, în pantomime expresioniste, actorii grimaţi cu tuşe intense de negru, ca
nişte automate ghidate de o forţă nevăzută, executând o coregrafie obsedantă. Persista, pe
parcursul spectacolului, o senzaţie de mister şi confuzie, dar viziunea sarcastică a lui Dabija
atrăgea spre fiorul tragicomicului. Regizorul s-a remarcat, şi de această dată, prin apetenţa sa
pentru descoperirea unor sensuri şi resorturi ascunse dincolo de învelişul explicit al textelor
clasice. În „Ionesco – cinci piese scurte”, Alexandru Dabija s-a aventurat să descopere
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teatralitatea absurdului ionescian, speculând ritmicitatea, muzicalitatea şi vizualitatea care o
compun, cu umorul său debordant, temperat de luciditate. În „Pyramus & Thisbe 4 You”
Dabija s-a înarmat cu câteva dintre instrumentele folosite şi nemaifolosite pentru a
radiografia scheletul teatrului românesc contemporan, obţinând patru „filme” diferite, care,
suprapuse şi contrapuse, ajung să fie relevante pentru un diagnostic personal, care nu poate
fi acuzat totuşi de subiectivitate, rezultatul
fiind o creaţie de o teatralitate cu totul
specială. Odată cu „Două loturi”, însă,
Dabija a experimentat un alt tip de
teatralitate, care aminteşte de tuşele realistexpresioniste din „Ionesco – Cinci piese
scurte”, dar care este exprimată într-un
registru mult mai sumbru.
Este dificil, totuşi, să descoperim
similarităţi de ordin stilistic între cele trei
creaţii regizorale analizate până acum, paradoxal, pentru a ilustra un mecanism al gândirii
artistice a lui Alexandru Dabija. Cert este, însă, faptul că el nu pare niciodată dispus să-şi
abandoneze poziţia de căutător pasionat şi nici nu creează spectacole dintr-un impuls pur
estetizant. A încerca să concentrezi personalitatea regizorală a lui Alexandru Dabija într-o
singură formulă înseamnă a încorseta pe nedrept un spirit a cărui principală caracteristică
este degajarea. Numai un tip de receptare în oglindă ar putea surprinde mai mult din
dualitatăţile care alcătuiesc personalitatea sa regizorală. Aş risca o singură formulă,
paronimică: ludic-lucid. Desigur, orice regizor este o fiinţă complexă, ciudată, prin excelenţă,
non-conformistă şi refractară la clasificări şi intergrări categoriale. De altfel, Dabija însuşi îşi
creionează autoportretul într-o manieră care descurajează orice intenţie de a face speculaţii şi
aprecieri cu privire la stilul său de crea spectacole. Cu certitudine, însă, Dabija este un om al
timpului său, mai mult decât un eseist sau un mitolog al teatrului, deşi ataşat, mai degrabă,
unei viziuni antropologice, decât uneia de tip social, filosofic sau metafizic – ceea ce nu
înseamnă că aceste dimensiuni sunt absente din substraturile operelor sale. Alexandru
Dabija este, totuşi, mai mult decât un creator dual (aşa cum sunt, de altfel, artiştii) un regizor
polifonic. Luciditatea şi umorul, bine temperate de o spontaneitate cuceritoare, se reflectă şi
în algoritmii creativităţii sale regizorale, detectabili, undeva, dar fără să se coaguleze aproape
niciodată într-o marcă stilistică evidentă, recognoscibilă – după cum Dabija însuşi remarca,
într-un interviu: „La mine e ca la nuntă, unde se cântă de la muzică populară la tango şi valsuri de
Strauss. Nu ştiu să-mi definesc o formulă, deşi George Banu a scris că semăn cu Luc Bondy. Eu
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însumi, privind în urmă, nu pot reconstitui nici măcar o umbră de gând care să unească spectacolele
pe care le-am făcut. Sunt interese de moment, ale mele şi ale teatrului, ale vremurilor.“87
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ANDREI ŞERBAN: TEATRUL CA INCURSIUNE SPRE ESENŢIALUL VIEŢII

Raluca Rădoi
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
ralucaa.radoi@gmail.com

Abstract: For the Romanian-born theatre and opera director Andrei
Şerban, theatre can be more intense than life. Indeed, for him, theatre
is an attempt to find the essence of life. Working with the actors from
the Hungarian Theatre of Cluj, he has created three shows that
reveal the complexity of the human condition: „Uncle
Vanya”, „Cries and Whispers” and „Hedda Gabler”. In these
productions, Şerban and his actors formed a cohesive group, with a
common set of theatrical values.
Keywords: Andrei Şerban, Hungarian Theatre of Cluj, Uncle
Vanya, Cries and Whispers, Hedda Gabler.
„Ca regizor, nu ştiu exact care este rolul meu, ştiu doar că pasiunea mea
face parte dintr-o căutare colectivă, în termeni poetici,
că şi eu contribui ca focul să fie aprins.”88
Andrei Şerban este una dintre cele mai importante figuri ale artei regizorale din lume.
Cu o carieră internaţională, s-a impus pe toate marile scene ale lumii cu viziuni regizorale
incontestabile ca valoare. A rămas, indiferent de vârstă, original şi creativ, dornic să se
reinventeze permanent. Stilul lui nu poate fi definit pentru că optează pentru lipsa de stil, nu
adoptă nici un sistem şi îşi păstrează credinţa că teatrul lui poate să împrumute ce e mai bun
din diverse sisteme. Oscilează în permanenţă între tradiţie şi experiment. Spectacolele sale
s-au desfăşurat pe scene grandioase, în ruine şi subsoluri, pe munţi sau în pădure. Anul de
ucenicie petrecut în preajma lui Brook i-a deschis perspectivele, învăţându-l că teatrul
înseamnă o eternă căutare. Teatrul este, pentru Andrei Şerban, o serie de întrebări: „Dacă
menţin în faţa mea întrebarea, fără panica obişnuită de a găsi răspunsul, dacă trăiesc
întrebarea, acolo e experienţa.”89 Teatrul este la fel ca viaţa, cu singura deosebire că este mai
concentrat. Pentru Şerban, rolul artei este să treacă viaţa printr-un filtru, să dea speranţă şi să
amintească oamenilor despre potenţialul infinit pe care îl au. Teatrul pentru care lucrează
88
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Andrei Şerban este orientat spre spiritual, spre revelaţie, spre deschiderea profunzimii, a
infinitului din oameni. E posibil, în viziunea lui, ca teatrul să ne ofere ceva mai intens decât
viaţa: o incursiune spre esenţial. Actul de a reduce spaţiul şi de a comprima timpul conduce
la această esenţializare.
Există, însă, un element definitoriu pentru Şerban: capacitatea lui de a conduce, de a
trezi şi anima energiile unui grup. Are o forţă deosebită de a convinge o întreagă echipă să-l
urmeze.90 Andrei Şerban reuşeşte să înţeleagă fragilitatea unui actor şi îl ajută să o
depăşească. Relaţia dintre regizor şi actor este extrem de
fragilă, iar încrederea se poate pierde în orice clipă.
Şerban caută pericolul, stă până în ultimul moment
alături de actori, până la ridicarea cortinei. Încearcă să le
fie actorilor ghid, oglindă, dar şi prieten. Între el şi actori,
teatrul devine o activitate împărtăşită în mod egal.
Actorii care îl inspiră sunt cei care cred în el şi care sunt
dornici să lucreze către descoperirea celor mai profunde
sensuri ale unei piese, iar Andrei Şerban îi
recompensează cu viziuni inedite asupra psihologiei
personajelor, a punerii în scenă sau a ritmului de
repetiţie.
Întâmplarea, sau destinul, face ca în ultimii şapte
ani cele mai bune spectacole ale lui Andrei Şerban,
printre care unul dintre spectacolele lui de referinţă la
nivel internaţional, Unchiul Vania, să fie realizate cu
trupa Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. O trupă de „nomazi”, pe care românii îi privesc ca
unguri, iar ungurii ca români, dar care demonstrează că talentul, pasiunea şi rigurozitatea
dau naştere unor spectacole de elită. Pentru Andrei Şerban, ei au devenit o familie care
discută acum, în ciuda diferenţelor de limbă, prin acelaşi vocabular artistic. Sunt o trupă de
actori deschişi, care vor să rişte pentru arta lor şi să creeze lucruri de calitate. Acesta este
doar un exemplu de echipă pe care Andrei Şerban a mobilizat-o către un ideal comun.
Spectacolele create în această formulă sunt, în ordine cronologică: Unchiul Vania, de
A. P. Cehov; Strigăte şi şoapte, după filmul lui Ingmar Bergman; şi Hedda Gabler, de Henrik
Ibsen. La o primă vedere, cele trei nu au nimic în comun. Dar, capacitatea de a lucra ca o
echipă, omogenitatea valorilor şi crezul comun că teatrul poate fi o incursiune spre esenţialul
vieţii dau acestor creaţii aspectul de trilogie. Ele reprezintă mărturisirea unui teatru care ne
poate face să ne înţelegem mai bine propria umanitate. Paginile următoare reprezintă un
studiu al fiecăruia dintre aceste spectacole.
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Unchiul Vania, A. P. Cehov
„Trebuie să acceptăm că piesa e mult mai misterioasă şi mai bogată
decât oricare dintre noi, să acceptăm paradoxul de a fi uman şi
să acceptăm că scena nu dă soluţii, ci lasă totul deschis...91 – Andrei Şerban
Teatrul lui Cehov este, de fapt, o mărturisire sinceră despre viață. Este o întâlnire cu
toate faţetele luptei noastre de a trăi şi de a găsi sensul existenţei. Cehov ne adresează în
permanenţă o întrebare: cine suntem în raport cu noi înşine şi în raport cu ceilalţi? Piesele lui
sunt oglindirea noastră exact aşa cum suntem, nu aşa cum ne dorim să fim sau să părem şi
ne oferă o cale de a ajunge la adevăr.
Unchiul Vania de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj este un spectacol eliberat de
consacratele clişee cehoviene. Pasiunea lui Şerban de a reinventa decorul se relevă în acest
spectacol unde teatrul devine spaţiul acţiunii scenice. Raportul dintre scenă şi public este
inversat încă de la început când spectatorii sunt invitaţi pe scenă, iar acţiunea începe în sală,
urmând ca poziţia lor să se schimbe de la act la act. Samovarul este plasat la intrare în caz că
cineva doreşte să bea ceai. Personajele îşi au fiecare locul bine stabilit în sală. Este evident că
ne aflăm la teatru, şi nu în vreun colţ al Rusiei. Sala se transformă cu succes în conacul
Voiniţki unde fiecare personaj este cuprins de lene şi fierbinţeală în scurgerea lentă a
timpului. Mişcările sunt neobişnuite: escaladarea fotoliilor şi a balustradei de către Vania şi
Astrov, pantofi care devin arme în discuţia despre pădurea rusă... Tangoul fin din primul act
înfăţişează subtil caracterul fiecărui personaj, mult mai pătrunzător decât o fac cuvintele.
Însă, paradoxal, totul pare perfect normal şi asta datorită execuţiei actoriceşti de excepţie.
Personajele sunt vii, în ele se oglindeşte viaţa, plină şi bogată. Credinţa spectatorilor
în ceea ce se întâmplă este susţinută tocmai prin răsturnarea oricărei convenţii teatrale.
Actorii desfăşoară împreună un cumul de energii şi reuşesc să le alterneze în permanenţă cu
relaxarea. Personajele cehoviene sunt extraordinare pentru că subtextul este cel mai
important. Vorbesc, în aparenţă,
despre nimic pentru că aproape
niciodată nu spun ce gândesc.
András Hatházi în rolul
Unchiului Vania înfăţişază mereu o
uluire nesfârşită combinată cu
durerea şi voinţa de a intra în
pământ de ruşine. Unul dintre
momentele memorabile este cel în
care candelabrul imens al Teatrului
Maghiar coboară încet deasupra lui
91
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Vania care stă pe scaun lângă samovar, după încă o respingere a Elenei. Tăcerea şi privirea
lui Vania parcă vorbesc despre durerea pe care o simte. Vania apare ca un individ necioplit,
de un romantism desuet, dar care dovedeşte o deosebită delicateţe interioară.
Zsolt Bogdán este un Astrov care reuşeşte o alternare perfectă a momentelor de
teribilă revoltă împotriva prostiei şi a căldurii născute în intimitate.
Imola Kézdi apare ca o Elena Andreevna fermecătoare, conştientă de puterea ei de
seducţie, vicleană, dar feminină şi cunoscătoare fină a psihologiei bărbaţilor. Pasiunea faţă de
Astrov izbucneşte în momentul plecării, atunci când îşi conştientizează sentimentele, şi
amândoi se scufundă în noroiul de pe jos fără să mai conteze dacă îi vede cineva. Este scena
în care fiecare dintre noi se poate vedea, înăbuşind în permanenţă sentimente din teamă sau
moralitate.
Sonia, construită minunat de Aniko Petho, devine strălucitoare în faţa iubirii şi a
resemnării. Emoţia finalului se datorează monologului ei care, în ciuda viitorului fără
bucurii, ne oferă mângâiere.
Spectacolul Unchiul Vania este pentru cei care acceptă cu bucurie să descopere noi
interpretări ale pieselor cehoviene şi care, în acelaşi timp, vor să li se înfăţişeze profunzimea
sufletului uman. Nimeni nu se înţelege cu nimeni, oamenii nu comunică, dar vorbesc, iubirea
este prezentă în permanenţă, dar nu provoacă decât durere. De fapt, prin iubire se măsoară
măreţia sau nimicnicia personajelor. Finalul lui Andrei Şerban oferă personajelor mântuire:
ei se tăvălesc în noroi şi sunt spălaţi de o ploaie parcă purificatoare. Există speranţa că pentru
toată deznădejdea, rătăcirea, deziluzia, minciuna şi lipsa de iubire există o cale de scăpare,
există speranţa salvării. Spectacolul Unchiul Vania este un vot de încredere pe care regizorul
Andrei Şerban îl acordă teatrului psihologic. Însă, el citeşte, lucid şi intransigent, teatrul
cehovian oferindu-i dimensiuni neexplorate încă. Într-un anume sens, la Şerban fiecare actor
din distribuţie este Vania.
Acest spectacol a prilejuit prima întâlnire a lui Andrei Şerban cu actorii de la Teatrul
Maghiar de Stat din Cluj sau
începutul
unei
relaţii
artistice
deosebite. Legătura s-a format odată
cu acest spectacol. Trupa, omogenă
din punct de vedere valoric, a rezonat
cu viziunea regizorului şi a oferit
publicului un spectacol de mari
proporţii.
Astfel,
s-au
născut
personaje organice, puternice care
trăiesc într-un aici şi acum extrem de
coerent.
Foto: István Biró
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Strigăte și șoapte, Ingmar Bergman
«Îmi place să fac pariuri imposibile cu mine însumi. Să transpun pe scenă „Strigăte şi şoapte", unul
dintre filmele-cult cele mai tulburătoare din istoria cinematografului –
iată un risc pe care mi-l asum, neştiind unde va duce, neştiind dacă în teatru
putem recrea experienţa de neegalat a filmului.»92 – Andrei Şerban
Spectacolul Strigăte şi şoapte s-a născut din admiraţia profundă pe care Andrei Şerban
i-o poartă regizorului Ingmar Bergman. Filmul lui Bergman este hipnotizant și, deşi pesimist
şi plin de durere, dă naştere entuziasmului în faţa artei desăvârşite. Admiraţia regizorului
român provine din cerinţa pe care Bergman i-a adresat-o celui care filma: să surprindă
mişcările sufletului. Conflictul din Strigăte şi şoapte este în interiorul persoanei torturată de
neputinţa de a-şi exprima sentimentele. Şerban realizează un „making of” subiectiv al
filmului desfăşurat pe trei planuri: cel al actorilor Teatrului Maghiar din Cluj, cel al
repetițiilor filmului și cel al acțiunii propriu-zise. Totul devine o reprezentaţie în
reprezentaţie, un film în film. Spectacolul ne sugerează că există bucurie şi în durere, iar
mulţi dintre noi uită acest aspect. Construcţia nu trădează modul de lucru al lui Andrei
Şerban, el se află în continuare într-o permanentă căutare a autenticităţii, a adevărului scenic.
La redarea temei principale a filmului, si anume prezenţa morţii, aparent aproape imposibil
de înfăţişat prin mijloace teatrale, au contribuit enorm celelalte două planuri.
Totul începe din foaier unde Zsolt Bogdán întâmpină civil spectatorii, pentru ca apoi
să devină, la vedere, Bergman. Urmează povestea despre realizarea producției: strânsul
banilor, gândul adresat criticilor, audiția.
Asemeni filmului, întregul decor este roşu. Scenografia reface interiorul camerei din
castelul Taxige-Nasby, unde a fost filmată o mare parte a peliculei. Patul alb îi este dedicat
exclusiv lui Agnes, cea care urmează să moară. Spaţiul este plin de ceasornice şi pendule
sugerând numărătoarea clipelor rămase până la moarte.
Din când în când Zsolt Bogdán, în rolul lui Bergman, întrerupe şirul povestirii cu
indicaţii pentru actriţe sau fragmente din biografia regizorului. Mai mult decât atât, el
interpretează şi toate celelalte personaje masculine. Lucrul profund cu actrițele încearcă să
descopere misterul creației lui Bergman. Sunt patru femei: Agnes, care este pe moarte,
surorile ei, Karin și Maria, și servitoarea Anna. Distribuţia actriţelor se pliază perfect pe
capodopera lui Bergman. Relaţiile care se formează par simple, dar în realitate sunt extrem
de complicate. Este greu să iubeşti şi, mai greu decât atât, este să ceri iertare când moartea se
apropie. Petho Aniko în rolul lui Agnes este fragilă, neajutorată şi caută în permanenţă să
comunice cu ceilalţi, fiind un personaj plin de căldură. Ea atinge clipe culminante ale durerii,
dar elogiul din final adresat prieteniei înseninează publicul. Sora cea bună, Karin, este
vulcanică, plină de vitalitate. Emőke Kató, în acest rol, atinge contraste psihologice majore de
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la răceală molipsitoare la violenţa gata să o rănească şi pe ea, şi pe cei din jur. Imola Kézdi, în
rolul Mariei, este duală, senzualitatea şi eleganţa ei dulce sunt doar masca unui egoism
feroce. Anna, interpretată de Varga Csilla, este cea care încearcă să îi împace pe toţi, ţine în
mâini universul pe cale să se destrame. Ea întruchipează umanitatea la care aspiră Agnes în
replicile finale.
Sfârşitul spectacolului este identic cu cel din film: cele trei surori, îmbrăcate în alb, se
plimbă prin parc şi sunt aparent fericite. Urmează apoi proiecţia aceleiaşi secvenţe din film.
Propunerea lui Andrei Şerban este o întoarcere către esenţa universului magistral al
filmului lui Bergman. Lecţia pe care o primesc actorii Maghiarului din Cluj este despre
detaşare, despre cum să fii total implicat în rol şi în acelaşi timp să te poţi detaşa complet.
Hedda Gabler, Henrik Ibsen
„În lumea aflată în plină criză economică, în care se vorbeşte doar de salvarea prin bani,
de teama de pierdere a statutului social, unde lipseşte dragostea
şi relaţiile conjugale sunt dezastruoase, personajele din Hedda Gabler devin oglinda omului
din ziua de azi, piesa e tragi-comedia potenţialului uman rămas neîmplinit.”93 – Andrei Şerban
În Hedda Gabler, Andrei Şerban ne invită în intimitatea unui spectacol de cameră
pentru a urmări dramele personale şi o comedie de cuplu. Este vorba despre căutarea unei
frumuseţi care se dovedeşte a fi o frumuseţe goală. Ar fi fost imposibil ca piesa lui Ibsen să
fie abordată ca în acel sfârşit de secol încă burghez, cinic şi plin de decadenţă. Şerban,
împreună cu trupa Teatrului Maghiar de Stat din Cluj
reuşeşte să descopere cheia fină de comedie tragică a
piesei, care, interpretată în acest fel, e scrisă parcă
pentru societatea contemporană. Şerban nu atacă în
mod deconstructivist piesa, ci o păstrează întocmai şi
îşi îngăduie doar câteva libertăţi estetice. Îşi asumă
rolul regizorului care creează o atmosferă, reglează
ritmul şi caută, împreună cu actorii, pauzele şi tăcerile.
Relaţiile care se construiesc sunt extrem de
distorsionate. Se râde la acest spectcol pentru că
lucrurile sunt duse atât de departe, atât de aproape de
absurd, încât totul devine aproape ridicol. În Hedda Gabler domneşte un permanent
sentiment al necomunicării, al frustrării şi al suspiciunii.
Teatrul coboară printre noi într-o întâlnire intimă ce ia forma salonului din casa
Heddei şi a lui Tesman. Spectatorii intră în spaţiul de joc printr-un hol din plexiglas plin de
frunze de viţă de vie, urmând ca timp de două ore şi jumătate să devină parte a universului
personajelor, să trăiască, să râdă şi să sufere alături de actori. Şerban şi-a propus un spectacol
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unde publicul să nu-şi permită să fie pasiv, ci să participe activ la evenimentele de pe scenă.
Pentru el, ca şi pentru mulţi alţi regizori, peretele dintre sală şi scenă nu există.
Culoarea verde domină spaţiul, verdele geloziei, al urii, al dorinţelor instinctuale, dar
şi al vieţii. Contrastul cromatic între canapeaua roşie şi camera verde ne duce cu gândul spre
contrastele psihologice ale personajelor. Totul se desfăşoară într-o relaţie strânsă cu
spaţialitatea: se aud replici de dincolo de paravanele din plexiglas, se joacă în afara camerei,
în galeria plină de frunze. Spaţiul închis relevă şi structura perfect închisă a piesei.
Ritmurile muzicii americane ale anilor ’50-’60 (Guy Mitchell, Nat 'King' Cole, Marilyn
Monroe, Frank Sinatra) alternează perfect cu starea de spirit şi psihologia personajelor.
Muzica este schimbată de personaje de la un pick-up pe
care toţi îl folosesc obsesiv.
În viziunea lui Andrei Şerban, drama Heddei nu
este lipsa de iubire, ci frica ei personală de a-şi
recunoaşte sentimentele. Ea nu este monstrul pe care lau zugrăvit generaţii întregi de regizori, dimpotrivă,
este întru totul umană. Hedda oscilează între
comportamentul aristocratic arogant şi spiritul ludic,
pierdută în idealuri false. Blocajul ei în propria persoană
este rezultatul educaţiei primite de la tatăl său. Este
întruchiparea inocenţei şi culpabilităţii. Depresia ei
constantă este rezultatul descoperirii unui destin
mediocru, fals, mizerabil. Vocea tatălui, ca soluţie
estetică, apare ca o permanentă mărturisire a efectelor
educaţiei milităreşti, masculine. Hedda este învăţată să-şi reprime sentimentele, pasiunea, să
nu-şi arate nici o secundă slăbiciunile, dar energia tipic feminină caută, inconştient, căi de
evadare. Însă Hedda fuge de ea însăşi, de iubire, de realitate, de relaţiile ei pentru ca apoi
realul să o lovească din plin. Ea îşi creează propria lume iluzorie care ajunge să se
prăbuşească, iar pistoalele tatălui ei sunt singurele care-i rămân alături. Scena jocului cu
pistoalele îngheaţă efectiv respiraţia spectatorilor. Hedda trăieşte plictiseala dramatică a
energiei conservate intenţionat şi se amuză prin ridiculizarea celorlalţi: doamna Elvsted,
judecătorul Brack. Imola Kézdi, în rolul acestei Hedda contemporane, reuşeşte o trecere
maginifică de la feminitate pură la deznădejde completă, de la joacă la suferinţa infernală.
Rezultatul este un rol gradat, aflat în permanentă creştere care culminează în scenele finale.
Tesman este bărbatul copilăros şi neputincios în faţa unei femei educate în spirit
masculin. Bogdán Zsolt face un Tesman adorabil, ludic, supus soţiei şi încercând în
permanenţă să nu fie sub aşteptările ei. Dar, nu aşteptările reprezintă problema, ci dorinţele.
Cei doi, pur şi simplu, nu se potrivesc. Dar este cineva potrivit pentru Hedda? Iubirea
trecută, Løvborg, este întruchipată în regrete. Îi arde manuscrisul fie din ură, fie din gelozie,
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fie din nevoia de a-l domina.
Vocea generalului şi judecătorul Brack sunt deţinătorii regulilor jocului şi ai
discursului dominant despre ce valori trebuie sau nu trebuie să guverneze viaţa omului
modern. András Hatházi, în rolul Brack, este un dandy care încearcă în permanenţă să
profite de slăbiciunile Heddei.
Løvborg, Ervin Szűcs (foto st. de Paul
Buciuta), este un bărbat viril şi plin de
pasiune, dar violent. Sufletul lui, atât cât i-a
mai rămas, se ascunde timid şi nesigur
undeva, într-un cotlon al fiinţei, la fel de
vulnerabil ca un manuscris ameninţat cu
distrugerea. Regizorul îi oferă lui Løvborg
arma sinuciderii direct, fără să lase loc
ambiguităţii pe care o sugerează textul,
pentru „o moarte frumoasă”.
Omului fără suflet îi rămâne o singură ieşire din absurdul pe care-l trăieşte:
sinuciderea, relevantă estetic în ochii formatorilor de repere şi valori. Finalul şochează prin
imagini. Hedda se sinucide, îmbrăcată în hainele tatălui ei, cu pistoalele lui. Însă, această
femeie mistuită de patimi și nebunii omenești se dovedește un produs dispensabil, un centru
de gravitație perfect și rapid înlocuibil. Fapt dovedit de finalul în care întreaga distribuţie
dansează.
Hedda Gabler este un spectacol riguros din punct de vedere estetic, cu prestaţii
actoriceşti de excepţie. Fiecare rol este construit cu fineţe psihologică. Personajele au ca reper
pseudo-valorile unei societăţi bolnave, impregnată de materialism. Lumea în care nu se mai
vorbeşte despre dragoste sau împlinire se oglindeşte perfect în spectacolul umanităţii
neîmplinite. Dragostea şi speranţa lipsesc cu desăvârşire.
Cel de-al treilea spectacol la Teatrul Maghiar din Cluj
subliniază chimia formată între regizor şi trupa de actori,
omogeni, din nou, din punct de vedere valoric. La succesul
acestui spectacol a contribuit şi deschiderea ofertantă a piesei
către contemporaneitate, care îi demonstrează calitatea de
operă universală. Andrei Şerban urmăreşte aici interiorul
neîmplinit al fiinţei umane. După un spectacol de acest gen
ne rămâne o singură întrebare: se poate trăi fără idealuri?
Aceste trei spectacole sunt dovada unei relaţii
artistice deosebite între un regizor şi o trupă de actori
profesionişti. Toţi actorii reuşesc roluri de fineţe psihologică
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şi, sub îndrumarea lui Andrei Şerban, formează un grup compact de creaţie. Ni se dezvăluie
un teatru al esenţelor umane. Regizorul nu îi învaţă pe actori să creeze roluri, ci să trăiască în
teatru, ca şi în viaţă, iar compoziţiile lor se nasc din situaţii şi relaţii, nu din propriile lor
fantezii. Această colaborare este o întâlnire fericită între spiritualitatea unui regizor și
experiența lui în abisurile omenești și talentul autentic al actorilor maghiari aflați într-o
continuă descoperire. Echipa de actori reuşeşte să convingă publicul că teatrul merită să
existe şi că invariabil el proiectează imaginea noastră, a tuturor. Împreună cu ei, Andrei
Şerban reuşeşte să decodifice noi sensuri acestor piese şi caută să înfăţişeze gândurile omului
contemporan, accentuând neliniştile lui sufleteşti. Dacă încercăm să găsim o temă recurentă
în cele trei spectacole, aceasta ar fi absenţa tragică a dragostei care învăluie întreaga societate
contemporană. Opera lui Andrei Şerban este posibilă pentru că înseamnă o căutare neobosită
şi evidenţierea spiritului uman care îi face cu putinţă splendoarea. Actorii Teatrului Maghiar
de Stat din Cluj rămân fideli credinţei lui Andrei Şerban, câştigată în timpul experienţei cu
Peter Brook, conform căreia teatrul este ca viaţa, dar mai concentrat.
Andrei Şerban caută mereu actori cu care împărtăşeşte aceeaşi viziune. De ce facem
teatru? Ce este teatrul? Ce mai înseamnă astăzi teatrul? Dacă găseşte actori interesaţi să caute
răspuns la aceste întrebări pot porni la drum împreună.
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CORPUL UMAN, PUNCT DE INCIDENŢĂ
AL UNDELOR SONORE ŞI AL FASCICULELOR DE LUMINĂ

Bogdan Golumbeanu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
bogdangolumbeanu@yahoo.com

Abstract: The procedures of staging, like other artistic procedures,
are founded on forms, light and colour; now these three elements are
in our control and we can in consequence arrange them in the theatre
as elsewhere in an artistic fashion. Until now it has been believed that
the staging must achieve the highest possible degree of illusion; and it
is this principle (unaesthetic though it is) which has barred our
progress. I strive to show in these pages that the scenic art must be
based on the one reality worthy of the theatre: the human body.94
Keywords: elements, living body, living art, space, light, music.

La originea acestui eseu a stat interesul meu pentru alchimia configurării imaginii
teatrale în momentul producerii ei. Modelul demersului urmat de Adolphe Appia mi-a părut
a fi revelator pentru o cercetare amănunţită a relaţiei dintre elementele care compun
imaginea, dar şi o cale posibilă de depăşire a clişeelor şi neîmplinirilor care apar în practica
celui ce îşi asumă acest fascinant exerciţiu imaginativ.
Adolphe Appia, considerat unul dintre reformatorii gândirii teatrale de la începutul
secolului XX, urmează un drum pe care îl construieşte pas cu pas, pornind de la observaţiile
făcute pe marginea operei şi a conceptului de Gesamtkunswerk create de Richard Wagner, la
rândul său iniţiator al reformei dramei lirice. A doua sursă a viziunii sale integratoare a fost
euritmia lui Émile Jaques-Dalcroze, din care a construit o teorie a spaţiului şi a corpului ale
cărei ecouri indirecte se regăsesc şi astăzi în practica teatrală.
Încercarea de a clarifica specificul artei teatrale, pe care mulţi artişti de la începutul
secolului au considerat-o ca fiind net distinctă de dramaturgie, porneşte de la elementele
constituente şi, inevitabil, de la spaţiul în care acestea, prin raporturile dintre ele, configurează
opera de artă vie. Prin aceasta, el stabileşte gradul zero de la care se constituie imaginea
94 Twentieth Century Theatre, Adolphe Appia, „How to Reform Our Staging Practices”, edit. Richard
Drain, Routledge, London and New York, 2004, pp. 15-16
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teatrală integrală: „Scena este un spaţiu gol, mai mult sau mai puţin luminat, şi de
dimensiuni arbitrare... Spaţiul acesta este, într-o oarecare măsură, doar latent ca şi lumina
care îl face vizibil”95.
În anul 1921, când Adolphe Appia îşi publica lucrarea de referinţă Opera de artă vie,
artele vizuale parcurseseră deja o bună parte din transformarea lor radicală datorată
mişcărilor avangardiste (1905 Expresionismul, 1907 Cubismul, 1910 Futurismul, 1916
Dadaismul, 1919 Suprarealismul). Toate aceste mişcări au deconstruit tradiţia pentru a
recompune o figură a artelor consonantă cu o lume pe care artiştii o intuiau ca fiind
structurată de ritmuri noi.
Demersul novator al lui Appia porneşte de la starea existentă a teatrului, artă care
atinsese un punct de sclerozare, de clișeizare, ce nega însăşi esenţa ei. Preocupat de
reprezentarea teatrală, mai mult decât de situaţia dramaturgiei contemporane lui96, Appia
construieşte o teorie a elementelor teatrale (pictura, sculptura, arhitectura, poezia, muzica şi
corpul) pe care le analizează exclusiv din perspectiva artei dramatice. Continuând direcţia
deschisă de Lessing97, care în studiul său „Laocoon sau despre limitele picturii şi ale
poeziei”, publicat în 1766, împărţea artele în temporale şi spaţiale, Appia se loveşte de
aceeaşi problemă ca şi acesta atunci când încearcă să definească natura artei dramatice. El nu
poate încadra arta dramatică în categoriile artelor temporale şi spaţiale, iar acest fapt îl
conduce la înscrierea teatrului într-un teritoriu mixt, opţiune determinată de elementele care
compun imaginea teatrală. Soluţia lui Appia se bazează pe înţelegerea profundă a esenţei
teatrale, care, în opinia sa, rezidă în corpul viu şi în lumină ca elemente unificatoare. „În
trecut, în cazul lui Wagner, mi-am bazat desenele pe interpret, acum lipsindu-mi partitura,
am crezut că pot să pornesc de la spaţiu, dar am eşuat. În cele din urmă am înţeles. Dacă îmi
lipseşte partitura, am măcar corpul viu. Această concluzie m-a eliberat. Oriunde creionul
atingea hârtia, evoca corpul gol, braţele goale. Rolul activ al luminii dezvoltat natural dintr-

Adolphe Appia, Opera de artă vie, Editura UNITEXT, Bucureşti, 2000, p. 15.
„Arta dramatică pare, deci, că împrumută elemente de la fiecare din celelalte arte. Poate ea să le şi
asimileze? Datorită acestei complexităţi, imaginea pe care arta dramatică ne-o evocă este totdeauna
puţin confuză. Ne oprim cu uşurinţă la compoziţia textului în care pasiunile umane sunt exprimate
într-un fel pe care putem să ni-l asumăm. Dacă rămânem la acest nivel, fără îndoială esenţial, simţim,
cu oarecare dificultate, că dincolo de text, oricare ar fi el, mai există ceva, ce face parte tot din arta
dramatică;... O să numesc, pe scurt, acest ceva: regia... ”. – Adolphe Appia, Opera de artă vie, Editura
UNITEXT, Bucureşti, 2000, p. 10.
97 „Tâlcul trebuie să fie următorul: deşi amândouă subiectele, întrucât sunt vizibile, convin deopotrivă
picturii în sens propriu, totuşi există între ele această deosebire esenţială că primul este o acţiune
vizibilă progresivă (succesivă – temporală, n.n.), ale cărei părţi se întâmplă una după alta în timp, pe
când al doilea este o acţiune vizibilă staţionară (simultană – spaţială, n.n.), ale cărei părţi se
desfăşoară concomitent, una lângă alta, în spaţiu.” – Gotthold Ephraim Lessing, Opere, „Laocoon sau
despre limitele picturii şi ale poeziei”, Vol. I, E.S.P.L.A, Bucureşti, 1958, pp. 218-219.
95

96
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un aranjament spaţial care o cerea, totul căpăta aparenţa unei aşteptări: natura spaţiului
făcea prezenţa corpului indispensabilă.”98
În acelaşi timp, analiza elementelor este determinată şi de o divergenţă teoretică faţă
de conceptul wagnerian de Gesamtkunstwerk (opera de artă integrată).
Deşi, în repetate rânduri, Appia precizează că principiul central al operei sale este
acela că unitatea artistică este funcţia principală a regizorului şi scenografului, noţiunea de
unitate este sensibil diferită de fuziunea artelor preconizată prin conceptul de
Gesamtkunstwerk. El consideră că principala cauză a lipsei de unitate a reprezentaţiilor
teatrale ale timpului său este relaţia artificială dintre decorul bidimensional şi dinamica
reprezentaţiei. Analiza detaliată a componentelor teatrale îl conduce la concluzia că există
trei aspecte care determină unitatea unei regii: (1) mişcările dinamice şi tridimensionale ale
actorilor; (2) decorul perpendicular; (3) utilizarea dinamicii raportului dintre profunzime şi
orizontală, specifică spaţiului scenic.
Este interesant că peste puţin timp, în eseul său din 1930, „Teatrul modern este un
teatru epic”, Bertolt Brecht are o atitudine similară faţă de acelaşi concept, vizând însă un alt
ţel, şi anume, declanşarea vigilenţei perceptuale şi atitudinale a spectatorului. „Atâta timp
cât expresia Gesamtkunstwerk sau opera de artă integrată are semnificaţia de integrare ca
amestec, atâta timp cât artele sunt considerate ca fuzionând, variatele elemente vor fi toate
degradate şi vor acţiona mai curând ca o hrană pentru celelalte. Procesul fuziunii se extinde
la spectator, care se scufundă în acest amestec şi devine o parte pasivă a operei de artă totală.
Bineînţeles că se poate lupta împotriva unor asemenea vrăjitorii. Tot ceea ce este făcut pentru
a produce hipnoză este capabil să inducă intoxicaţie, să creeze neclaritate. Cuvintele, muzica
şi decorurile trebuie să devină mai independente unele faţă de altele.”99
Negând unitatea wagneriană, Brecht propunea o separaţie intenţională a elementelor,
care avea ca scop să ţină spectatorii la distanţă, prevenindu-i să fie vigilenţi faţă de tendinţa
de încercuire a spectacolului. În binecunoscutul său manifest din 1948, „Micul organon
pentru teatru”, Brecht scria: „Aşadar, toate artele înrudite cu cea actoricească sunt invitate
aici nu ca să producă o ,operă de artă globală’, în care să se dizolve şi să se piardă toate, ci,
împreună cu arta dramatică, să promoveze, fiecare în felul ei, sarcina comună, raporturile
dintre ele constând în aceea că se distanţează reciproc”100.
Ceea ce îl contrariază profund pe Appia este în primul rând discrepanţa dintre
iluzionismul decorului, neutralitatea podelei şi prezenţa vie a actorului. Dacă pictura oferă
posibilitatea de a imita totul, ea impune celorlalte elemente limitele convenţiilor sale,
Adolphe Appia – „Experienţe teatrale şi investigaţii personale (1921)”, Adolphe Appia: Texts on
Theatre, trad. Richard C. Beacham, Routledge, London & New York, 1993, p. 119.
99 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, trans. and ed. John Willett. New York: Hill and Wang, 1964, p. 37.
100 Bertolt Brecht, Scrieri despre teatru, „Micul organon pentru teatru”, Editura Univers, Bucureşti, 1977,
p. 244.
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reducând toată figurarea la o suprafaţă plană. Această primă versiune a concepţiei sale
despre prezenţa paradoxală a picturii în spaţiul scenei, suferă dezvoltări ulterioare care, în
Opera de artă vie, se cristalizează în ideea că „pictura conţine mişcarea în devenire; nu
exprimată în timp şi spaţiu, ci în formă şi culoare”101.
Ideea sa iniţială despre pictură se sprijină pe tipul de decoraţie curent în epocă, al
cărei caracter era preponderent figurativ. Dar analiza mai atentă a potenţialului picturii, care
imobilizează „nu numai o stare fugitivă a lumii exterioare... ci caută să exprime... starea
precedentă şi aceea care va urma, sau ar fi posibil să urmeze”102, deschide o perspectivă nouă
asupra rolului ei activ şi „ierarhic” în construcţia imaginii scenice pe care au explorat-o mai
ales coregrafii din a doua jumătate a secolului XX.
În acest sens, spaţiile în care se dezvoltă anumite coregrafii create de Merce
Cunningham sunt activate de o pictură abstractă, expresie plastică a conceptului care stă la
baza coregrafiei. Fundalul pictat de Robert Rauschenberg pentru lucrarea Summerspace, din
1958, era o pânză inundată de puncte colorate, realizată în manieră pointilistă, iar costumele
dansatorilor, pictate în acelaşi mod, produceau, ca printr-un mimetism, şi sub proiecţia în
mişcare a luminii colorate, o relaţie de absorbţie sau de reliefare a formelor dansului aflate în
perpetuă metamorfoză. Spaţiul picturii devenea spaţiul de acţiune al dansului.

Merce Cunningham, Summerspace, 1958

În lucrarea Points in Space, al cărei titlu este inspirat din celebra afirmaţie a lui Albert
Einstein „nu există puncte fixe în spaţiu”, coregraful utilizează o cicloramă de dimensiuni
mari pictată de artistul William Anastasi, care oferă indicii pentru decriptarea sensului
coregrafiei ce se desfăşoară în faţa ei. Merce Cunningham, pentru care orice punct din spaţiu
poate deveni centru, vorbeşte despre spaţiul de joc în care dansatorii se pot deplasa în toate
sensurile şi pot fi văzuţi din toate direcţiile. Nu mai există faţa scenei. Apar simultan mai
101
102

Adolphe Appia, Opera de artă vie, Editura UNITEXT, Bucureşti, 2000, p. 19.
Op. cit., p. 19.
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multe centre ale dansului, creând raporturi de tensiune într-un spaţiu deschis în toate
direcţiile.
Utilizarea luminilor produce umbre care creează unghiuri corespondente cu corpurile
dansatorilor, ca şi cum aceştia ar pluti deasupra picturii. Costumele sunt de două categorii:
unele colorate în roşu, albastru, verde, culori care, în anumite cazuri, se diluează gradat, şi
altele, cu pete inegale răspândite pe întreaga suprafaţă a costumului. Dansatorii îmbrăcaţi în
costume colorate îi înlocuiesc pe cei în costume cu pete inegale. Mişcarea lentă a cuplurilor
formate în urma acestei dizlocări proiectează umbre pe scenă, care reflectă petele de culoare
gri aruncate răzleţ printre cele colorate de pe masiva cicloramă. Forme geometrice încep să
apară nu numai pe umbrele de pe sol, dar şi în ariile gri ale picturii.

Merce Cunningham, Points in Space, 1987

Mecanismul lucrării, măsurat impecabil, suprapune două tipuri de spaţializări, una în
interiorul picturii, prin raporturile dintre trăsăturile ample de pensulă, gri şi colorate,
proiectate pe fondul alb al pânzei, şi aceea construită prin jocul dintre lumina colorată care se
prelungeşte, ca o prelingere a culorii, pe suprafaţa din proximitatea cicloramei şi acţiunile
dinamice ale dansatorilor. Astfel se produce legătura dintre pânza de mari dimensiuni şi
spaţiul de acţiune al dansatorilor, care se contopesc în materia picturală. Costumele cu pete
inegale şi cele colorate repetă în spaţiul coregrafic raportul spaţial al picturii, dar aici
suprafaţa-suport a picturii sunt corpurile antrenate într-un discurs dinamic, caracterizat de
sincronizări şi ruperi de ritm, încetiniri şi accelerări, opoziţii impredictibile, căci ele nu
urmează un raport cauzal.
Soluţia prelungirii picturii în zona costumului este instrumentată sistematic de
Cunningham în numeroase coregrafii. Efectul este deschiderea spaţiului. Fundalul nu mai
are funcţia unui loc de proiecţie, a unui perete care închide un spaţiu şi nici nu mai este o
spaţializare iluzionistă. Pictura este simultan un loc al acţiunii şi un infinit spaţial.
Voiceless Essay, textura sonoră din Points in Space, creată de John Cage, este construită
din consoanele cuvintelor alese la întâmplare din scrierile sale care au fost înregistrate,
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sintetizate şi analizate de computer. Deşi coregrafia şi muzica au fost create independent,
întâlnirea lor în momentul reprezentaţiei face manifest un aspect specific tehnicii hazardului:
cele două entităţi încep să comunice prin canale neintenţionate de artişti, producând o
imagine care uneori îi poate surprinde chiar pe autorii ei. Opera se auto-generează,
detaşându-se de creatorii ei.
Cunningham afirmă cel mai explicit autonomia mişcării, dansatorii interiorizând
spaţiul şi timpul în aşa fel încât doar prin intermediul lor muzica şi decorul capătă sens.
Atunci când începe să utilizeze tehnica hazardului, spaţiul scenic apare ca o secţiune făcută
la întâmplare într-un spaţiu mai mare. Frontalitatea, centralitatea şi compoziţia ca ansamblu
complet şi unitar, nu mai sunt termeni aplicabili coregrafiei lui Cunningham. Dezintegrarea
spaţiului scenic influenţează direct percepţia spectatorului care se află în faţa unei dezvoltări
aparent haotice a spaţiului în timp. Mintea spectatorului este stimulată să recompună
universuri care se metamorfozează perpetuu. Cunningham ne obligă să venim în faţa operei
sale cu un ochi care nu este condiţionat de nici un fel de cunoaştere. Astfel, el stimulează şi
suprarafinează percepţiile spectatorilor.
Un ecou similar în timp a avut şi o altă observaţie făcută de Appia cu privire la relaţia
artificială a picturii cu celelalte elemente teatrale. Pentru a crea în teatru un analog al
spaţiului, pictorii decoratori au decupat pictura într-o serie de pânze verticale aşezate unele
în spatele celorlalte pe laturile scenei, ceea ce contravenea naturii acesteia. Partea de jos a
pânzelor suspendate atingea podeaua scenei în linii orizontale, care rareori semăna cu ceva
din natură şi contrasta cu dispoziţia virtuală a elementelor figurate. Jocul acestor pânze
producea oare iluzia dorită? Cea mai flagrantă neconcordanţă era neutralitatea podelei care
contrazicea relieful natural al peisajelor.
Aşa cum subliniază Denis Bablet într-una dintre lucrările sale de referinţă103,
preocuparea pentru integrarea solului în imaginea scenică generală este prezentă şi la
decoratorii de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Pentru început, solul a fost activat tot cu
ajutorul picturii, aşternându-se pe jos o pânză pictată104. Apoi, pentru că s-a simţit nevoia
unei reprezentări mai veridice, solul a fost modelat cu ajutorul practicabilelor. Practicabilele
permit imitarea reliefului accidentat şi dau posibilitatea unei etajări decorative a
personajelor. Scările mari, de care nu este lipsită nici o montare fastuoasă a timpului, satisfac
gustul pentru grandios şi spectacol specific societăţii celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XIX-lea.

Denis Bablet, Esthétique générale du décor de théatre de 1870 a 1914, Édition du Centre National de la
Recherche Scientifique 15, quai Anatole – France – Paris – VII, 1965.
104 O dezvoltare „magică” a acestei soluţii scenografice o găsim în creaţia marelui inovator în
domeniul scenografiei şi eclerajului, Josef Svoboda, care utilizează pânzele pictate dispuse pe
scândura scenei a căror imagine se oglindeşte într-o suprafaţă reflectantă aşezată în fundal.
103
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Pentru că preconizează o reformă structurală a punerii în scenă, care vizează în
primul rând decorul iluzionist aflat în contradicţie fundamentală cu prezenţa
tridimensională a interpretului, Appia aplică decorului caracteristica dimensională a
corpului. El inventează astfel noţiunea de decor dimensional cu funcţia de a activa solul şi, în
acelaşi timp, de a crea un element de contrast, cu rol de obstacol, în raport cu mişcările
corpului. Decorul dimensional iese din sol sub forma gradenelor, platformelor sau pereţilor,
ca spaţiu de acţiune a corpului în mişcare. Utilizarea artistică a luminii, ce conferă o anumită
plasticitate corpului uman şi decorului dimensional, contribuie esenţial la împlinirea
imaginii vii a reprezentaţiei teatrale. „Mişcarea corpului uman are nevoie de obstacole
pentru a putea să se exprime. Toţi artiştii ştiu că frumuseţea mişcărilor corpului depinde de
diversitatea punctelor de referinţă pe care i le oferă solul şi obiectele. De aceea, mişcarea
actorului poate fi realizată estetic doar în contextul unui aranjament potrivit al podelei şi al
obiectelor”105. În spaţiul dimensional, mobilitatea actorului este accentuată într-o manieră
artistică prin activarea solului. Corpul stabileşte astfel un contact real, organic, cu scena. În
consecinţă, corpul uman nu mai tinde să producă iluzia realităţii, căci este el însuşi realitate.
În acest punct, Appia insistă asupra „realităţii” teatrale, care nu trebuie să fie
confundată cu realul trăit. În acelaşi timp, autorul precizează că, în viziunea sa, nu este vorba
nici de iluzie, în sensul instituit de teatrul tradiţional, ci de o realitate esenţială proprie
teatrului, căci „iluzia scenică este prezenţa vie a actorului”106. Nu oglinda realităţii ci esenţa
ei, pe care numai arta are puterea să o surprindă şi, mai ales, să îi dea formă.
Poate cea mai consecventă dezvoltare a ideii de integrare şi activare a podelei scenei,
în sensul potenţării esenţei realismului teatral, se găseşte în opera coregrafei Pina Bausch.
Diversitatea soluţiilor inventate de coregrafa germană derivă din logica internă a fiecărei
lucrări: pământul reavăn din Sacre du printemps
(1975), stratul de frunze moarte consonant cu
lumea fantomatică din Blaubart (1977), scaunele
care materializează labirintul oniric din Café
Müller (1978), câmpul dens de garoafe din
spaţiul concentraţionar al lucrării Nelken
(1980), sau ruinele zidului prăbuşit din Palermo
Palermo (1990).
Pina Bausch, Nelken, 1980

105 Adolphe Appia, „Ideas on a Reform of Our Mise en Scène” (1902), în Adolphe Appia: Artist and
Visionary of the Modern Theatre, trad. Richard C. Beacham, Routledge, London and New York, 1993,
p. 116.
106 Op. cit., p. 118.
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Pina Bausch, Café Müller, 1978

Teoria lui Appia s-a cristalizat în urma unei îndelungi meditaţii şi a unui şir de
proiecte de decoruri şi spectacole pentru operele wagneriene, în care a urmărit concordanţa
dintre noutatea muzicală a operei şi prezentarea ei scenică. Din 1892, schiţele lui Appia au
devenit revoluţionare prin stilizarea lor: forme geometrice primare, ziduri fără amprentă
istorică, scări, pante, unde lumina şi umbra determină forma, ca în faimoasele spaţii scenice
concepute în anii 1909 şi 1910 la cererea lui Emile Jaques Dalcroze şi destinate punerii în
valoare a corpului uman subordonat muzicii.
Conform unor mărturii consemnate în scrierile sale, Appia începe să practice efectiv
euritmia după principiile elaborate de Dalcroze, inventatorul ei, act care certifică importanţa
acordată practicii şi experimentării directe, care, în cazul de faţă, era aplicată pe corpul
propriu. Primul lucru pe care îl descoperă este faptul că până în acel moment i se revelase
doar mişcarea muzicală a corpului, în timp ce euritmia i-a permis să perceapă rezonanţa ei în
spaţiu.
Astfel, întâlnirea cu Émile Jaques-Dalcroze din 1906, îi confirmă convingerile
privitoare la conjuncţia dintre corp, muzică şi spaţiu. Appia face un şir de 30 de schiţe ale unor
spaţii ritmice, ce permit punerea în valoare a plasticii corpului, formulând pentru prima dată
tipul de spaţiu propriu mişcării ritmice a corpului. El l-a numit spaţiu corporal care se animă şi
devine spaţiu viu în momentul în care este activat de prezenţa corpului actorului.
Spaţiile ritmice vor deveni punctul de plecare pentru proiectul destinat amenajării sălii
de spectacole de la Hellerau, despre care dramaturgul şi scriitorul francez Paul Claudel
spunea că este un „Bayreuth al picioarelor”. Appia concepe un spaţiu ritmic care prinde
formă prin plasticitatea decorului şi a interpreţilor. Acest spaţiu ritmic este înainte de toate
un spaţiu integrat în care nici o barieră nu separă interpreţii de spectatori. El este un spaţiu
viu care cere un nou tip de teatru.
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Adolphe Appia – Spaţii ritmice

Teatrul construit la Hellerau este expresia arhitectonică a noii concepţii despre scenă
şi despre mişcare. Marea suprafaţă de ecleraj, echipată cu proiectoare reglabile, permite
legarea scenei de sală în orice fel. Dispozitivul scenic epurat, dispus în spaţiu în trei
dimensiuni, după o ritmică a volumelor şi liniilor, devine locul prezenţei vii a interpretului.
Acesta tulbură imobilitatea spaţiului scenic adaptând mobilitatea elementelor la fluiditatea
muzicală. Spaţiul, astfel conceput, suprimă rupturile dintre tablouri, garantând dramei
unitatea temporală, şi conferindu-i unitate spaţială prin metamorfoza sa.

Sala mare a Institutului Jaques-Dalcroze de la Hellerau, proiectată de Appia în 1909 şi construită de
Heinrich Tessenow între anii 1911 şi 1912

Appia asociază această nouă concepţie despre scenă cu noua teorie a ritmicii emisă de
pedagogul Émile Jaques-Dalcroze. Descoperirea majoră a lui Dalcroze a fost posibilitatea de
a exprima caracteristicile muzicale ca proprietăţi ale mişcării. Gimnastica sa ritmică traducea
spaţiul acustic al muzicii în spaţiul mişcării corpului. Appia combină concepţia dalcroziană cu
spaţiul creat în platoul dimensional cu ajutorul luminii. Astfel, ritmul asociază strâns viaţa
sunetelor cu mişcările corpului. Pe de altă parte, natura veritabilă a luminii este revelată prin
relaţia cu formele plastice ale actorului şi ale decorului dimensional. Pentru Appia, lumina
este muzica spaţiului, este secretul însuşi al dramei având rolul de a sublinia şi de a revela
resorturile intime ale acţiunii.
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Adolphe Appia, Orpheus, Hellerau, 1913

„Cu o mână, actorul domină textul, cu cealaltă ţine mănunchi artele spaţiului, apoi,
unindu-şi cele două mâini, el creează, prin mişcare, opera de artă integrală.”107 În viziunea lui
Appia corpul uman este punctul focal în care coincid undele sonore şi fasciculele de lumină.
Teoria lui Appia a condus la cristalizarea concepţiei moderne despre relaţia dintre
spaţiul reprezentării şi ecleraj. Deşi a lucrat în perioada în care iluminatul electric se afla abia
la începuturi, a fost unul dintre primii scenografi care au înţeles potenţialul eclerajului
scenic, conceput să fie mai mult decât o simplă luminare a actorilor şi a decorului.
Subsecvent, tema spaţiului este subsumată aceleia a luminii. Spaţiul construit de
Appia este funcţional în raport cu drama şi cu actorul. El este trambulina evoluţiilor
actorului, dar şi expresiv în sine, nu numai pentru că este imaginat ca o ierarhie de planuri în
profunzime, dar şi pentru că este animat cu ajutorul unei lumini mobile şi schimbătoare, care
îl infuzează cu o viaţă proprie ce are proprietatea de a ne emoţiona în cele mai profunde
straturi ale fiinţei noastre. „Presupunem că tot ce putem face este să imităm realitatea cât mai
bine posibil. Dar crearea obiectelor tridimensionale este dificilă, deseori imposibilă, şi în orice
caz destul de costisitoare. Regizorii cred că pe scenă trebuie să se prezinte tot ceea ce pare să
fie potrivit acţiunii şi astfel, tot ceea ce poate fi realizat în formă solidă, trebuie să fie pictat...
Dacă abordăm problema din direcţia actorului, corpul uman solid şi mobil, privit în
întregime din punct de vedere al efectului său în scenă, el apare ochilor noştri doar pentru că
lumina se loveşte de el, şi în mod evident, soliditatea lui nu poate fi subliniată artistic decât
prin utilizarea artistică a luminii. Cu atât mai mult pentru formă.”108
Pentru Appia, lumina este un element ale cărui efecte sunt nelimitate. Gândind
analogic, artistul compară demersul creator al light designer-ului cu cel al pictorului.
Adolphe Appia, Opera de artă vie, Editura UNITEXT, Bucureşti, 2000, p. 15.
Adolphe Appia, „Ideas on a Reform of Our Mise en Scène” (1902), din Adolphe Appia: Texts on
Theatre, trad. Richard C. Beacham, Routledge, 1994, p. 116.
107
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„Eliberată, lumina devine pentru noi ceea ce paleta este pentru pictor; fiecare combinaţie de
culoare poate fi creată din ea; folosind proiecţii simple sau complexe, fixe sau mobile,
obstrucţii parţiale, grade variate de transparenţă, putem realiza efecte infinit variate. Lumina
ne dă posibilitatea să dăm formă materială culorilor şi obiectelor pe care pictura le fixează pe
pânză şi să le readucem la viaţă în spaţiu. Actorul nu mai are nevoie să se mişte în faţa
luminilor şi umbrelor pictate, căci el este în interiorul unei atmosfere care este făcută pentru
el.”109
Pentru Appia, regia şi unitatea experienţei spectaculare erau primordiale. Credea că aceste
elemente conduc acţiunea şi iniţiază acţiune mai mult decât orice alt lucru. Pornind de la
acest principiu el înţelegea demersul regizoral ca artă de a proiecta în spaţiu ceea ce dramaturgul
nu a putut să proiecteze decât în timp. Viziunea integratoare a lui Appia, îndepărtându-se de
conceptul de Gesamtkunstwerk, sau nuanţându-l şi deschizându-l, instaurează gândirea
modernă despre regie şi funcţia primordială a elementelor strict teatrale.
Dacă titlul lucrării fundamentale a lui Appia, Opera de artă vie, poate crea impresia, la
o primă lectură, că prin conţinutul lucrării se cercetează doar un concept nou, un concept
major, universal valabil în estetica artelor, puţine lucrări exegetice au atins un aspect care
deschide o altă perspectivă asupra sensului pe care, în ultimele sale scrieri, Appia l-a atribuit
acestui concept. Teoria sa a evoluat progresiv, pe măsură ce avansa şi analiza sa riguroasă,
de la conceperea prezenţei vii a actorului ca intermediar între compoziţie şi realizarea ei pe
scenă, avansând prin ideea că rolul de intermediar devine mai complex în cazul în care
actorul mediază expresia spaţială a muzicii în decor. Din această idee a rezultat un concept
mult mai profund în care decorul însuşi era gândit ca o extensie directă a actorului.
Sensul la care ajunge analiza lui Appia este derivat pe de o parte din observarea
atentă a aspectului şi a focalizării contemporane a artelor, dar şi din direcţia către care l-a
condus analiza atentă a elementelor artelor spectacolului pe care a continuat-o cu acribie
de-a lungul întregii sale vieţi. „Corpul viu şi mobil... a căpătat rangul de mijloc de expresie în
sine”110. De aici până la afirmaţia că „iluzia scenică este prezenţa vie a actorului” şi că „opera
de artă vie este chiar actorul”, analiza lui Appia înaintează metodic şi detaliat. „Corpul
uman, cu supleţea şi mobilitatea sa, face acum parte dintre ‚mijloacele de expresie’, ca
orchestra şi decorul şi începe să ia parte activ la mişcarea scenică. Ca şi decorul care îi este
co-armonic, ca şi muzica, care îi este co-ritmică, omul devine el însuşi operă de artă”111.

Op. cit., p. 116.
Adolphe Appia, Art vivant ou nature morte?, Bottega di Poesia, Milano, 1923, p. 10.
111 La mise en scène de Tristan et Isolde au Théâtre Mariinski, 30 octombrie 1909, Ecrits sur le Théâtre, tome
I, La Cité, Lausanne, 1973. Denis Bablet, Adolphe Appia, Acteur, Espace, Lumière, PRO HERVETIA,
Zurich, 1981, p. 29.
109
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Abstract: The essay focuses on one of the most radical directors of the
last 20 years – Pippo Delbono – who profoundly innovated the vitality
of theatre expression, bringing into his shows marginalized and
ignored people. Delbono makes an autobiographial theatre, infused
with deeply subjective experiences, creating performances of radical
liberty.
Keywords: theatre of life, radiality of expression, sensorial experience,
freedom of thought.
„Să citesc teatrul prin viață a fost pentru mine singura modalitate de a face din asta teatru”.
Pippo Delbono – Povești de iunie
Pippo Delbono112 pătrunde în subteranele existenței celor slabi și revelează
crăpăturile unor vieți ciuntite. Delbono creează un teatru al existenți marginale, un teatru al
exclușilor și expușilor la experiențe totale.
Regizorul italian s-a născut într-o familie profund creștină. Află că este seropozitiv
după ce îi moare iubitul. Trece printr-o perioadă bulversantă, care marchează începutul unor
căutări eliberatoare, topite în teatrul experiențial pe care îl practică: „Nu mai mâncam, nu
mai dormeam. Rămâneam toată ziua pe-un scaun. Nebunia mea panica… Atunci am părăsit
tot. Familie. Sat. Universitate. Ca să plec în Danemarca și să studiez teatrul. În primele zile

Pippo Delbono s-a născut în 1959 în Varraze Italia. A urmat studii de artă dramatică. A lucrat cu
Eugenio Barba și Pina Bausch. În 1987 creează primul spectacol – Il tempo degli assassini, căruia îi
urmează în 1989 Morire di musica, în 1990 Il Muro și în 1992 Henric al V-lea. În 1995 creează La Rabbia –
un omagiu adus lui Pier Paolo Pasolini și în 1998 face Guerra. În 2002, inspirat de muzica rock a lui
Frank Zappa și dramaturgia poetică a autoarei britanice Sarah Kane realizează spectacolul Genti di
plastica. În 2004 creează pentru Festivalul de la Avignon spectacolul Urlo, iar în 2005 spectacolul
autobiografic Povești de iunie. În 2006, pentru Questo buio feroce se inspiră din biografia scriitorului
american Harold Brodkey, mort de SIDA. În 2011 regizează Doppo la bataglia, spectacol în care
colaborează cu muzicianul Alexandru Bălănescu. În 2013 creează Orchidee, un spectacol care are în
centru moartea mamei sale. Pippo Delbono este și regizor de film, și de operă, dramaturg și scenarist.
112
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făceam exerciții de acrobație. Nu înțelegeam prea bine de ce, dar eram atât de disperat de
golul pe care iubitul meu mi-l lăsase, încât m-am abandonat acestei munci fizice epuizante.
Ca să nu mor și eu la rândul meu.” – Povești de iunie.
Delbono face din autobiografie un teatru subiectiv,
care devine teatrul biografiei colective. Regizorul adună în
comunitatea de creație din jurul lui oameni fără adăpost,
muzicieni ambulanți, cerșetori și creează împreună cu ei
unul dintre spectacolele de referință al companiei sale –
Barboni.
În timpul unui atelier la un spital de psihiatrie din
Napoli, Pippo Delbono îl cunoaște pe Bobò, analfabetul
surdomut internat în spital timp de aproape 50 de ani. Îl ia
cu el și devin nedespărțiți. Teatrul întâlnirilor existențiale
marcante este, în viziunea lui Delbono, singurul care merită
făcut până la capăt. Pe Gianluca, bolnav de sindromul
Down, elev al mamei sale, Pippo Delbono îl ajută să-și
împlinească visul – să fie actor într-o companie de teatru.
Delbono sondează handicapul
și
îl
sublimează
transformându-l într-un poem al oprimării. Într-o incantație funebră și solară a lumii.
În 2008, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a programat unul dintre
spectacolele regizate de Pippo Delbono – Urlo, în care piticii, travestiții, abandonații lumii își
dau întâlnire în acordurile unei fanfare românești. Tot în 2008, în cadrul Festivalului Uniunii
Teatrelor din Europa, s-a jucat la București un spectacol-manifest visceral împotriva
ipocriziei ucigașe – Minciuna –, montare-scrisoare deschisă către o umanitate care se
autodistruge, arsă în rotisorul propriilor ei promisiuni ratate.
În construcția spectacolului Minciuna, Delbono pleacă de la un incident revelator – un
incendiu la o fabrică din Torino –, pentru a vorbi despre o stare de tranzit, de limită între
ceea ce reușește să se salveze și ceea ce dispare pentru totdeauna.

123

Concept vol 8/nr 1/2014
Research
Omul-lup şi omul-zgârie nori, lătratul şi discursul politic polarizează imaginarul
spectacolului. În negru complet şi cu ochelari de soare, personaje robotizate, noi ființe
politice care ne veghează sfârșitul, dansează pe o platformă. Corpurile își lasă greutatea să
alunece de pe un picior pe altul, de pe o mână pe alta, de pe o privire pe alta.
Cu un șirag imens de perle la gât și în pielea goală, Gianluca dansează pe vârfuri ca și
cum ar fi o bucată de carne cu aripi din mărgele. Se leagănă însingurat într-o lume pe care nu
mai știe cum s-o privească. În frac negru, Bobò vine din public și se mișcă într-un ritm
dezarticulat, care pare să irumpă de
undeva din adâncul corpului lui,
detașat de coloana sonoră a
prezentului nostru. Un corp care
dezordonează orice ordine impusă
pentru a crea stări de libertate
absolută. De mână, Bobò și Delbono
ne privesc. Unul rămâne în frac,
celălalt se dezbracă și își așează
propria istorie la picioare.
Dincolo de toate zgomotele lumii, de toate rafalele de agresivitate netemperată, Bobò
tace. În tăcerea lui, Delbono regăsește liniștea unei lumi convulsive. O liniște care are ceva
din lumina tuturor începuturilor și tuturor sfârșiturilor.
Amestec de anarhie și acalmie, de violență intempestivă și de somn post-cutremur,
spectacolele lui Delbono reprezintă umanitatea contemporană în tot ce are ea mai traumatic.
Mai dur. Mai poetic. Mai amnezic.
Pornind de la explozia vitală a corpului neîmblânzit, Delbono plasează experiențele
corporale subiective în proximitatea unor evenimente istorice esențiale. În corp se dilată și se
contractă istoria recentă cu toate traumele ei, cu exclușii și neprimiții în lumea celor care au
puterea. Corpul este purtătorul unei arhive afective complexe, în care se citesc toate ratările
și neîmplinirile existenței cotidine. Existența marginală face din surdomutul Bobò (actorulfetiș al regizorului) un performer al propriei sale vieți, care seduce prin maximă
vulnerabilitate. Fragilii lumii sunt eroii lui Pippo Delbono.
Corpul mignion al lui Bobò și corpul masiv al lui Gianluca sunt, de fapt, două muchii
ale aceleiași fragilități, care acumulează alienare și regres până la stadiul de trup singur în
lumea lui, trup al eradicării compromisului social cu toate complicitățile din jur. Bobò și
Gianluca par două corpuri mereu la început de drum. Inocente și nelocuite de mersul
existenței cotidiene. Căzute printre silabe stinghere, eșuate, înfrânte. Două corpuri în care
cuvintele nu-și mai găsesc locul și din care doar mișcările curg. Lent, laconic, liber.
Delbono provoacă lumea chirciților și neascultaților, celor evacuați la periferia
raționalității, să explodeze la câțiva metri de senzațiile noastre aplatizate. Să ne trezească și să
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strige: exist ca să vorbesc despre însingurarea mea. Despre tot ce mi-e frică să fiu până la
capăt. Despre toate fracturile pe care le ascund ca să le înfrunt mai ușor. În fiecare zbatere a
corpurilor se simte agonia încercării de a ieși din amnezie. Lumea lui Delbono este o celulă
prin ale cărei zăbrele pătrude lumina durerii de a fi și revelația că, dintre toate durerile
umane, cea mai cumplită e aceea în care simți că nu aparții nimănui. În care te trezești din
singurătate într-o nouă singurătate.
Bobò, cu un corp mic, fără trecut și fără viitor, pentru care toate zilele sunt la fel, este
cel căruia Pippo Delbono îi dedică cele mai multe spectacole pe care le face. Bobò care scoate
sunete sparte și se mișcă sincopat. Un corp de copil înșurubat într-o vârstă pe care nu și-o
mai știe, dacă și-a știut-o vreodată. Un corp alfabetizat
doar cu el însuși. În timpul liber, Bobò poartă un tricou
cu numărul zece. El este campionul vieții de zi cu zi,
învingătorul tuturor meciurilor pierdute. În cartea care
stă la baza spectacolului său autobiografic – Povești de
iunie113 – Pippo Delbono citează poemul unui antropolog
– Carlos Castaneda – care a locuit o vreme cu indienii din
America: „La moartea ta, vei dansa pe un deal la sfârșitul
zilei. Și în timpul ultimului tău dans vei întâlni toate
bătăliile câștigate și pierdute. Vântul va fi dulce și calm, și
dealul va tremura. Și atâta timp cât vei dansa și vei dansa
și vei dansa, moartea, așezată aici, te va aștepta”.
„War”/„Guerra”, regia Pippo Delbono, 1998

Pippo Delbono face teatru cu tot ce-l doare la
vedere. Cu tot ce-l revoltă la suprafață. Cu toate
angoasele, neputințele, căderile în suferințe și salturile în
iubire, nesiguranțele și căutările bâjbâite printre gânduri
frânte și dezordonate, exprimate fără plasă de siguranță.
Fără pedală și fără compromisuri.
„Doppo la battaglia”/„After the battle”, regia Pippo Delbono, 2011,
Bobo alături de steaua Operei pariziene Marie-Agnes Gillot

Pe 16 iunie 2014, Pippo Delbono a fost invitat la
UNATC București unde a fost proiectat filmul său Grido – povestea unei experiențe,
întâlnirea cu Bobò, care i-a marcat viața și teatrul revoluționar pe care îl face. După proiecția
filmului, Delbono a vorbit despre relevanța autobiografiei în spectacolele sale, despre
113

Pippo Delbono, Povești de iunie, Actes Sud, Paris, 2008, p. 22
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trecerea de la teatru la film, despre ce nu-i place la teatru – actorii obsedați să-și găsească
permanent motivația interioară, preocupați excesiv de felul în care ajung la un rezultat,
modernizarea haotică a unor texte clasice în spectacole în care nu e căutată vitalitatea
prezentului, ci doar o formă înghețată de expunere –, despre nevoia de a face un teatru
politic, un teatru care brăzdează zonele de adevăr și aruncă în aer perimetrele de ignoranță în
care ne afundăm.
Pippo Delbono face un teatru al libertății exemplare, al exaltării senzoriale și al
lucidității critice, în care fiecare cuvânt e rostit cu urgența unui manifest existențial. Un teatru
în care corpul își afirmă vitalitatea debordantă, sfidând orice constrângeri și spulberând
canoanele normalității impuse. Un teatru al explorării celor mai intime trăiri, expulzate din
zona de confort și aruncate drept în față spectatorilor. Delbono ne dezmorțește simțurile și ne
pulverizează compromisurile.

Grido, regia Pippo Delbono, film autobiografic, 2006, Italia
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Abstract: The cultural globalization led to a uniform human image: everywhere, at work we wear
classic suit or costume, leisure time jeans and jacket. A natural question arises: we are citizens of the
world, but how are we different from others? There are places in Romania, as well as in Japan or
Mexico, where people wear dresses of very ancient origin, decorative art creations that one can be
proud with, and by which one can assert a distinct identity. The purpose of this study is twofold. The
proof presented is based on the RetROMANIA collection of costumes, decorative objects, furniture,
jewelry and accessories from the XIX-th and the XX-th centuries, made by Adina Nanu, that is
presented to students at the courses of art style history and scenography.
The important collection is physically housed in the basement of a building, in good
conditions, but hardly accesible to a large public. The collection is now being made available to
everyone as a virtual museum. The paper presents a work in progress based on immersive and desktop
virtual reality techniques, aimed to introduce the viewer to the visual arts and to educate the audience
visually. The project presented herein is an ongoing educational venture, designed for engaging both
teachers and learners in the intensive use of new learning technologies.
Keywords: immersive virtual reality, desktop virtual reality, interactivity, 3D communication,
virtual museum, e-learning, decorative arts, intercultural dialogue, national specificity, globalization,
popular suit.
Constituirea colecţiei de costume RetROMANIA
Costumele şi obiectele care alcătuiesc colecţia provin iniţial din familia Adinei Nanu,
mama ei fiind prima care şi-a păstrat pălăriile vechi şi amintirile în cutii rotunde de pălării.
Acestea erau deschise la petrecerile costumate de sărbători. Când Adina Nanu a început să
predea pe lângă istoria artei şi pe cea a costumului la Universitatea de Arte, ea a reconstituit
câteva ţinute, pornind de la pălării şi completându-le cu veşminte, pantofi şi accesorii.
Atunci au intrat în joc şi rudele şi prietenii apropiaţi, care şi-au adus aminte că au şi ei prin
casă astfel de piese, pe care le ţin doar ca amintiri. Şi acum, prieteni, dar şi necunoscuţi, oferă
diverse costume sau obiecte spunând cu toţii aproape aceleaşi cuvinte: „Nu am urmaşi” sau,
mai des, „copiii mei aruncă tot, dar eu nu mă îndur, dar nici nu mai am loc în casă unde să le
ţin, vă rog puneţi-le în expoziţie, unde le voi mai putea vedea şi se vor bucura şi alţii de ele.”
Lor li se datorează existenţa acestui început de Muzeu al Costumului, în care fiecare element
formează un inel din lanţul evoluţiei imaginii umane de-a lungul timpului.
Grupând costume, piese de mobilier, oglinzi şi podoabe, colecţia evocă modele şi
stilurile care s-au succedat de la romantismul secolului al XIX-lea la 1900 apoi la
modernismul care a marcat tot secolul al XX-lea, la postmodernism până în zilele noastre.
Colecţia nu se opreşte însă la prezent, ci prin proiectele de anticipaţie deschide perspective
spre viitor. Din 1997 şi până azi, au avut loc 15 expoziţii ale colecţiei, pe diverse teme, în
Bucureşti la Muzeul Colecţiilor, Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Cotroceni, Muzeul
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Naţional de Istorie, Casa Armatei, Centrul Cultural al Primăriei sectorului 1, la Palatul Peleş
din Sinaia şi la Muzeul Costumului de la Veneţia etc.
Sediul colecţiei este în adăpostul antiatomic al Universităţii de Studii Economice
ARTIFEX, (din Bd.Vasile Milea nr. 2 Bucureşti). În acest moment titlul expunerii este „500
pălării”. Adăpostul anitatomic asigură condiţii bune de conservare, temperatură şi umiditate
relativ constante, iar universitatea gazdă nu percepe chirie, nici cheltuieli de întreţinere.
Neavând supraveghetori de sală, vizitarea nu este posibilă decât în grupuri mici, la cerere.
Vizitatorii sunt mai ales artişti plastici, studenţi, elevi din toată țara, şi, uneori,
oaspeţi de peste hotare. Ei intră relaxaţi, ştiind că vor vedea haine, cu care sunt obişnuiţi, şi
nu vor fi supuşi unor eforturi de înţelegere. Profitând de ocazie, pe lângă informaţiile istorice
şi poveştile legate de costume şi obiecte, ghidajul asigurat de Adina Nanu vorbeşte despre
imaginea artistică atrăgând atenţia asupra compoziţiei, a proporţiilor, a acordurilor
cromatice sau a sugestiilor polisenzoriale trezite de materiale.
Scopul principal al colecţiei este prin urmare educaţia artistică vizuală la toate
vârstele, din copilărie până la bătrâneţe. Costumele şi obiectele aranjate ca adevărate
„instalaţii” urmăresc recrearea atmosferei fiecărei epoci, demonstrând nivelul înalt cultural şi
artistic al capitalei României în ultimele două secole, ceea ce ar putea constitui un argument
pentru atragerea turiştilor.
Obiective. De la real la virtual
Colecția și expoziția RetROMANIA ar avea un impact mult mai mare dacă:
- publicului care din motive de distanță, timp, disponibilitate, nu a putut efectua vizita
fizic, i s-ar putea pune la dispoziție o modalitate virtuală de acces;
- accesul ar putea fi extins după vizitarea expoziției, într-un mod virtual și permanent,
ca și consultarea unei arhive.
Ne propunem realizarea unui curs interactiv pentru învățământul artistic prin aplicarea
tehnologiilor realității virtuale (VR).

Expoziţia RetROMANIA
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RetROMANIA, de la real la virtual

Obiectivele propuse urmăresc să permită nu numai accesul clasic la informații referitoare la
obiectele de studiu, ci să ofere mai ales posibilitatea:
- realizării unui mediu virtual interactiv, care reacționează la solicitările cursantului
- realizării unei experiențe complete (imagine, sunet și ambianță)
- realizării unei imersiuni puternice în mediul virtual
- utilizării interactive, urmând trasee prin spațiul (expozițional) virtual pe care utilizatorul
și le stabilește singur (ca și când s-ar afla la fața locului)
- vizualizării 3D a exponatelor din perspective multiple, vizualizare pe un traseu circular a
unui obiect (ca și când obiectul s-ar afla singur în centrul sălii sau al exponatului în centrul
atenției)
- vizualizării și studiului exponatelor în mod interactiv (ceea ce nu s-ar permite în realitate)
folosind imagine 3D interactivă
- vizualizării stereoscopice
- realizării decorului prin integrarea obiectelor uzuale din mediul studiat (mobilier, obiecte
decorative), transpunând subiectul în realitatea mediului de studiu
- ca spațiu virtual, se va putea realiza, în plus, și explorarea obiectelor neexpuse fizic în săli
(aflate în depozite) și, prin aceasta, extinderea expoziției reale.
Acest mod de abordare urmăreşte sporirea sentimentului de prezenţă la faţa locului.
Vom folosi noile tehnologii pentru cursul de Istoria costumului predat de doamna
profesor Adina Nanu la Universitatea noastră, la specializarea Scenografie, unde folosește ca
material didactic colecția sa de costume autentice din secolele XIX și XX. Prin această
abordare, studenții devin participanți activi în procesul de învățare. Vizitatorii vor avea mai
multe teme la dispoziție, disponibile ca posibile itinerarii prin expoziție, la alegere. În cele
din urmă, expoziția va sublinia rolul comunicării sociale, aspectele estetice ale broderiei și
dantelei, evoluția pălăriei etc. Analiza estetică aplicată ansamblurilor de costume prin
intermediul noilor medii va permite o explorare și înțelegere mai profundă a îmbrăcăminții
din diferite epoci.
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Expoziția virtuală

Generaţii. Nativi şi imigranţi digitali
Astăzi, generațiile de tineri își exercită abilitățile de comunicare și posibilitățile de
control prin intermediul omniprezentului ecran (calculator, TV, console mobile, portabile), ei
interacționează, simulează și controlează într-un mod neîntâlnit anterior. Imaginația acestor
generații a fost instruită într-un mod diferit, iar media și metodele tradiționale nu le oferă
răspunsurile așteptate. Pentru ei inovația nu mai este un risc, ea devine o necesitate.
Observăm imediat că tinerii sunt astăzi mult mai hipertextuali în gândire, mai multitasking
și interactivi în acțiune, puternic ancorați în media, iar pentru ei nu există o demarcație clară
între instrumentele de socializare/studiu/lucru/distracție.

Imagine din expoziția reală
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Expoziţia virtuală

Expoziţia virtuală

Un studiu efectuat în anul 2005 în SUA pe un grup de tineri a relevat faptul că până la
vârsta de 21 de ani aceștia au petrecut 10.000 de ore cu jocuri video, 20.000 ore la televizor,
10.000 ore folosind telefoane mobile, au trimis 200.000 de e-mailuri, dar au petrecut numai
numai 5.000 ore citind (Bonamici et al. 2005). Acest studiu, dar şi altele (Toledo 2007, Jukes și
Dosaj 2006, Barnes et al 2007, Kaiser 2010, Lenhart et al 2005, Ferris 2009, Tapscott 1999,
Tapscott 2009), a subliniat diferențe semnificative între actuala tânără generație, comparativ
cu generațiile anterioare. Pentru tinerii de astăzi saturația media și experiența jocurilor au
indus o preferință vizual și spațial în detrimentul textului scris. Ei învață prin descoperire,
sunt mult mai grăbiți și așteaptă rezultate imediate. Tinerii sunt familiarizați cu tehnologiile
avansate, fără dorința de a deveni experți și consideră tehnologia ca fiind esențială învățării.
Ei doresc să aibă posibilitatea alegerii în ceea ce fac, doresc să aibă posibilitatea de a
personaliza ceea ce fac și, cel mai important, doresc să fie în măsură a alege tipul de învățare,
ce, când, unde și cum să învețe.
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În anul 2001 Marc Prensky (Prensky, 2001) a pornit de la modelul generaţiilor
structurate pe vârste şi a definit un model de diferenţiere între elevi şi profesorii lor. Modelul
propus pornea de la impactul pe care tehnologia îl are în general asupra culturii şi a propus,
pe baza unei analogii, două categorii: nativi şi imigranţi digitali. Primii sunt cei născuţi în
„zodia” digitalului, pentru care calculatorul, jocurile video şi Internetul reprezintă „limba
maternă”. A doua categorie este reprezentată de cei pentru care digitalul a apărut mai târziu
în viaţă, dar care au adoptat în mare măsură digitalul. Aceştia sunt imigranţii digital, care au
o altă „limbă maternă” şi care vor păstra un „accent” mai mult sau mai puţin pronunţat, mai
multă sau mai puţină vreme.
Utilizarea tehnicilor realității virtuale
Tehnologia se schimbă rapid și determină schimbarea vieții noastre de zi cu zi. Există
un decalaj între modul în care imigranții digitali și cei nativi adoptă și folosesc tehnologia, iar
acest lucru impune necesitatea de a reduce decalajul dintre profesori și elevi, de a adapta
metodele de predare. Tehnicile relității virtuale oferă oportunități în acest scop.
Realitatea virtuală a oferit de la bun început o experiență captivantă imersivă și
interactivă cu ajutorul imaginilor 3D generate de calculator și dispozitivelor de vizualizare și
interacțiune (Biocca 1995, Mazuryk sa). Realitatea virtuală permite utilizatorilor să participe
în mod activ, implicând unul sau mai multe simțuri, în timp real, într-un mediu care îi
înconjoară, cu care interacționează, ca și cum ar fi prezenți în mediul simulat.
Un înalt grad al experienței imersive necesită computere și dispozitive de înaltă
performanță, astfel încât tehnologia a devenit disponibilă comercial numai la sfârșitul anilor
1980. Sistemele VR performante de astăzi sunt caracterizate prin dispozitive chiar mai
sofisticate: dispozitive tactile și haptice, mănuși de date, dispozitive de urmărire a mișcărilor
capului, corpului, ochilor, biosenzori, input audio, dispozitive de control a forței de răspuns,
dispozitive de vizualizare de tip ochelari-căști (HMD), sisteme de proiecție, sisteme de tip
CAVE (Burdea, 2003). În ciuda calităților și progreselor, unele dispozitive au rămas ori s-au
dovedit a fi incomode, altele sunt încă foarte scumpe (sistemele CAVE).
Deoarece nu toate aplicațiile VR necesită imersiune completă, s-a dezvoltat o
categorie largă de sisteme și aplicații denumite desktop VR, disponibile pe calculatoarele
desktop actuale. Din cauza prețului lor, ele sunt caracterizate prin accesibilitate. Aceste
sisteme folosesc calculatoare obișnuite, iar ca dispozitive de control și urmărire echipamente
specializate, dar accesibile ca preț. Generațiile actuale de tineri, prin jocurile pe calculator
sunt deja familiari cu acestea.
Sistemele desktop VR au acum prețuri rezonabile și aplicațiile VR pot fi accesate și
distribuite on-line (WWW) sau off-line (DVD-ROM), astfel încât mai există doar puține
limitări. Pentru scopul nostru, acest lucru este foarte important, deoarece tehnicile VR pot fi
acum utilizate pe scară largă în domeniul educației, în sala de clasă și în afara ei.
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Inițiativă de curs pentru medii virtuale
Efectele menționate anterior nu sunt pasagere, ele sunt rezultatul acumulărilor
datorate progresului tehnologic rapid din ultimii zeci de ani și a mutațiilor induse. În acest
context, ne propunem realizarea unui curs interactiv pentru învăţământul artistic adresat
nativilor digital, prin aplicarea tehnologiilor realităţii virtuale, atât desktop cât și imersivă.
Acest mod de abordare urmăreşte sporirea sentimentului de prezenţă la faţa locului.
Obiectele de studiu, costume pe manechine, mobilier şi obiecte ce alcătuiesc colecţia
antropologică RetROMANIA, sunt constituite într-o bază de date (obiecte 3D, fotografii,
schiţe, secvenţe video, text, sunet), organizate într-un spaţiu virtual, accesibile printr-o
interfaţă naturală 3D pe principiul vizitării acesteia.

Expoziţia virtuală – desktop VR

Expoziţia virtuală – desktop VR
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Se vor realiza versiuni multiple ale cursului. Pe o scală a complexității, vor fi
disponibile:
- o versiune pentru Internet, on-line, „la un click distanță”, accesibilă de oriunde și oricând
- o versiune offline, pe DVD-ROM, ca aplicaţie multimedia interactivă, care să-i permită
continuarea, reluarea şi completarea vizitei reale; această variantă ar îndeplini și funcția
unui catalog care ar putea fi mult mai amplu, mai atractiv și mai ieftin decât un catalog
clasic imprimat
- o versiune accesibilă în Laboratorul de Realitate Virtuală al UNATC, folosind o
tehnologie specifică.
Primele două sunt aplicații din categoria desktop VR. Ultima este o aplicatie specifică realității
virtuale imersive și utilizează tehnologia hardware și software disponibilă în acest laborator
(projection based VR).

Expoziţia virtuală – immersion VR
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Dezvoltarea aplicației VR cu EON Studio
Se fac experimente pentru utilizarea unui headset de tip Oculus Rift, ca soluție de vizualizare
la un preț scăzut pentru aplicații de tip desktop immersive VR.
Vizualizare cu un headset Oculus Rift - Immersive VR

Avantajele acestei abordări sunt:
- înnoire pedagogică folosind metode și tehnici
adecvate secolului XXI
- îmbunătățirea competențelor de comunicare profesorstudent
- accesul la o colecţie unică, disponibilă astfel pentru
un public foarte larg
- promovarea şi valorificarea acestui patrimoniu
- accesul on-line va permite utilizatorului nu numai
descoperirea unei colecții deosebite, ci să o viziteze virtual, în totalitate, cu mult înaintea
unei vizite reale, determinându-i sau sporindu-i interesul pentru aceasta
- acest tip de abordare este lipsită de constrângerile distanţei şi timpului.

Expoziţia virtuală
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Concluzii
Scopul existenţei colecţiei de costume RetROMANIA alcătuită de Adina Nanu este
iniţierea artistică şi educaţia vizuală a publicului prin prezentarea imaginii umane ca prima
şi cea mai însemnată artă decorativă (Nanu 2006, Nanu 2011). Colecţia este organizată ca un
muzeu virtual, vizitarea se poate face prin mijloace specifice realităţii virtuale, oferind
avantajul interactivităţii prin alegerea temei studiate şi a modalităţii de examinare a
exponatelor, a mijloacelor de prezentare a informaţiei. Produsul final va fi disponibil în
variante multiple.
În expoziţie sunt oferite utilizatorilor mai multe itinerarii posibile, la alegere; de
exemplu: nunta (la ţară, la oraş, în diferite epoci etc.), relaţiile dintre costumul cult şi cel
popular, modificarea imaginii umane în cadrul stilurilor sec. XIX şi XX, rolul de comunicare
socială şi aspectele estetice ale broderiilor şi dantelelor, evoluţia pălăriei etc.
Analiza plastică aplicată unor ansambluri costumare prin noile metode de
comunicare permite o cunoaştere mai precisă şi mai completă a veşmintelor din diferite
epoci, care poate avea loc nu numai în sălile muzeului, ci oriunde şi oricând, pe parcursul
ales de privitor şi fără ca exponatele să fie supuse uzurii prin atingere. Imaginile ataşate
ilustrează elementele şi principiile amintite. Metodele de adresare au avut în vedere
specificul generaţiei actuale de studenţi.
Exemple de itinerarii posibile
1. Costumul popular românesc, purtător al specificului național
Astăzi, circulaţia informaţiei prin televiziune şi Internet pe toată planeta a produs
«globalizarea» comunicării, folosirea limbii engleze ca un limbaj comun şi răspândirea
aceloraşi modele de imagine umană (toată lumea poartă la slujbă costum clasic, iar, în timpul
liber sau la şcoală, blugi şi tricou). Fiecare individ reacţionează cum ştie şi cum poate pentru
a se distinge din mulţime, iar ţările se străduiesc să-şi facă publicitate prin câte un brand cât
mai personal şi atrăgător. Pentru a încuraja turismul, nu numai peisajul, dar şi locuitorii
trebuie să stârnească interes, curiozitate şi admiraţie. Probabil că în timpul care urmează,
«specificul naţional» va deveni din nou o preocupare, alimentată mai mult de interese
materiale decât culturale.
Dar ce avem noi «altfel» de arătat ? Din preistorie, de pe vremea dacilor (cuceriţi mai
târziu de romani) ne-a rămas croiala simplă a tuturor pieselor portului, asamblarea lor din
bucăţi de ţesătură necroită. Din vremea primelor secole creştine, la curtea domnească, dar şi
la sate, s-a impus acoperirea trupului supus ispitelor prin veşminte decente (fără mâneci sau
pantaloni scurţi), silueta de coloană şi ornamentele în forme geometrice regulate.
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Istoria costumului popular românesc

Pentru a se deosebi de boieri sau oamenii bisericii, dar şi de cei de alte naţionalităţi,
ţăranii purtau doar haine albe, din cânepă, in, lână, etc. simple şi funcţionale ca şi arhitectura
caselor de sat, pe când femeilor li se îngăduia să poarte pe lângă negru şi roşu.

Costum popular purtat de ţărani
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2. Costumul popular la Curtea Regală
La Curtea Regală, în secolul al XIX-lea, portul popular era arborat ca un steag, dar a
fost transformat de Regina Elisabeta şi doamnele de la curte în ţinută de gală, din materiale
mai scumpe, cu forme mai ample şi acoperit de podoabe strălucitoare, fir de aur, mărgele şi
paiete, cu fusta sprijinită de cercuri metalice (crinolină).

Costume populare purtate la Curtea Regală

Urmaşa ei, Regina Maria şi copiii ei, ca şi majoritatea orăşenilor, îmbrăcau la sărbători
costume autentice din diferite regiuni ale ţării. În arhitectura oraşelor a luat naştere către
1900 stilul neoromânesc, datorat mai ales arhitectul Ion Mincu, cultivând specificul naţional
prin adaptarea unor aspecte ale vechilor mânăstiri medievale.

Costume populare purtate la nuntă la Curtea Regală
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3. Stilul neo-românesc
După primul război mondial, după Marea Unire a provinciilor româneşti din 1918,
s-a impus găsirea în toate artele, a trăsăturilor comune, specifice întregii ţări, o imagine
identitară pe care astăzi am numi-o brand de țară. Pentru a defini „caracterul nostru național",
care ne distinge de restul Europei, pictori români școliți în Occident au cercetat moștenirea
trecutului, de la Tonitza la Pallady, Olga Greceanu sau Sabin Popp. Fuziunea naturală dintre
arta modernă și tradiția națională a stat la baza înfloririi excepționale a școlii de artă
românească interbelică. În arhitectură, urmașii lui Ion Mincu au continuat să adapteze forme
și ornamente tradiționale la construcțiile moderne. Nu numai la curte şi la conacele boiereşti,
dar şi în sate, la horă, s-a generalizat mai ales costumul cel mai vechi, zis «de Muscel». El a
fost adaptat în anii ’20 pentru crearea unor ţinute moderne, cum e rochia din colecţie care a
aparţinut pictoriţei Cozia Oteteleşanu

Rochie inspirată de costumul popular de Muscel

Astăzi tinerii descoperă cât e de plăcut vechiul costum din fibre naturale, cu croiala
simplă, confortabilă, cum e, de pildă, cămaşa purtată altădată de păstori, cu cusături discrete
care o fac inconfundabilă.
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MECANISMELE LOGICE

Mircea Gheorghiu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
mircea_l_gheorghiu@yahoo.com

Abstract: The Art of acting is a way of thinking and, in the first
place, a specific logical mecanism. If the writings of Diderot put
acting between ratio and feeling, due to the bivalent logic, the
Romanian Director and Acting Professor Ion Cojar establishes
that the distinctive way of actors’ thinking is the polyvalent logic.
The actor believes and even can be two things at a time, he and
another. This mentality is the founding principle of the actor’s art
and Ion Cojar summarizes this well in his book: „The actor is the
artist and his work, he is citizen X and character Y, he is a civilian
person and also Hamlet or Richard, whose concepts and ways of thinking he assimilated.”
Keywords: Denis Diderot, Ion Cojar, the Art of Acting, Acting poetics, the logical mechanism of
thinking, „the concept”, theme, the vulnerability potential.
În sfera teatrului, pentru oamenii de specialitate, problema existenţei personajului a
constituit întotdeauna un motiv de analiză, de dispută şi controversă. Din punct de vedere
filologic personajul există. El poate fi analizat, disecat, caracterizat. Curios este că, deşi toţi
vorbesc despre acelaşi personaj, la nivel imaginativ, fiecare exeget are o altă reprezentare
despre ceea ce vorbeşte. Pentru un actor profesionist, personajul nu trebuie să existe dacă
vrea să fie cu adevărat un creator şi nu un executant. „Toate personajele sunt în noi”, spune
profesorul Ion Cojar, rămânând ca sistemele semiotice (textele), ce se comunică literal, să fie
asumate şi, prin imaginaţia substitutivă, să fie transformate în sisteme materiale, în realitate
sensibilă, concretă, obiectivă şi dinamică, exprimată comportamental.
Obiectivul primordial al şcolii noastre de teatru este învăţarea unei metode, a unei căi
de ajungere nu de la mine la personaj, ci de la mine la un alt mine, ce apare căutând în
straturile cele mai profunde ale „eu”-lui meu printr-un mecanism logic specific. Tocmai acest
mecanism logic specific face obiectul acestui eseu; însă, pentru a înţelege importanţa lui în
arta actorului trebuie să pornim de la faptul că logica clasică respectă principiul identităţii şi
noncontradicţiei: un lucru este ceea ce este, neputând să fie şi în acelaşi timp să nu fie.
În cartea sa „Paradox despre actor” - una dintre cele mai importante scrieri teoretice
despre arta dramatică - Diderot, în opoziţia „raţiune – simţire”, spune că raţiunea devine
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unul din termenii unei alternative, din care rezultă că aceasta poate fi înlocuită cu „altceva”
de o importanţă şi valoare egală cu ea. Abordând problematica gândirii, în cadrul
fenomenului creaţiei actoriceşti, din perspectiva logicii clasice, ori raţiune ori simţire,
înseamnă că numai în unele cazuri, dupa necesitate sau gust, la baza actului scenic stă uneori
numai raţiunea, iar alteori această funcţie poate fi îndeplinită de sentiment. Dar unul din cei
doi termeni nu poate lipsi şi, mai mult, logica clasică binară nu poate admite ca un lucru să
fie ambii termeni deodată. Potrivit lui Diderot, prin gândire logică, arta actorului nu putea fi
decât ori raţiune, ori simţire, a treia soluţie neexistând. Tertium non datur.
Perioada în care a trăit Diderot era cea a ideilor clare şi demonstrabile şi tot ceea ce
era explicat prin alte forme logice ar fi fost considerat în afara logicii.
Astăzi nu numai că este posibil, dar şi obligatoriu, să considerăm că arta actorului
poate fi în mod cert mai multe lucruri deodată, pentru că astăzi se cunosc mecanisme logice
ce explică natura unor lucruri de neconceput prin logica clasică binară. Există astăzi
mecanisme logice ale căror principii acceptă ca un lucru să fie ceea ce este şi totodată să nu
fie, să fie ceva şi în acelaşi timp altceva, aşa cum spune Ion Cojar: „să fie ceva ce nu e nici
prezenţă concretă, nici absenţă absolută”, deci să fie două sau mai multe lucruri deodată şi
contrar logicii clasice să existe şi a treia soluţie logică şi a patra... În momentul creaţiei,
actorul este o persoană cu două sau mai multe identităţi, iar arta lui reprezintă două lucruri
în acelaşi timp: şi raţiune şi simţire. Aşadar, pot spune că sunt cu totul de acord cu afirmaţia
dlui Cojar: „actorul şi-a întemeiat dintotdeauna credinţa în mod natural şi pe un alt tip de
gândire, pe un alt mecanism logic decât logica clasică binară, pe o mentalitate aparte care a
făcut posibilă depăşirea limitelor impuse de logica formală, fără ca, neapărat, acest fapt să
poată fi conştientizat şi explicit.”
Mecanismul logic specific are drept scop îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare
pentru ca arheii fiecărui student, referindu-ne la şcoala dramatică, să devină realitate, să se
actualizeze. Henri Bergson face o analiză extraordinară asupra naturii omului comun şi a
naturii omului artist ce poate fi sintetizată astfel: omul comun vede doar ceea ce este necesar,
omul artist vede şi ceea ce nu are neaparată nevoie. Plecând de la Heidegger care spune că
„piatra e doar o piatră pâna când devine armă”, înţelegem că piatra poate deveni şi „altceva”
în acelaşi timp, poate fi două lucruri deodată. Profesorul Ion Cojar completa pe bună
dreptate spunând ca „prin utilizare, deci prin acţiune umană, piatra poate fi şi trei lucruri în
acelaşi timp: obiect artistic (o sculptură), obiect uzual (scrumieră sau sfeşnic) şi armă (corp
delict)”. Tocmai modul acesta de a gândi, care contravine logicii bivalente, şi care utilizează o
schemă logică polivalentă, corespunde actorului. El crede şi chiar poate fi două lucruri
deodată, el şi altcineva. Această mentalitate este principiul fondator al artei actorului şi Ion
Cojar sintetizează foarte bine acest lucru în cartea sa „O poetică a artei actorului”. „Actorul
este artistul şi opera sa, în acelaşi timp, este cetăţeanul X şi personajul Y, e şi persoana sa
civilă şi Hamlet sau Richard, ale căror concepte şi moduri de a gândi şi le-a asumat.”
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Aşadar putem concluziona că, pe
lângă faptul că arta actorului este un mod de
a gândi, ea este în primul rând un mecanism
logic specific.
În lucrul cu studenţii, la clasă, am
observat că cel mai greu moment este acela în
care ei află că trebuie să se regăsească pe ei cei
adevăraţi. Mentalitatea tânărului de astăzi şi
informaţiile cu care acesta părăseşte liceul şi
intră pe porţile universităţii noastre ajung
uneori să ne sperie. Obişnuit ca profesorul să
fie un model pentru el şi să fie deţinătorul
adevărului absolut, are un şoc când află că
profesorul nu-şi împarte adevărurile personale studenţilor, ci caută să descopere adevărurile
fiecăruia dintre ei, că profesorul de actorie nu predă, iar studenţii nu-şi notează şi nu învaţă
acasa. Întreaga muncă de la clasă este subordonată principiului „numai fiind eu însumi pot fi
ceilalţi posibili din mine”. Din această cauză sau conform acestui principiu, sunt totalmente
nocive celelalte metode pedagogice care au la bază indicaţia ca formă de lucru,
exemplificarea, arătarea de către profesorul de clasă cum să se facă un moment, o scenă,
pentru că studentul va căuta să respecte cu sfinţenie ce i-a spus profesorul, va căuta să-l
imite, se va gândi cum a făcut şi va fugi realmente de el însuşi devenind o fantoşă. Atunci
când mintea studentului este preocupată să respecte foarte multe obligo-uri venite din afară,
la nivel mental se produce o aşa de mare avalanşă de gânduri şi preocupări de a respecta tot
ce a auzit de la profesor încât corpul lui devine inert, nemaiputând acţiona. Se pune atunci
întrebarea care ar trebui să fie rolul profesorului şi ce trebuie acesta să facă. El tebuie să
creeze acel climat de lucru şi cadrul adecvat pentru ca studentul să poată porni în lucru de la
ceea ce ştie către ceea ce urmează să descopere. Studentului trebuie să i se dea teme care să se
transforme în probleme pe care el trebuie să le rezolve cu mijloace personale.
Conform teoriei profesorului Ion Cojar, pe lângă situaţia dată de autor, primordiale
pentru student sunt: conceptul, tema şi potenţialul de vulnerabilitate. Conceptul reprezintă
acea propoziţie sau frază care pune în funcţiune motorul interior al unui personaj. De
exemplu, la Richard al IlI-lea conceptul ar putea fi „vreau coroana Angliei”, dar pentru
realizarea lui trebuie îndeplinite mai multe teme care să conţină obligatoriu un verb activ
(„trebuie să-l omor pe Clarence”, „vreau s-o cuceresc pe lady Anne”). Dacă studentul îşi
asumă o temă ca „vreau s-o cuceresc pe lady Anne”, tot ceea ce va face va fi subordonat
acesteia. Tema va funcţiona ca o grilă ce nu va permite să treacă decât ceea ce este în
concordanţă cu ea, orice imprecizie însemnând o neasumare totală a temei. În mintea, trupul
şi fiinţa studentului care experimentează există această temă, însă felul de a o cuceri diferă de
147

Concept vol 8/nr 1/2014
Research
la un student la altul în funcţie de propria lui personalitate şi de partenera studentă care
experimentează rolul lui lady Anne. Tema are o valoare extraordinară prin faptul că dă
posibilitate studentului să se gândească la un singur lucru, major, şi să rezolve problema ce
se naşte în locul de experimentare.
Evenimentele psihice, raţionale şi iraţionale, schimburile
metabolice care se petrec în profunzimea structurii umane,
începând cu sistemul senzorial, al percepţiei şi prelucrării
intelectuale, al proceselor din cele mai ascunse zone ale
subconştientului – care se petrec ca urmare a asumării efective,
nu doar fictive a rolului – reprezintă un mod de preluare şi
asumare a unei mentalităţi noi şi al unui alt mecanism logic,
conform cu alte interese determinate de cauze şi necesităţi
obiective şi subiective. Aceste noi mecanisme aparţin unei alte
structuri individuale decât cea a studentului şi constituie
subiectul lui personal, care este o componentă imprevizibilă a
creaţiei şi care se petrece spontan, în simultaneitatea exerciţiului din clasă, dacă studentul se
sprijină pe potenţialul său de vulnerabilitate. Activarea acestui potenţial de care depind
naturaleţea, adevărul, imprevizibilul nu este posibilă decât prin aplicarea corectă a ideii de
joc.
Cred cu toată convingerea că doar pe acest drum se poate dezvolta personalitatea
unui student actor şi aceasta este singura cale sănatoasă de a învăţa un principiu care să ducă
la formarea unui actor creator.
Această gândire modernă a artei actorului, prin prisma mecanismelor logice specifice,
pe care profesorul Ion Cojar a statutat-o prin cartea sa, mă îndreptăţeşte să consider că, deşi
dumnealui a plecat dintre noi, şi la ora actuală, în materie de analiză a procesului scenic şi de
pedagogie teatrală, descoperirile profesorului Cojar şi metoda sa se află foarte aproape de
adevărul absolut. Rămâne ca noi să avem puterea şi inspiraţia de a duce mai departe o
moştenire atât de valoroasă.
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CUNOAŞTEREA „MECANISMULUI LOGIC SPECIFIC”

Bogdana Darie
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Abstract: The article „Understanding the Logical Mechanism of

Thinking” examines a very important aspect of the process of
artistic creation: the understanding, the acquisition and
ownership of another system of thought, typical to each human
being; the art of acting, moving from „I” to an-„other-I” can
not be done only after a very precise and profound study,
followed only then by the flourishment of creativity. Referring
to the valuable theory of Professor Ion Cojar, to the
Stanislavski’s working principles, as well as to gnoseology
related notions, the author reveals a path of scientific knowledge
assimilated to artistic creation.s
Keywords: knowledge, mechanism, alterity, to assimilate organically, becoming.
Este cunoscută deja viziunea profesorului Ion Cojar privitoare la coexistența rațiunii
și simțirii în spațiul creației artistice. Contrar ideii logicii clasice (ce admitea dihotomia: ori
raţiune, ori simţire), arta actorului implică, în acelaşi timp, şi gândirea şi emoția. Și
profesorul mergea mai departe susținând că, actorul în momentul creaţiei autentice este o
persoană cu două sau mai multe identităţi. Deci, principiul fondator al artei actorului este
mentalitatea care funcţionează pe baza schemei logice multivalente care acceptă şi explică
logic, coerent, natura multiplă, polivalentă a actorului autentic. El este creatorul şi opera sa,
în acelaşi timp; este actorul (persoana civilă), dar şi personajul (al cărui concept, mod de a
gândi, și l-a asumat). Cât anume din comportament aparţine unuia sau celuilalt nu poate fi
stabilit cu precizie, ba chiar devine o unitate, o totalitate ireductibilă, care nu mai poate fi
demontată.
După cum descrie profesorul de arta actorului Ion Cojar în cartea „O poetică a artei
actorului” fenomenul creaţiei specifice a actorului: „este un mod de a gândi. Arta actorului
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este în primul rând un mecanism logic specific. Abia în ordine secundă arta actorului e un
mod de «a face».”114
Actorul este cel care actualizează potenţialităţi virtuale latente din sfera posibilului
propriei sale individualităţi polifonice. În teatru, actorul „autentic” înfăptuieşte, realizează,
aduce în sfera realului ceea ce e doar potenţial. „Personajul din textul dramatic este un
model posibil ce ni se comunică prin semne literale, deci nu e decât un sistem semiotic.
Pentru a deveni un sistem material, viu, acesta trebuie creat, întruchipat, adus în
actualitate”115 scrie Ion Cojar; altfel spus actualizarea este acţiunea specifică, procesul
înfăptuit de actor sau, mai precis, fenomenul care se petrece cu propria sa fiinţă. Arta
actorului se află în raport direct şi strict atât cu fiinţarea, cât şi cu devenirea.
Deosebirea între adevăr şi fals, în arta actorului autentic constă în diferenţa netă
dintre „a fi” sau „a nu fi” în interiorul unui eveniment esenţial.
„Artistul – o dată ce şi-a oferit instrumentele gândirii şi simţirii, întreg aparatul
senzorial, prin transferul de concepte de la el la personaj cu ajutorul imaginaţiei substitutive
– nu mai are practic cu ce opera pentru a putea corecta, îmbunătăţi actele, gesturile,
comportamentele pe întreg traseul existenţial al personajului asumat, decât cu riscul de a
rupe lanţul procesului creator”116. Repetarea aidoma, identică a comportamentelor e cu
neputinţă. Fiecare reluare e un parcurs nou. Actorul care se
încrede în repetare, în stereotipie, se complace în
autoiluzionare, se minte pe sine şi de fapt îşi neagă talentul. În
plus, imitaţia, copierea şi reproducerea mecanică, după modele
anterioare, nu devin creaţie artistică reală.
Universul trăirilor interioare a personajelor nu poate fi
cunoscut în esenţă decât prin experimentare proprie. Este
singurul drum pe care poate merge un actor autentic. Sacrificiul
experimentării prin sine trebuie să se producă de fiecare dată,
cu fiecare exerciţiu, pentru că descoperirea altor identităţi sau
structuri umane, pe care e chemat să şi le asume, şi cărora să li
se substituie, nu se realizează decât, paradoxal, prin propria sa
individualitate, prin propria sa „totalitate” psihosomatică, prin
propria identitate, susţine profesorul Ion Cojar.
Fenomenul aducerii în actualitate a unuia din ego-urile necunoscute, dar posibile ale
omului actor se constituie în componenta miraculoasă a actului scenic autentic.

Cojar, Ion – O poetică a artei actorului, Ed.Paideia, Buc.1998
Op.cit.
116 Op. cit
114
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Teatrul e o convenţie, deci un artificiu; situaţiile propuse sunt fictive, dar, prin arta
actorului autentic, acestea se transformă sub ochii noştri în adevăruri semnificative şi chiar
mai mult, în realităţi psihologice obiective.
Cuvântul a îmbogăţit arta actorului cu cultură, dar a îndepărtat-o de propria ei
esenţă, căci la baza acesteia stau mijloacele de expresie şi comunicare nonverbale. Un plus de
teoretizare duce, în unele cazuri, la demontarea procesului de creaţie până la neputinţa de a
mai regăsi unitatea generatoare a spontaneităţii iniţiale. Cenzura excesivă a raţiunii poate
deregla echilibrul fenomenelor vii, al reglării comportamentului actorului până la atenuarea
subiectivităţii, a particularităţilor naturale specifice, care asigură originalitatea, unicitatea
fiecărui individ.
Specificitatea artei actorului nu stă în „spunerea unui text”, ci în substituire şi
actualizare de personaje distincte, precis individualizate şi în comportamentul corporal şi
intelectual, ridicat la puterea de a fi semnificativ prin aportul trăirilor psihice.
„Arta actorului e invenţie şi descoperire, e ficţiune şi în acelaşi timp adevăr. Geniul
actorului nu inventează doar, ci descoperă, nu compune din părţi, nu aranjează, ci
dezvăluie, actualizează potenţialităţi preexistente şi inepuizabile din el”117 spune profesorul
Cojar; aceasta înseamnă că arta actorului autentic oferă posibilitatea de redescoperire a unui
adevăr elementar, şi anume că omul poartă în el premisele teatralităţii prin însăşi alcătuirea
sa contradictorie, la toate nivelurile, psihic, somatic şi fizic.
Discutând despre efortul pe care actorul trebuie să-l facă pentru a ajunge la un
„celălalt” (personajul pe care dramaturgul îl sugerează doar), profesorul Ion Cojar afirmă că
drumul spre „el-personajul” trece prin mine însumi (actorul); căci în momentul în care mă
găsesc pe mine (adică devin eu, cel inconfundabil), pot fi şi „ceilalţi” (mulţi?, puţini?)
posibili din mine. Numai asumându-mă întâi pe mine, îmi asum şi dimensiunile „celuilalt”
spre care mă îndrept. În fond, scrie profesorul Ion Cojar, toate personajele sunt în noi înşine
şi (n.b.) drumul spre ele are trei borne distincte, dar care (paradoxal) se întrepătrund: Eu în
situaţii date; Eu în procesul aflării rostului/rolului meu în convenţia scenică; Eu devenit
personaj prin substituire, dar după asumarea conceptului, a mecanismului logic specific al
personajului.
Exerciţiul ce poartă numele generic „Animale”, face parte din grupul de exerciţii ce
au ca scop cunoaşterea mecanismului logic specific al personajului. Se lucrează împreună cu
exerciţiile: „Om cu caracter de animal”, „Concept” şi „Interviu”.
În accepţiunea orientărilor moderne în teatru, Conceptul este elementul integrator în
care putem găsi tiparul genetic al personajului. Fiind un „element prin definiţie static”118,
conceptul utilizează un ansamblu acţional numit mentalitate; datorită lui rigorile conceptului
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Op. cit.
Lupasco, Stephane, Logica dinamică a contradictoriului, Ed. Politică, Buc.1982 (p.130 și urm.)
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prind contur. Ansamblul acela acţional numit „mentalitate” face să „capete viaţă”
mecanismul logic specific.
Găsirea, definirea coordonatelor conceptului conduc actorul – creator spre stabilirea
dimensiunilor personajului.
Dar caracterul cvasi-stabil al vieţii psihice individuale face ca un concept exact, fix al
personajului să fie imposibil de stabilit. Iar aceasta deoarece conceptul este, în optica lui
Stephane Lupasco, posesorul unei paradoxale „mişcări staţionare”. Această idee înseamnă
că, de fapt, conceptul este potenţial dinamic. În cartea sa „O poetică a artei actorului”
profesorul Ion Cojar notează: „Fenomenele psihice nu au dezvoltare liniară, nu au
întotdeauna motivaţii, cauze pe care să le putem stabili.”119
În această etapă intervine destul de pregnant dimensiunea interioară a actorului cu
posibila sa inconsecvenţă, sensibilitatea sa, aria culturii generale, motivaţia, atitudinea faţă
de creaţia artistică, ş.a. Acestea toate pot determina aflarea unui mecanism logic specific al
personajului, posibil diferit de la individ la individ.
Acest tip de exerciţii de „concept”, de descoperire şi însuşire a mecanismului logic
specific al personajelor, se aplică şi studiind animale.
Structura de bază a exerciţiului cuprinde două etape: studierea în amănunt a
comportamentului unui animal (la alegerea studentului), urmărind descoperirea, înţelegerea
tipului de gândire, de acţiune (fie în situaţii limită, tensionate, fie în stări relaxate), de relaţie
cu celelalte animale (fie din aceaşi rasă, fie din regnuri diferite); descoperirea posibilităţilor
de existenţă în medii variate. A doua etapă presupune prezentarea în cadrul atelierului de
lucru a temei studiate; studentul este invitat ca, pe baza asumării mecanismului logic specific
animalului, să se substituie acestuia.
Scopul principal al acestui exerciţiu este ca studentul–actor să înţeleagă diferenţa netă
dintre încercarea de substituire prin asumare şi tentaţia de imitare.
Vom face următoarea remarcă: dacă punem studenţii să se gândească la un animal,
un câine de ex., fiecare nu va vedea un câine în general, ci îl va particulariza în funcţie de
propria experienţă. Aşa se face că fiecare student-actor se va gândi la o anumită rasă,
conformaţie a corpului, etc. În acest moment „conceptul câine” devine dinamic şi diferit de la
un student la alt student.
Toate aceste exerciţii se subsumează principiului integrator al lui Stanislavski: „De la
adevărul exterior al vieţii trupului la adevărul interior al vieţii spiritului”120. Dar ce înseamnă
„adevărul exterior al vieţii trupului”? Realitatea. Cum cunoaştem realitatea şi cum o
transformăm în „noua realitate a vieţii spiritului”?
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După părerea lui Stanislavski, adevărul se află în cele mai ascunse adâncimi ale
sufletului actorului. Numai în acest fel, adevărul expus, prezentat, va răscoli emoţia prin
neprevăzut, prin legătura cu străfundurile uitate ale trecutului, prin jalonarea celor care vor
veni şi prin logica inedită a vieţii, chiar dacă, în aparenţă, nu are sens manifest.
Aceste stări sufleteşti, neprecizabile în cuvinte, precum: aluzii, presimţiri, stări
contradictorii etc., se vor afla în compania marilor noastre întrebări, nelămuriri, suferinţe,
convingeri religioase etc. Acolo se află, indiscutabil, un „domeniu” sensibil din care se poate
porni pe două coordonate: fie spre arderea înflăcărată a sentimentelor din care se zămisleşte
creaţia memorabilă, fie spre liniştea (placidă) ce duce la anulare artistică! Nimic nu mai este
de ales, a treia cale nefiind dată. Trebuie aflat un echilibru necondiţionat între talent, intuiţie
(pe de o parte) şi tehnica interpretării (pe de altă parte). Numai aşa va apărea creaţia; numai
aşa impresiile asupra spectatorului vor fi unice, inconfundabile, nerepetabile.
În fiecare seară vor fi şanse de a emoţiona spectatorul, dar de fiecare dată va fi altfel,
va fi altceva. De ce? Pentru că în fiecare seară, pe alte căi lăuntrice ale conştientului se va
pătrunde în subconştient; drumul acesta (greu şi imprevizibil) formează bazele adevărate ale
artei dramatice. Se poate afirma că în aceasta constă deosebirea esenţială dintre actori şi
artizani, cei din urmă creează numai dacă sunt bine îndrumaţi şi mult inspiraţi, pe când
actorii trebuie să-şi filtreze inspiraţia şi, conştientizându-şi trăirile şi comportamentele, să
pătrundă în zona (ciudată şi vastă) a subconştientului, „ieşind” altfel spre public, cu alte
„haine”; abia în acest moment va fi credibil şi aplaudat. Căci spectatorul nu vrea (atât de
mult) să-şi vadă pe scenă chipul propriu în autentica lui imagine, ci dimensiunea lăuntrică
pe care de-abia o bănuieşte şi de care – poate – se şi teme.
În domeniul psihic al vieţii de creaţie, se poate spune că toţi actorii se hrănesc din
impresiile şi senzaţiile pe care le conservă în memoria lor afectivă sau intelectuală. Toate
acestea sunt prelucrate în subconştient cu ajutorul fanteziei lor artistice. Este o muncă
migăloasă de transfigurare, care duce (într-un final reuşit) la formarea unei imagini estetice.
La nivelul fiecărui actor, adevărata dimensiune supra-conştientă a creaţiei are toate şansele
să rămână o taină greu de dezlegat, căci nu atât creionarea, întruchiparea, prezentarea unui
personaj literar este interesantă, ci felul în care acesta „porneşte” din actor şi ni se înfăţişează
la un moment dat, într-un spectacol, într-un anumit moment al acestuia, într-o anume
seară… Există şi şansa ca în altă seară, în acelaşi spectacol, actorul care întruchipează acelaşi
personaj literar, să găsească alte soluţii, să aibă alte reacţii, surprinzătoare chiar şi pentru el.
Depinde de cât de mult sunt prezenţi stimulii creatori inconştienţi. Iar aceasta deoarece actul
creaţiei este nesfârşit şi veşnic.
Baza sistemului stanislavskian constă, după cum el însuşi declară, în punerea în
valoare a naturii organice a actorului. În esenţă, principiul stanislavskian presupune o
profundă cunoaştere a realităţii imediate, iar, după decodificarea oricărei situaţii dramatice,
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o asumare a acesteia pornind de la real, aşa încât, spectacolul de teatru să nu devină o iluzie,
ci o altă realitate.
Toate exerciţiile de cunoaştere a realităţii presupun exerciţii de reactivare a simţurilor
(gust, văz, miros, auz, pipăit), de integrare în grup, de atenţie, de reacţie, de memorie, de
studiu şi lucru cu obiecte şi de „studiu al animalelor”.
Dar ce drum alegem în studierea animalelor, în înţelegerea şi apoi în asumarea
mecanismului logic specific al acestora? Există un singur drum critic: drumul cunoaşterii.
Dar dacă ne gândim la cunoaştere va trebui să precizăm că este vorba, în esenţă, de două
faţete ale cunoaşterii: cea ştiinţifică şi cunoaşterea artistică.
Înainte de orice abordare îmi permit să amintesc o idee aflată de multă vreme în
gândirea filosofică: în relaţia Eu-lui (adică subiectul, persoana) cu Noneu-l (adică lumea
obiectivă) singurul direct activ este Eu-l, pentru că el este Conştiinţa; dar o conştiinţă
rezultată în urma acţiunii (voite sau nu) a lumii din afară. În această acţiune Eu-l îşi impune
voinţa, atitudinile, conceptele, trăirile interioare, inserându-le într-o realitate pe care şi-o
clădeşte după planurile sale, prin acţiune practică.
Şi iată cum se întemeiază cele două domenii inseparabile ale existenţei fiinţei umane:
domeniul teoretic şi domeniul practic. Căci când zicem „Eu-l delimitează Noneu-l” ne
gândim la practică, iar când spunem „ Noneu-l determină şi limitează Eu-l” ne referim la
domeniul teoretic. Dar Noneu-l este un produs rezultat din demersurile multiple ale Eu-lui,
iar practica, activitatea şi, deci, libertatea fundamentează latura teoretică a existenţei,
transformând-o în act de cunoaştere; numai că, astfel, se ajunge la un paradox: deoarece
urmăreşte asimilarea realului, orice act de cunoaştere „desfiinţează”, de fapt, realul; pentru
că îl mută din afară în interiorul individului. Un fel de a vorbi, desigur, căci fără a observa,
analiza, sintetiza etc. informaţiile obţinute cu interes, cu trudă şi cu mare sensibilitate din
„afară”, realul ar fi rămas nu numai o ilustră şi mare necunoscută, ci şi un parametru esenţial
total lipsă pentru dezvoltarea generală a omului.
Dar ce înseamnă să cunoaştem „realul”?
În gândirea filosofică s-a cristalizat de multă vreme părerea conform căreia
gnoseologia sau teoria cunoaşterii este acel domeniu din filosofie care studiază geneza,
natura şi întinderea cunoaşterii omeneşti, presupoziţiile şi fundamentele acesteia. Totodată sa admis că gnoseologia are ca obiect de studiu totalitatea formelor şi modalităţilor
cunoaşterii umane, iar epistemologia, fiind admisă drept teoria filosofică a cunoaşterii
precumpănitor ştiinţifice.
Dar când putem spune că noi cunoaştem ceva? Ce determină ca un gând, o părere, o
opinie a noastră să poată fi numită cunoaştere?
Un prim element condiţionator ar fi ca opinia, părerea etc., să fie adevărate. Însă după
ce criterii adevărate? Sunt oare suficiente criteriile ştiinţifice pentru a da girul unor
cunoştinţe acumulate? Se pare că nu, din moment ce filosofii au introdus o altă condiţie
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esenţială: justificarea. Sau altfel spus, cunoaştem ceva doar dacă avem motive temeinice şi
suficiente nu numai să le argumentăm viabilitatea, ci să ne şi justificăm (faţă de noi înşine, în
primul rând) efortul, înscriindu-l sub imperiul unor temeinice motive interioare. În acest fel,
premizele pentru a-i convinge pe cei din afara noastră vor fi asigurate. În acest moment,
subiectul cunoscător poate face pasul de la gândire la acţiune.
În contextul cunoaşterii ştiinţifice, ne întrebăm, oare îşi găseşte locul şi ceea ce am
putea să denumim cunoaştere artistică?
Venită din sfera largă a cunoaşterii ştiinţifice, care, de fapt, îi fundamentează
demersurile, cunoaşterea artistică este, în esenţă, mai mult o stare de spirit şi un adjuvant de
elită al vieţuirii cotidiene a individului. Se poate spune (cu ajutorul lui Kant121) că, prin
efortul benefic al cunoaşterii artistice, omul caută frumosul, echilibrul şi inefabilul în artă,
pentru a-l putea apoi descoperi în sine.
Cunoaşterea artistică are şi o extrem de mare componentă morală şi una atitudinală,
induse de caracterul cromatic, de cadrul fonic şi de cel vizual generate de imediatul
ambiental în care individul trăieşte. Capacitatea individului de a „se apleca” spre aceşti
stimuli exteriori, dorinţa lui de a şi-i face proprii, argumentează vocaţia lui de a se dori
integrat în mediul ambiental. Pentru că individul trăieşte nu numai într-un climat de valori
materiale, ci şi într-un ambient marcat puternic de valori spirituale sublimate în sinteze;
acestea se răsfrâng (generos sau ponderat) sub forma unor manifestări evidente asupra
individului. Iar individul şi le face proprii, numai după o strictă evaluare personală; în acest
moment el dă valoare estetică realului.
Valorile estetice pot fi relative sau absolute, pozitive sau negative, fundamentale sau
nu, toate, însă, se înscriu sub zodia aserţiunii lui Nicolai Hartman122 conform căreia: există o
întreagă gamă de valori estetice „mai înalte sau mai joase”; valoarea estetică este dată de
rezultatul procesului de însuşire practic-spirituală a realului (ce cuprinde natura şi viaţa
socială în ansamblul ei), în timp ce valoarea artistică se referă strict la universul artei, la
produsul artistic imaginat, plăsmuit şi realizat de fantezia, neliniştea, ambiţia şi dăruirea de
care trebuia să dea dovadă orice creator.
Actul creaţiei (o acţiune pur şi simplu omenească) înnobilează fiinţa umană făcând-o
să fie asemuită Marelui Demiurg. În actul creaţiei, omul este cu adevărat liber. Nimeni şi
nimic exterior nu trebuie să fie prezent în procesul de creaţie a unui produs artistic. În caz
contrar, produsul artistic este „comandat” şi valoarea estetică scade drastic.
Valoarea estetică a unui produs artistic nu numai că nu poate fi anticipată, dar nu
poate fi sesizată perfect de către cei din afară nici chiar cu cel mai judicios aparat critic sau cu
cel mai reuşit joc al unei intuiţii debordante, până când autorul nu-şi consideră opera de artă
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încheiată; apariţia produsului artistic poate provoca un adevărat şoc estetic, ce va obliga
privitorul („consumatorul”, în fond) la a reveni mereu şi mereu în faţa sa; şi fiecare
contemplare va fi de fiecare dată alta, căci bucuria resimţită va oferi prilejul unor noi sinteze
interioare, idei şi trăiri estetice. Iar aceasta pentru că la fiecare contemplare, privire,
participare etc. nevoile şi aşteptările psihice ale privitorului vor fi altele, deoarece atitudinea
sa estetică va fi de fiecare dată alta, iar gustul estetic (adică reacţia spontană de plăcere,
acceptare sau respingere), ajuns deja în sfera evaluării controlate de trăiri interioare, îşi va
intra în drepturi.
Consider că un prim pas în fundamentarea superioară a unui act artistic este
cunoaşterea ştiinţifică. Dar, odată depăşit acest prim pas, ajuns, prin urmare, în sfera
cunoaşterii artistice, adevăratul creator va trebui să facă apel la dimensiunea culturală a
personalităţii sale, combustia interioară şi întregul univers personal de trăiri, senzaţii şi
sentimente. Doar acestea pot determina o creaţie artistică valoroasă.
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Abstract: Continuing an article that appeared in the last
number of Concept (vol. 7/nr. 2/December 2013) on the
specific „concept” exercise, the author is trying to find out
ideal ways to use the exercise in theatre work. Based on
Sanford Meisner and David Mamet’s thoughts on
character, but also on the Fast Food Stanislavski exercise
by Keith Johnstone, it becomes obvious that character is
given in this practitioner’s opinion by actions. The author
tries to find a way to define the concept as exactly as
possible as an instrument to engage the actors in actions
which are not only the result of thought, but also of
emotion.
Keywords: „concept” exercise, character, actions, Sanford Meisner, David Mamet, Keith Johnstone.
Avansam în numărul anterior al revistei Concept, sub numele „Conceptul instrument de lucru în dezvoltarea personajului?”, propunerea de a folosi acest exerciţiu cu
scopul explicit de a crea personaje.
Sanford Meisner spune că personajul este definit prin „cum faci ceea ce faci”. Dacă
scopul, instrument important de lucru pentru actor, defineşte acţiunea personajului, atunci,
prin găsirea unui concept, am putea defini modul în care personajul îndeplineşte acea
acţiune.
Deseori, regizorii (şi uneori şi autorii, prin didascalii) recurg la adverbe pentru a
caracteriza actorul sau pentru a indica modul în care actorul să se comporte în scenă: furios,
trist, insistent, vioi. Aceste adverbe nu fac însă nimic altceva decât să pună actorul într-o
situaţie ingrată: aceea de ilustra indicaţiile prin gesturi sau ritmuri exterioare. Din această
cauză nu puţini pedagogi sau regizori de teatru îndrumă studenţii şi actorii să taie aceste
indicaţii din textul lor sau să le ignore. De cele mai multe ori însă actorii sunt coordonaţi
tocmai prin indicaţii de acest tip. Aceste indicaţii îndeamnă însă actorul să caute
caracteristicile exterioare asociate stereotipal acestor adverbe.
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Conceptul ar putea fi o cale de a ieşi din acest cerc vicios, prin adoptarea unui mod de
a gândi, care, fără îndoială, se va reflecta în comportamentul personajului, într-un mod
organic şi autentic, dinspre interior spre exterior şi nu invers.
La fel cum actorul are nevoie să depună o muncă de detectiv pentru a găsi şi formula
cu cât mai mare exactitate un scop util pentru ca lucrul la rol să fie eficient, conceptul trebuie
formulat cu atenţie pentru ca el să-şi revele cât mai bine funcţia.
Asumarea unui punct de vedere asupra vieţii, asupra lumii, poate declanşa acţiuni
specifice sau poate particulariza acţiunile actorului. Pentru a avea acest rezultat trebuie însă
să acordăm o atenţie specială formulării conceptului, în aşa fel încât el să aibă rezultatele
scontate, sau, dimpotrivă, pentru a ajunge la rezultate surprinzătoare şi inovative.
După cum am subliniat şi în articolul anterior, sunt de evitat formulări de tipul
„vreau să” care definesc mai degrabă scopul personajului şi conduc la acţiuni pentru
realizarea acelor dorinţe. După cum am văzut aici, nici formularea predicativă nu este
indicată, pentru că duce prea lesne la prelucrări exterioare. Un concept formulat: „sunt
ambiţios şi harnic” este prea apropiat de tipicele indicaţii adverbiale. Adesea, conceptele sunt
formulate ca opinii despre viaţă, de genul: „oamenii sunt lacomi şi necinstiţi” sau introduse
prin verbe de opinie: „cred că viaţa nu are sens fără bani/dragoste/spiritualitate”. Un
concept exprimat astfel are darul de a „colora” acţiunea scenică, de a o particulariza. Să
spunem că avem de interpretat Hamlet şi am descoperit sau hotărât că „oamenii sunt lacomi
şi necinstiti” este filosofia de viaţă a lui Hamlet, conceptul său. Cu siguranţă că, lucrând cu
el, vom descoperi pe viu cum el modifică, inspiră, motivează acţiunile noastre. Desigur că
acest concept este unul din sfera „previzibilului” şi are, cred eu, un impact mai mic decât un
concept diametral opus, de genul „Oamenii sunt buni în adâncul lor”. Juxtapus scopului lui
Hamlet, să zicem: „Vreau să aflu adevărul” cel de-al doilea concept modifică vizibil, până la
paradox, „modul” în care Hamlet va încerca să afle adevărul.
Un alt aspect care mi se pare interesant ar fi folosirea unor „verbe de sentiment” în
formularea conceptului, de tipul „a plăcea”, „a iubi”, „a urî”, „a detesta”, „a se teme”, „a
invidia”. Poate că nu e întâmplător faptul că aceste verbe determină o implicare mai
emoţională, mai profundă decât formulările care implică simple filosofii de viaţă sau
formulările care implică verbe de opinie; personal, sesizez o diferenţă între un concept de
genul: „Cred că oamenii sunt laşi şi egoişti” şi „urăsc oamenii laşi şi egoişti” sau „mi-e teamă
de oamenii laşi şi egoişti”.
Cu ajutorul unui astfel de concept putem dezvolta şi latura emoţională a
personajului, fără să fie nevoie să mimăm emoţii sau să le reprezentăm. De fapt, orice
concept de genul acesta, aserţiune, poate fi transpus într-o zonă afectivă, de exemplu: „E mai
bine să dai decât să primeşti” în „Îmi place să dăruiesc” sau în „Mă simt bine când dăruiesc”
sau „Dacă dragoste nu e, nimic nu e” în „Mi-e teamă de o viaţă fără dragoste”. De altfel
Sanford Meisner mai susţine, în afară de teoria că personajul reiese din „cum faci ceea ce
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faci” şi că cea mai importantă parte a personajului, cea internă, este o chestiune emoţională,
şi reiese din CUM se raportează actorul la situaţie în circumstanţele date de text. Personajul
este creat prin emoţia sa: „Personajul reiese din ceea ce simţi în legătură cu un anumit
lucru.”123
O altă direcţie pe care eu o consider relevantă şi modernă este ideea că personajul
este creat prin acţiunile sale. David Mamet spune în „Heresy and Common Sense for the
Actor” – şi aici putem distinge cu claritate şcoala lui Meisner, Mamet fiind elevul lui Meisner
la „Neighbourhood’s Playhouse” – că eroul nu se caracterizează prin faptul că zâmbeşte sau
vorbeşte sau suferă „eroic”, ci prin faptul că îndeplineşte fapte eroice. Tot Meisner spune:
„Character is determined by what you do” – personajul reiese din ceea ce faci.
Tot în acest sens, în teatrul de improvizaţie există un exerciţiu dezvoltat de Keith
Johnstone care se numeşte „Fast Food Stanislavski”. Cu ajutorul acestui exerciţiu actorul
improvizator reuşeşte foarte rapid să „creeze personaje”. Johnstone propune ca personajele
să fie numite sau delimitate unele de altele prin anumite „scopuri în viaţă”. De exemplu: „să
îi faci pe ceilalţi să sufere”, „să fii considerat sufletul petrecerii”, „să le faci altora viaţa
uşoară”, „să fii considerat intelligent”. (La fel, aceste „scopuri” pot fi traduse în principii de
viaţă de tipul „Oamenii merită să sufere” sau introduse printr-un verb de emoţie: „Îmi place
să fac oamenii să sufere” sau „Ador să fiu sufletul petrecerii”). Ceea ce face Johnstone însă,
pe lângă să enunţe aceste scopuri/concepte/filosofii de viaţă, este să întocmească nişte liste
pentru improvizatori cu acţiunile pe care le îndeplinesc cei care au aceste scopuri.
Iată un exemplu de listă pentru a fi „sufletul petrecerii”:
Admiră oameni şi obiecte.
Fii de acord cu orice.
Fii pozitiv.
Fii flamboaiant.
Fii generos.
Fii zgomotos.
Fii sexy.
Fii fericit.
Încurajează-i pe alţii să spargă regulile.
Vino cu bârfe fascinante.
Aminteste-ţi numele tuturor şi spune-le pe nume.
Sugerează jocuri, dansuri, cântă.
Fii în formă, sănătos şi foarte relaxat.
Sparge tabu-urile.
Fă pe clovnul.
Complimenteză/Linguşeşte.
123

Sanford Meisner, Dennis Longwell: Sanford Meisner on Acting, Vintage 1987, pag. 170
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Fă trucuri.
Fă cunoştinţă oamenilor.
Râzi uşor şi mult.
Invadează spaţiul personal, jucăuş.
Fă-ţi intrarea grandiose.
Deschide ochii larg.
Oferă mâncare, băutură, sex, droguri.
Pune muzică.
Încurajează-i pe ceilalţi.
Cântă, fă striptease.
Spune poveşti amuzante.
Tachinează.
Spune bancuri / Fă-i pe alţii să spună bancuri.
Atinge oamenii.
Gâdilă.
Umple spaţiul.

Research

Johnstone sugerează că îndeplinind aceste acţiuni (care corespund unui scop în viaţă)
se creează automat personaje.
În concluzie, din cele enunţate mai sus, consider că personajul este o consecinţă a
acţiunilor sale, cât şi a modului în care îşi îndeplineşte scopul în scenă, lucru care în sine se
traduce, pentru a nu cădea în păcatul caracterizării facile sau a indicării grosolane, tot prin
acţiuni.
Rolul conceptului ar fi acela de a ghida actorul în acţiuni precise, specifice,
particulare, de a îngusta plaja opţiunilor, de a inspira actorul să aleagă din multitudinea de
acţiuni doar pe acelea care înglobează circumstanţele scenice sau, dacă intrăm în capitolul
interpretării, acele acţiuni care corespund direcţiei de interpretare dorite de regizor, făra ca el
să lucreze fracturat, ci integrat şi organic.
Folosind conceptul, actorul nu este privat de creativitatea sa, ci are posibilitatea de a o
lăsa să se manifeste, nu este supus tirului de indicaţii exterioare, ci reuşeşte să-şi actualizeze
potenţialul uman şi artistic.
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Puterea de a lucra ca scriitor

un interviu cu regizorul Lee

Breuer

de lect. univ. dr. Andreea
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Unul dintre cei „cincizeci de regizori-cheie ai secolului 20” (50 Key Theatre Directors, Ed.
Routledge, 2005), Lee Breuer continuă să reprezinte, la 77 de ani, avangarda teatrului american. Codirector artistic al Mabou Mines Theater Company din New York, fondat în 1970, alături de
Philip Glass, Ruth Maleczech, JoAnne Akalaitis, David Warrilow şi Frederick Neuman, Lee Breuer
este laureat al numeroase premii Obie, Cavaler al Artelor în Franţa, câştigător al celor mai
prestigioase burse de creaţie din lume, autor a peste 20 de volume, şi profesor la cele mai prestigioase
universităţi americane (Yale, Stanford, Harvard, etc.).
De-a lungul celor 50 de ani de activitate, Lee Breuer a creat câteva dintre cele mai
reprezentative spectacole ale teatrului contemporan, începând cu celebrele sale Animaţii şi adaptări
ale unor piese de Beckett (Play, Come and Go şi The Lost Ones) şi continuând cu The Gospel at
Colonus (după Oedip la Colonos), Lear, Peter and Wendy, DollHouse (după Nora, de
Ibsen) sau spectacole de răsunet european, ca recentul Un tramvai numit dorinţă, de la Comedia
Franceză.
Înainte de toate, însă, Lee Breuer a fost şi este, în continuare, dramaturg...
A.V.: Ce vroiai să te faci când erai mic?
Lee: Trebuia să ajung avocat. Când tatăl meu a murit,
aveam şaisprezece ani şi trebuia să încep să studiez
dreptul, dar în acel moment am oprit toată povestea
asta şi am decis că vreau să devin scriitor.
A.V.: Ce paşi ai făcut în direcţia asta?
Lee: La început am fost interesat de mai multe genuri
şi… am scris povestiri, de toate… Cel mai tare mă
interesa scenaristica, dar pe vremea aia departamentul
de film al facultăţii din Los Angeles (CLA) era
foarte… politic… şi trebuia să aştepţi mulţi ani până să
ajungi să faci un film. Aşa că… m-am dus la departamentul de teatru şi am început să scriu
piese. Cum însă nu mi-a prea plăcut felul în care alţii îmi montau piesele, până la urmă m-am
gândit că poate ar trebui să mă apuc de regie, ca să-mi pot monta singur piesele... Dar gândul
meu rămăsese – eram în LA! – la film… aşa că, deşi scriam pentru teatru, de fapt scriam…
pentru film. Iar tipul de naraţiune care mă interesa era din ce în ce mai mult unul
cinematografic. Şi am ţinut-o tot aşa. Mai târziu, când am plecat în San Francisco, am fost
angajat ca regizor de teatru, dar n-aveam în minte decât un singur lucru: că tot ce vreau e sămi regizez propriile scrieri. Aşa că, de atunci, am făcut filme, am scris o mulţime de filme, şi
continui să mă gândesc la munca mea de regizor ca la un mijloc de a câştiga bani ca să-mi
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pot permite să scriu… Adică… am descoperit, cu timpul, că, dacă tot trebuie să-ţi câştigi
existenţa, e mai uşor să vinzi adaptări decât creaţie originală
…
A.V.: Cu condiţia să fie cuminţi!
Lee: Da, ale mele sunt cam recalcitrante… schimbă destul de
mult materialul de bază… pentru că, în continuare, mă
consider scriitor. Aşa că, atunci când am pornit de la Sofocle,
am făcut o adaptare radicală, şi a ieşit Gospels at Colonos, iar
când am adaptat Nora, am fost din nou radical, şi aşa a ieşit
spectacolul The Dollhouse, de la Maboumines. Sunt mai mult
decât tipicele concepţii asupra unor texte celebre, sunt
adevărate transmodificări, transformări ale pieselor… nu atât de colosale ca, să zicem, ceea
ce Joyce a făcut cu Homer când a scris Ulysse, dar undeva pe la mijlocul acestui drum,
pentru că sunt reale încercări de schimbare a capodoperei originale pentru a o face să
corespundă timpului nostru… fiindcă întotdeauna am considerat că adaptarea se naşte din
nevoia de a crea o punte între timpul când opera a fost creată şi prezent, pentru a o face să
însemne ceva acum şi pentru ca ea să devină politică – fiindcă chiar simt că singurul moment
în care teatrul are viaţă într-adevăr este când are, cum să spun, o conotaţie politică prin care
vorbeşte timpului actual. Aşa, de exemplu, Gospels at Colonos a fost despre problema rasială,
iar Dollhouse a fost despre feminism. Şi mă interesează aceste două aspecte pentru că eu cred
că sunt problemele principale ale politicii americane în acest moment anume. Imperialismul
e o placă veche. Adică… ştii, toată povestea cu politica ticăloasă care, până la Obama, a făcut
ca toată lumea să ne urască… Dar toată lumea ştie că încă din… vreau să spun că
imperialismul e genetic, şi e zidit adânc în suflet, şi că cei ce au tendinţa asta, o au, şi nu o
recunosc acum, cum n-au
recunoscut-o niciodată.

Dollhouse, 2004,
regia Lee Breuer,
Mabou Mines, companie a
teatrului avangardei americane,
designerul marionetelor
victoriene – Jane Catherine Shaw,
muzica - Eve Beglarian
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Dar problemele rasiale şi problemele feministe ne afectează pe toţi, în fiecare clipă. Şi sunt
uriaşe. Şi chiar cred că ţara asta a făcut progrese interesante în acest sens odată cu, ştii,
alegerea lui Obama, şi ridicarea femeilor la putere, care are loc azi, şi care… Eu credeam că,
în privinţa asta, cel mai bine stă Franţa... sau Norvegia… Dar, după multă vreme de stat în
Franţa şi în Norvegia, acum cred că, din multe puncte de vedere, feminismul a progresat mai
mult în metropolele americane, decât în majoritatea locurilor pe care le ştiu. Sunt o mulţime
de femei foarte puternice care, ştii, sunt… adică eram gata-gata s-o avem pe Hillary Clinton
preşedinte… Şi când o femeie ajunge atât de aproape de a deveni preşedinte, iar un negru
ajunge preşedinte, atunci cele două probleme sunt aduse în centrul atenţiei ţării întregi, iar
piesele vorbesc despre aceste două probleme.
Deci aici e punctul în care simt că munca mea e de alt ordin decât cea a aşa-numiţilor
regizori experimentali, şi decât a tinerilor „furioşi” (radicali, rebeli, revoluţionari) care se
lansează evazionist în adaptări şocante. Pentru că munca mea încearcă, în primul rând, să
afirme punctul de vedere al unui scriitor privind opera unui autor clasic, ştii, şi în acelaşi
sens în care au făcut-o cineaşti ca Fellini şi Passolini, care se implicau cu toată fiinţa într-o
muncă de concepţie a operei de bază, nu de re-concepţie. În acelaşi timp, sunt în continuare
interesat în primul rând de creaţiile mele originale şi sper să nu-mi pierd abilitatea de care e
nevoie ca să le aduc pe scenă.
A.V.: De ce „abilitate”?
Lee: Pentru că e foarte greu să găseşti finanţare pentru o creaţie originală, dacă nu te-ai lansat
de la început doar ca scriitor şi nu ţi-ai construit reputaţia ca scriitor în primul rând... dacă nu
eşti doar scriitor! Iar dacă eşti, eşti victima celor care te regizează. Şi nu sunt prea mulţi
scriitori-regizori în lume care să… Marii scriitori-regizori sunt cei care au teatre care produc
numai textele lor, adică… Moliere e un exemplu bun, Shakespeare, Brecht şi… nu mai sunt
prea mulţi ca ei. Cehov nu şi-a regizat scrierile, Tennessee Williams nu şi-a regizat scrierile…
A doua alternativă bună ar fi să găseşti un regizor care chiar te înţelege. Dar chiar şi aşa,
Cehov a avut neînţelegerile lui cu Stanislavski, iar Williams a avut neînţelegerile lui cu
Kazan… şiiii… sunt foarte puţini
dramaturgi în stare să-şi regizeze
propriile scrieri şi să aibă trupe dedicate
creaţiei lor… Aşa că sunt un norocos…
din punctul ăsta de vedere.
Morgan Freeman în The Gospel at Colonos,
varianta gospel a tragediei
Oedip la Colonos de Sofocle,
regia Lee Breuer, muzica Bob Telson,
New York,1983
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A.V.: Dar din punct de vedere al vizibilităţii? Ai regizat o adaptare după Peter şi Wendy şi ai luat
două premii Obie, ai scris şi regizat adaptarea după Oedip la Colonos şi ai luat un premiu Obie, apoi
ai scris o adaptare la Nora, împreună cu Maude Mitchell, actriţa care a şi interpretat rolul principal,
şi aţi luat amândoi premii Obie, iar recent aţi primit Drama League Awards pentru cel mai bun
spectacol şi cea mai buna actriţă… Care a fost soarta creaţiilor tale originale? Au avut acelaşi
răsunet?
Lee: Păi… au luat multe premii Obie! Shaggydog Animation, în ’79, a luat premiul pentru cea
mai bună piesă americană, Epidog a luat premiul The American Express pentru cea mai bună
piesă, iar cea mai recentă piesă a mea, Porco Morto, a ajuns direct pe coperta revistei The
Drama Review… Deci premii au fost, la fel de multe ca şi pentru… Adică… exact la asta mă
refeream: problema e economică. Scrierile mele au fost la fel de premiate ca şi adaptările, dar
nu reuşesc să le vând. Pentru că festivalurile nu pot vinde aceste spectacole. Fiindcă
festivalurile trebuie să vândă bilete şi, când anunţă Ibsen, Sofocle, Shakespeare sau Cehov,
atunci vând bilete. Dar n-o să reuşească să vândă dacă anunţă un text de Lee Breuer. Aşa că
pot să iau toate premiile din lume, că... până nu mor… şi nu trec vreo două sute de ani… nu
pot să concurez cu adaptările, pentru că festivalurile sunt întreprinderi comerciale. Trebuie să
vândă bilete. Şi ca să le vândă trebuie să selecţioneze texte populare, iar textele populare sunt
cele pe care copiii le studiază la şcoală. Şi pentru că la şcoală se studiază Cehov, cel mai bun
lucru e să spui „Asta e o adaptare după Cehov”. Înţelegi? E o problemă strict economică. Nare nimic de-a face cu valoarea spectacolului. E o problemă de presă, de publicitate, bani şi…
ce texte îi învăţăm pe copii să aprecieze. Aşa că… asta e problema cu creaţia originală… Câţi
dramaturgi contemporani poţi vedea în festivaluri? Aproape niciunul. Numai clasici. Şi de ce
numai clasici? Pentru că textele noi nu se vând. Sunt mii de oameni care scriu piese bune,
dar… Din acest motiv e nevoie de festivaluri fringe, ca Edinborough, care au mulţi bani şi
produc texte noi.
A.V.: Ce calitate ar trebui să aibă un text nou pentru a reuşi să treacă prin acest filtru şi să devină
vizibil, dacă nu e, într-un fel sau altul, adaptare după unul clasic?
Lee: Asta-i o altă problemă: că majoritatea pieselor noi care reuşesc să fie produse sunt cele
conformiste, populare, care le imită pe cele vechi. Dacă eşti atras de ceva nou, e şi mai greu
să pătrunzi. Deci sunt foarte multe obstacole, chiar foarte multe, când încerci să aduci pe
scenă o scriere radical nouă. Aşa că eu am fost foarte norocos, iar acum am în sfârşit o vârstă
şi reputaţia necesară pentru ca guvernul să rişte să-mi dea bani pentru a-mi produce
propriile scrieri. Aşa că… sper s-o facă în continuare şi cu noul meu text… Şi, spre norocul
meu, marele festival de la Moscova e dispus să o prezinte... Aşa că se pare că am o şansă ca
textele mele originale să intre în acelaşi circuit în care, în ultimii zece de ani, au fost văzute
adaptările mele. Dar, din acest motiv, spun clar că, pentru mine, regizarea adaptărilor e calea
pe care-mi câştig existenţa. Puteam la fel de bine să lucrez la benzinărie, înţelegi? Nu mă
interesează cine ştie ce.
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Dollhouse, regia Lee Breuer,
Mabou Mines, 2004, Mark Povinelli şi Maude Mitchell

A.V.: Ce te interesează cel mai mult?
Lee: Ca ideile, pe care le am ca scriitor, să le filtrez prin intermediul spectacolului. Din acest
motiv am lucrat şi cu oamenii gospel-urilor (în Oedip) şi cu piticii (în Dollhouse) – erau idei
pe care le aveam ca scriitor, dar pe care aveam şansa de a le duce mai departe prin
intermediul experienţei directe. Aici cred că sunt puţin diferit de alţii, în faptul că pornesc ca
un scriitor, nu ca un regizor, care caută o nouă idee cool despre opera unui clasic. Şi asta e,
ştii, simt că asta e cu adevărat important pentru mine acum… pentru că toată viaţa am
încercat să obţin puterea de a lucra ca scriitor. Scriitorii – unii dintre ei – reuşesc asta, dar
majoritatea lor se plâng îngrozitor de regizorii care le montează piesele, că n-o fac bine. Aşa
că, nu ştiu… Foreman îşi regizează propriile lucrări, Bob Wilson nu… E foarte greu să scrii
într-o manieră originală, să scoţi un produs original şi să ajungi să ţi-l vadă lumea. Orice
teatru în care am lucrat are un public, care are gusturi, iar teatrul trebuie să se menţină pe
linia acelor gusturi, altfel… nu mai are public. Când am lucrat la Comedia Franceză, prima
mea propunere acolo a fost o nouă versiune a propriului meu Lear cu femei, dar li s-a părut
prea curajos pentru publicul lor şi mi-au cerut să fac ceva mult mai cuminte. Aşa am ajuns la
Tennessee Williams, un Tennessee Williams original, dar totuşi Tennessee Williams. Iar când
m-am dus să lucrez la Moscova, a trebuit din nou să renunţ la proiectul original cu care
venisem, ca să fac Edward Albee. Şi… that’s the name of the game!... E o problemă pe care nai cum s-o eviţi. E un joc pe care n-ai cum să-l eviţi.
A.V.: În 1985, studentă fiind, studiam teatrul american modern din cartea profesoarei mele Ileana
Berlogea şi aflam acolo despre spectacolele tulburătoare ale unor regizori ca Lee Breuer, Richard
Foreman, Schechner, consideraţi fondatori ai teatrului american modern, şi dădeam vina pe comunism
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pentru neputinţa de a vedea pe viu spectacolele lor, despre care citisem. Din 1989 începând, n-am mai
avut pe cine da vina însă…
Lee: Aceeaşi problemă economică…
A.V.: … Aşa că invitarea lui Richard Foreman în Festivalul Naţional de acum câţiva ani, ca şi a ta şi
a lui Schechner sunt, în sfârşit, o reparaţie mai mult decât necesară oamenilor de teatru din România.
Din păcate însă, nici măcar de data asta, nu am avut ocazia de a vedea pe viu spectacolele vreunuia
dintre aceşti mari regizori…
Lee: E unul dintre motivele pentru care am făcut filmul cu Dollhouse, pentru ca, în cazul în
care un festival nu-şi poate permite să aducă spectacolul, să proiecteze filmul.
A.V.: În situaţia asta, nu te simţi tentat să te întorci la prima dragoste şi să scrii film în loc de teatru?
Lee: Păi… eu nu prea văd diferenţa dintre a scrie o piesă, în felul în care eu o fac, şi a scrie un
film. E acelaşi lucru. Diferă doar felul în care îl aduci la viaţă. Oricum, n-am abandonat nici
direcţia asta. Am făcut un film după Dollhouse, care a fost foarte bine primit, intenţionez să
fac un film împreună cu tine… Dar ceea ce mă interesează cel mai tare e să combin mijloacele
media. Cred că dintotdeauna am crezut într-un fel de teatru total, altfel decât cel descris de
Artaud, care-l vedea ca pe un fel de invadare a lumii, explozivă şi extatică.
A.V.: Poţi să-l descrii?
Lee: Pentru mine, teatrul total e puţin diferit: e o încercare de a folosi toate mijloacele media
pe care le cunosc şi toate posibilităţile sonore, pentru a face un spectacol care trece de la o
media la alta, pe nesimţite, ca într-un fel de sinteză a mijloacelor media teatrale. Şi sper să
reuşesc asta când fac La Divina Caricatura, care e principalul lucru la care muncesc acum (foto
jos, La Mama, 2013, muzica Lincoln Schleifer, în rolul principal – o marioneta-câine pe nume Rose, n.n.).

La Divina are în ea film, are animaţie, are Bunraku, jazz, rock'n roll, are dans, actorie şi…
poezie, iar povestea trece de la o media la alta, ca într-o progresie, pentru că povestea nu e
despre oameni, povestea e despre imagini, iar imaginile pot fi transferate oamenilor sau
păpuşilor, cinematografului sau animaţiei…
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A.V.: E o nouă piesă la care lucrezi?
Lee: Nu, e o ditamai cartea, o trilogie. Iar asta e prima carte a trilogiei, care a fost deja
publicată, împreună cu însemnările mele la cea de-a doua. Cred că, dacă ar fi să o pun în
scenă integral, spectacolul ar dura cam 16 ore. Dar am făcut o versiune tăiată a primei cărţi,
care sper să se integreze în 3 – 4 ore.
A.V.: Doar?
Lee: N-am ce face, se cheamă La Divina Caricatura pentru că e inspirată de Divina Comedie a
lui Dante – cam în acelaşi fel în care Homer l-a inspirat pe Joyce, să zicem. Nu îl repetă pe
Dante în nici un fel, ci imageria lui… E despre pelerinaj, într-un fel de căutare a divinului
şi… e o versiune comică a acestei căutări… pentru că eu cred că, în loc de pelerini, în zilele
noastre avem turişti, iar asta e aventura turiştilor în căutarea divinului. E aventura spirituală
a unui turist. Şi e comedie, e ironie, şi… E despre nişte divine desene animate… pentru că eu
cred că desenele animate sunt imagini ale sufletului. Ele subliniază aspectele spirituale ale
fiinţei. Aşa văzând lucrurile, Porky Pig şi Bux Bunny nu sunt nimic altceva decât un fel de
suflete care se mişcă de colo colo. Deci e pelerinajul a trei desene animate. Cred că e o idee
destul de interesantă, care poate încorpora multe din desenele animate care sunt baze
mitologice ale culturilor noastre, cum ar fi maimuţa – ca desen de bază în China, la fel cu
Mickey Mouse în Statele Unite şi Brer Rabbit în cultura neagră… Desenele animate par să fie
purtătoarele sufletului unei culturi. Aşa că eu caut sufletul culturii americane prin
intermediul lor, vorbind, în principal, despre un câine, un porc şi un iepure, şi… om. Deci
ăştia sunt pelerinii. Care circulă în timp aşa cum circulă şi în spaţiu. Deci se tot reîncarnează.
Omul se reîncarnează în porc, câinele în furnică… şi e un capitol întreg despre furnicarăzboinic…
A.V.: A existat vreun model care te-a inspirat în epopeea divinei caricaturi?
Lee: Modelele mele au fost clasice. Nu Dante, ci poezia, ea
e modelul. Şi mai e Swift – pentru că ideea e swiftiană sau,
dacă vrei, samuelbutleriană… Dar, dacă vrei să-ţi faci o
imagine despre felul în care funcţionează, cel mai aproape
mi se pare fragmentul despre cai din Călătoriile lui Gulliver,
cu Houyhnhnmii - caii cu caracter nobil - şi oamenii care
trăiesc în copaci, şi aşa mai departe… O imagerie de tipul
ăsta, vreau să spun… fiindcă… Swift e cel mai mare. Deci
o viziune swiftiană asupra culturii contemporane…
A.V.: Şi… crezi că se va vinde?
Lee: E o idee de-a dreptul esoterică să încerci să vinzi aşa
ceva… Aşa că nu cred că va ieşi din Statele Unite prea
uşor. E una din problemele…
Peter and Wendy, regia Lee Breuer, Mabou Mines, 1996
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A.V.: N-ar trebui să fie o problemă, tocmai pentru că limbajul ei e
unul universal.
Lee: Problema e că, dacă faci parte din avangardă, nu prea mai
apuci să mişti – ştii, avangarda e grupul de oameni pe care-i pui
în faţa trupelor, să fie împuşcaţi, pentru ca armata să nu fie
împuşcată…
A.V.: Câţi ani sunt de când faci parte din ea?
Lee: 50. Fac teatru de 50 de ani.
A.V.: Şi cum ai făcut să rămâi viu?
Lee: Păi… înveţi să fentezi gloanţele, din ce în ce mai bine, pe
măsură ce înaintezi în vârstă. Vreau să spun, chiar devine ceva
mai uşor, dacă reuşeşti să supravieţuieşti altora… Adică au fost
mulţi care au căzut – ori au murit, ori au renunţat să mai lucreze…

Interview

King Lear, regia Lee Breuer,
Mabou Mines, 1990,
Lear – Ruth Maleczech
photo: Beatriz Schiller

Referinţe:
http://www.maboumines.org/
http://www.leebreuer.com/
http://www.maboumines.org/lee-breuer
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Breuer# The_Gospel_at_Colonus
http://www.villagevoice.com/2003-11-11/news/welcome-to-lee-breuer-s-dollhouse/
http://maboumines.org/productions/mabou-mines-lear
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Discreţie, disciplină, disponibilitate

un interviu cu prof. univ. dr. Tania

Filip

de lect. univ. dr. Dana
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Abstract: The interviewee is one of the coordinators of the Master’s Program of UNATC and offers a
professional statement regarding the pedagogy of the art of acting. There are three major principles
defining our professors’s method: Knowledge and Self-knowledge, Training and Discipline,
Relationship and Respect.
Keywords: sistem, Strasberg, Michael Cehov, knowledge, self-knowledge, training, discipline,
relationship, respect.
Tania Filip este un om de teatru cu o experiență vastă și un pedagog activ al Școlii
masterale din cadrul UNATC. Pasiunea pentru teatru și privilegiul asumat de a face doar
ceea ce-i dictează această pasiune, califică în capacitățile profesorului universitar doctor
Tania Filip un pedagog semnificativ pentru școala românească de teatru.
Studentă a profesorilor Amza Pellea și Ion Cojar, pentru care păstrează o amintire vie
și o afecțiune aparte, actrița Tania Filip obține licența în 1982.
Urmează o carieră de actriță în teatru (la Oradea, Craiova și București). Am operat o
selecție a spectacolelor în care a jucat actrița Tania Filip, amintind de rolurile Norma Hubler
și Betty Hollender din Hotel California de Neil Simon (în regia lui Gelu Colceag, la Teatrelli
din București), Ea în Doi pe o bancă de Alexandr Ghelman (r: Emanuel Pârvu, la Teatrul
Metropolis din București), Leana în Hagi Tudose de B.Şt. Delavrancea și de Ifigenia în Ifigenia
de Mircea Eliade, (ambele spectacole în regia lui Ion Cojar, la Teatrul Național din București),
Mary Poppins în Mary Poppins de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu (la Teatrul de Stat din
Oradea), Lulu în Aniversarea de Harold Pinter (r: Sergiu Savin, la Teatrul de Stat din Oradea),
Îndrăgostiţii de la ora 9 de Adrian Dohotaru (la Teatrul de Stat din Oradea). La Teatrul
Național din Craiova a jucat: în Prietenul din Franţa de Al.Kiriţescu (r: Petre Gheorghiu Dolj),
în Tot ce avem mai sfânt de Ion Druţă, (r: Mircea Cornişteanu), în Tărâmuri îndepărtate de
Harding Lemay (r: Tom Ferriter).
Este actriță a Teatrului Nottara, unde joacă în Floarea de cactus de Barillet şi Gredy (r:
Mircea Cornişteanu), în Livada de vişini de A.P.Cehov (r: Dominic Dembinski), în Păguboşii,
un muzical de Eugen Rotaru (r: Gelu Colceag), în Al patrulea anotimp de Horia Lovinescu (r:
Dan Micu) şi în Cazul Gavrilescu după Mircea Eliade (r: Gelu Colceag).
Joacă și la Teatrul Act din București în Afterplay de Bryen Friel, spectacol regizat de
Mihai Brătilă, dar și la Centrul cultural Courbevoie din Paris în Ultimul hotel înainte de Rusalii,
de Gilles Torman şi Marc Lesage, regia Marc Lesage.
Desfășoară și o carieră în film, jucând rolul titular feminin în: Profetul, aurul şi
ardelenii, (r: Dan Piţa), Artista, dolarii şi ardelenii (r: Mircea Veroiu), Pruncul, petrolul şi ardelenii
(r: Dan Piţa), Grăbeşte-te încet (r: Geo Saizescu), Calculatorul mărturiseşte (r: George Cornea),
Căruţa cu mere (r: George Cornea), Întunecare, (r: Alexandru Tatos), Rezervă la start, (r: Anghel
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Mora), Bocet vesel, (r: Mircea Moldovan), Cheful (r: Adrian Sitaru), Domestic (r: Adrian Sitaru),
ș.a.
În 1993 obține o bursă Fullbright, devenind studentă la Southern Illinois University,
studentă-vizitator la Columbia University și studentă la Lee Strasberg Theatre Institute în New
York, precum și student-observator la USC, la Stella Adler
Conservatory, la Uta Hagen Studio și la Actor Studio. Experiența
acumulată aici va fi importantă pentru viitoarea carieră
universitară.
În 2003 obține titlul de Doctor în Teatru (magna cum
laudae) al UNATC „I.L. Caragiale”, cu teza Sistemul
stanislavskian și rolul lui în formarea actorului modern. Este
autoarea volumelor Perenitatea lui Stanislavski (2004) și A fost
odată Stanislavski (2008), dar și a traducerilor pieselor Nanny
de Tom McGuire, Tărâmuri îndepărtate de Harding Lemay,
ș.a.
Desfășoară și o activitate regizorală, dintre
spectacolele puse în scenă de Tania Filip amintim: Nanny de
Tom McGuire, la Teatrul Nottara, Moștenirea lui Cadâr de
Eugen Rotaru și Laurențiu Profeta, musical, la Teatrul
Nottara, Zoo story de E. Albee, la Teatrul Nottara în
colaborare cu Institutul Cultural Francez din București.
Tania Filip în Nefericiţii de Fúst Milán,
regia Szuszana Kovacs, 2011

Dana Rotaru: De ceva vreme îi îndrumați pe studenții-actori din ciclul Master. Ce presupune
admiterea la Master?
Tania Filip: Dacă la admiterea din primul ciclu (licență) se înscriu niște amatori desăvârșiți
cu niște calități, mai mari sau mai mici, la Master, însă, se înscriu deja actori. Îmi place să
respect lucrul ăsta, îmi place să le spun asta studenților-actori. Masterul la Arta actorului este
un program tânăr la UNATC, suntem la a șasea promoție, și descopăr cu bucurie că
studenții-actori sunt din ce în ce mai responsabili. Probabil că și structurarea Masteratului a
condus spre acest soi de responsabilitate asumată. Studenții știu ce vor, vorbim de tineri
actori profesioniști, conștienți de calitățile lor, dar și de slăbiciunile lor, de neputințele lor, pe
care vor să și le rezolve.
D.R.: Dedicată programului de Master din cadrul UNATC, ați gândit o structură de lucru care să
permită o bună evoluție a studenților-actori de la Arta Actorului. Care este abordarea prof. univ. dr.
Tania Filip în lucrul cu aceștia?
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T.F.: Îmi place să încep cu identificarea problemelor. Includ asta într-un proces de cunoaștere
a subiecților cu care lucrez. Îmi place să-i cunosc și îmi place... să-i simt, cumva. În același
timp se declanșează și un proces de auto-cunoaștere – esențial în dezvoltarea unui actor. Să
știi cine ești, să știi ce vrei, de ce exiști în spațiul ăsta, să știi ce-ți dorești de la tine ca actor.
Urmează apoi oferta unei baze teoretice și a unei structurări, pornind de la o
teoretizare, nu excesivă, și oferită după experimentarea practică. Pentru asta am gândit
cursul Metode de abordare a artei actorului. Consider benefic pentru studentul-actor care a
parcurs deja licența (trei ani în care se pun bazele acestei profesii) și a ajuns la Master, să
cunoscă puțin din fiecare metodă. Acest proces este aducător de revelații pentru studentulactor. În primii trei ani de studiu, el are cam aceeași traiectorie: componenta naturală,
motivațiile (de ce-ul primordial în primii trei ani, cine, ce, de unde, unde, mai puțin cum). Și
aici, la cum, intră stilul. Stilul și mijloacele. Cum vorbesc, cum mă mișc, ce stil de teatru
abordez.
La Master avem un proces de învățare care aprofundează primii trei ani de studiu,
după care avem inițiere de proiecte și practică. Aici intervine refacerea în condiții de
spectacol, un exercițiu obligatoriu pentru semestrul patru al masteratului.
D.R.: Dacă în primii trei ani de studiu, în primul ciclu (Licență), studenții-actori studiază cu
preponderență realismul și iau cunoștință cu sistemul stanislavskian, cei care parcurg Masteratul în
Arta Actorului au ocazia să experimenteze metodele americane (Meisner, Strasberg) și nu numai.
După experiența căpătată la Lee Strasberg Theatre Institute, ce ne puteți spune despre Metoda
Strasberg?
T.F.: Pentru cei ce se formează în spirit stanislavskian, metoda Strasberg este... hai să-i
spunem, o mică păcăleală. Din dorința unei eficientizări maxime, Strasberg recurge la
exerciții specifice pentru orice cerință. Exemplul lui celebru este cu Julieta în scena
balconului, când, pentru a obține tremurul provocat de emoția întâlnirii cu Romeo (cerința
regizorului), actrița recurge la exercițiul intitulat Dușul; astfel, rezultatul este obținut prin
activarea memoriei senzoriale, refăcându-se senzația concretă, fiziologică, a contactului cu
apa rece, fierbinte...
D.R.: Acordați o importanță aparte lui Michael Cehov. Sunt exercițiile lui Michael Cehov importante
în perfecționarea actorului, în demersul său de a lucra la rol din exterior spre interior?
T.F.: Dacă în primii trei ani se lucrează întru realism, definitoriu pentru studentul începător
(pe scurt, nu ai voie să minți), la Michael Cehov vorbim de imaginație, de atmosferă, de
eliberarea actorului. O coordonată care modifică abordarea la Michael Cehov este că
Personajele nu sunt în mine. Actorul aduce personajul la el, altfel riscă să se repete, să
folosească aceleași mijloace. În acest sens, exercițiile lui Michael Cehov sunt extrem de
importante în evoluția unui student-actor.
D.R.: Vorbiți-ne despre experiența americană și despre impactul școlii americane de teatru asupra
profesionistului Tania Filip!
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Tania Filip şi Florin Zamfirescu în „Doi pe-o bancă” de Aleksandr Ghelman,
regia Emanuel Pârvu, Teatrul Metropolis, 2014

T.F.: Experiența americană a avut un impact definitoriu asupra mea. M-a modificat, m-a
îmbogățit. Exercițiile cu animale, de exemplu, care nu sunt reprezentative pentru Sistem, la
Strasberg au o mare importanță. La început am fost reticentă la acest exercițiu, apoi am văzut
rezultatele. Și erau notabile. Avem și celebrul exemplu al lui Marlon Brando în Naşul. Acolo
el a lucrat la exercițiul Ursul. Și ăsta era personajului lui: un urs. Cu toate astea, sunt de
părere că americanii sunt încremeniți în proiect. Concluzia mea este, însă, că nu poți
funcționa doar după metoda Strasberg. Sau doar după metoda Meisner. Sau doar după
metoda Michael Cehov. În momentele de căutare, în momentele de creație la diverse roluri în
parcursul carierei fiecărui actor, se pun în practică diverse exerciții ale diverselor metode.
Cred că un actor trebuie să fie informat în legătură cu diverse metode de lucru și, mai ales,
trebuie să le fi experimentat în lucrul la rol. În școală studenţii primesc abc-ul diverselor
metode, pe mai departe însă este munca fiecărui actor cu sine însuși în a-și dezvolta măiestria
și arta în complementaritatea abordărilor aplicate.
D.R.: Ce presupune ciclul Master în studiul Artei actorului?
T.F.: La Masterat se aprofundează Teatrul realist (studiul realismului psihologic reprezintă
baza formării actorului în ciclul I și se desăvârșește în ciclul II), se exersează Commedia
dell‘arte, se studiază Teatrul patetic (sau de expresie), se lucrează Teatru muzical (atunci
când materialul uman permite asta). Toate studiile se fac pe autori mari (Cehov, Turgheniev,
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Shakespeare, etc), deoarece marii autori permit actorului să experimenteze, să-și controleze
procesul propriu de cercetare, să se structureze.
D.R.: În legătură cu metodele de lucru aplicate în studiul Artei actorului, sunteți adepta metodei
proprii de lucru, metodă ce se bazează pe o solidă acumulare a unor deprinderi profesionale, corect?
T.F.: Fiecare actor are metoda lui. Așa cum fiecare pedagog are metoda lui. Metoda unui
actor este suma experiențelor lui artistice, conform lui Strasberg. Caracterul de unicitate al
ființei umane susține, cu atât mai mult, ideea că nu există o rețetă.
Studentul, pedagogul parcurg deopotrivă următoarele etape: 1. Asimilarea
cunoștințelor și a experiențelor, 2. Verificarea, conform personalității și calităților deținute, a
materialului experimentat și 3. Păstrarea, din materialul asimilat, a ceea ce este potrivit
fiecărei personalități creatoare. Școala noastră mi se pare extrem de valoroasă din această
perspectivă...
D.R.: Care este poziția dumneavoastră în legătură cu atitudinea justă a unui pedagog în relație cu
studentul-actor?
T.F.: Un pedagog trebuie să păstreze o distanță echilibrată, să nu invadeze în niciun fel aura
personală a studentului-actor, să nu forțeze personalitatea nici cea civilă, nici pe cea creatoare
a acestuia. Mie nu-mi plac invaziunile. Îmi place să se respecte această distanță care să ofere
pedagogului obiectivitate. De fiecare dată eu încerc să aplic asta, să controlez cât pot acest
raport. Te fură lucrul cu un student, îți place mai mult cum funcționează altul. Dar
întotdeauna trebuie făcut un pas înapoi și căutată perspectiva obiectivă asupra a ceea ce
dezvoltăm profesional. Dacă acționez astfel, mă găsesc în poziția de a oferi ce am mai bun și
ce pot mai bine în relația cu studentul-actor.
Studentul-actor trebuie să simtă că este analizat obiectiv de fiecare dată și că în fiecare
moment poate să primească ceva valoros din partea pedagogului.
Pedagogul nu există în sine, el are sens doar în relație cu studentul.
Profesionistul în meseria noastră este acela care-și îndeplinește la cote maxime
sarcinile artistice în care este implicat, fie că filmează o reclamă, lucrează la un spectacol de
teatru sau este implicat într-un film ori într-o producție de televiziune. Profesionistul în
meseria noastră este acela care mai și trăiește din această practică. Chiar dacă sufletul meu a
rămas la vremurile când actorii se întâlneau la teatru să experimenteze un spectacol pe care îl
puteau repeta chiar și nouă luni (uneori fără să finalizeze munca într-un spectacol, dacă ei
considerau că nu e ceea ce trebuie să ajungă la public), mintea mea îmi spune că actorul
timpului nostru se distinge de un amator prin precizie, rapiditate și diversitatea proiectelor
în care se implică și pe care le finalizează conform cerințelor mișcării teatral-artistice a
prezentului.
D.R.: Cum ați formula trei concepte definitorii pentru metoda dumneavoastră de lucru cu studenții?
T.F.: 1. Cunoaștere și auto-cunoaștere; 2. Antrenamentul mijloacelor specifice și disciplina; 3.
Respect și relație.
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Ștefan Iordache avea de toate și din toate. El părea imprevizibil, dar în realitate era
atât de cuminte cu sine însuși. Lucra enorm la învățarea textului. Își înregistra textul pe
reportofon și-l asculta de câte ori avea nevoie. George Constantin venea cu caietul personal
pe care își scrisese integral textul, iar replicile și le sublinia în diverse culori. Draga Olteanu
Matei a venit la prima repetiție la Hagi-Tudose cu textul învățat! Eram studentă în anul întâi
și am mers la prima lectură la Național a regizorului Cojar, iar Draga nu citea, ci spunea
textul din memorie! Mecanismele acestea interne țin de disciplina actorului fără de care nu
poți funcționa pe termen lung (mă refer la o carieră aici). Dacă nu-ți organizezi universul
interior, dacă nu știi care-ți sunt resursele sau de unde poți să-ți extragi energia creatoare, nu
poți fi decât un actor din întâmplare. Nu cred în actorii întâmplători.
Cred într-o eleganță a relațiilor între parteneri, o eleganță a relațiilor într-un grup de
teatru. Cred într-o acceptare elegantă a calităților și a defectelor într-un grup de teatru. Cred
că trebuie să se păstreze un climat creator între oamenii de teatru. Nu cred și nu vreau să
cred în creațiile dezvoltate în lipsa sau perturbarea acestui climat.
Auto-cunoaștere, Antrenament, Respect.
Distanță înseamnă oportunitatea de a fi obiectiv și creativ.
Pedagogia este un proces de cercetare. Ești supus cercetării continuu. De fiecare dată
ai în față subiecți unici și de fiecare dată tu ești altul în fața lor.
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Paradoxal !

un interviu cu prof. univ. dr. Gelu

Colceag

de lect. univ. dr. Dana
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Abstract: Gelu Colceag is one of the Master’s Program Coordinators in UNATC. Starting with the
statement that pedagogy is an act of creation, the Professor is talking both about the art of acting and
the art of teaching, revealing his own path through the vaste field of Theatrical Arts.
Keywords: creation, action, method, sistem, process, craft, director, Esrig, Cojar, paradox.
Gelu Colceag este un profesor marcant al şcolii noastre de teatru, experienţa şi
pasiunea sa pentru teatru, precum şi afinitatea cu pedagogia artei actorului certificând în
persoana acestuia o personalitate în peisajul universitar teatral românesc.
De formaţie actor, ca mai apoi să se dezvolte şi ca regizor, Gelu Colceag a parcurs
etapele fireşti în ierarhia academică până la gradul de profesor universitar doctor al
universitaţii în care s-a format ca om de teatru. A absolvit secţia de Actorie a Institutului de
Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, în anul 1971, la clasa profesorului
Constantin Moruzan, asistent Mihai Mereuţă, unde i-a avut colegi pe Florin Zamfirescu,
Tamara Creţulescu, Ştefan Velniciuc, Mircea Diaconu, George Mihăiţă, Gabriel Iencek, Mihai
Perşa.
Amintim câteva din producţiile în care a performat ca actor în teatru: Alexandru
Lăpuşneanu după C. Negruzzi (în regia lui Dan Micu, Studioul Casandra, 1971), Turandot de
Carlo Gozzi (r: Dan Micu, Teatrul de Stat din Tg. Mureş, 1972), Pardon… Scuzaţi… Bonsoar!
de Mihai Maximilian (r: Nicolae Dinescu, Teatrul de Revistă), Trei gemeni veneţieni de Collato
(r: David Esrig, TNB, 1975), Cabala bigoţilor de Bulgakov, Tartuffe de Moliere şi Hamlet de W.
Shakespeare, în regia lui Al. Tocilescu (Teatrul Bulandra, 1980-85), Barrymore de William
Luce, alături de Ştefan Iordache (TNB, 1999), în regie proprie. A jucat, de asmenea, în film: în
Vis de ianuarie (r: Nicolae Opriţescu, 1979), în Aurora (r: Cristi Puiu, 2010) şi Poziţia copilului (r:
Călin Peter Netzer, 2013).
A urmat cursurile postuniversitare de regie, pe care le-a absolvit în 1986. Cariera sa
regizorală cuprinde o serie de spectacole, dintre care amintim: Victor sau copiii la putere de
Roger Vitrac, la Teatrul Bulandra (1993), Regina mamă de Manlio Santanelli, la TNB (1997), cu
Olga Tudorache în rolul titular, Tacâmuri de pui de Gyurko Laszlo, la Teatrul Bulandra, Tango
de S. Mrozek, la Teatrul Bulandra, Don Juan a la Russe, după A. P. Cehov, la Teatrul Odeon
(1997), Cotletele de Bertrand Blier, la TNB (1998), Stele în lumina dimineţii de Alexandr Galin,
la Teatrul Odeon (1999), Barrymore de William Luce, la TNB (1999), Cadavrul viu de Lev
Tolstoi, la TNB (2001), Tango de Slawomir Mrozek, la Teatrul Bulandra (2001), Veronika se
hotărăşte să moară după Paulo Coelho, la Teatrul Odeon (2003), A douăsprezecea noapte după
W. Shakespeare, la Teatrul de Comedie (2003), Ce formidabilă harababură de Eugene Ionesco,
la Teatrul de Comedie (2005), Moartea lui Tarelkin de A. V. Suhovo Kobalin, la Teatrul
Metropolis (2009), Cui i-e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee, la Teatrul de Comedie
(2010), Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare, la Teatrul Mic (2011), Pensiune completă de
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Pierre Chesnot, la Teatrul Mic (2012), Țarul Ivan își schimbă meseria de Mihail Bulgakov, la
Teatrul Metropolis (2013), Poveste despre tatăl meu de Radu F. Alexandru, la Teatrul Odeon.
În 2009 a fost laureat cu premiul UNITER pentru întreaga activitate ca regizor.
Desfăşoară o susţinută activitate de creaţie în televiziune, ca regizor (Grupul Vouă,
Antena 1/1997-99, Clubul de comedie, TVR/2003-2004, dar şi Gala Premiilor TvMania, 20042009) şi co-scenarist (Ultimul stinge lumina, TVR/2003 şi Agenţia matrimonială, Antena 1,
2005). Este regizorul artistic al spectacolelor Concert de Crăciun cu Ştefan Bănică jr., între 20032009.
A scos promoţii de actori, dintre care amintim: Oana Ştefănescu, Ionel Mihăilescu,
Cornel Scripcaru, George Ivaşcu, Mihaela Teleoacă, Radu Gabriel, Marius Gâlea, Marius
Florea Vizante, Gheorghe Ifrim, Cristian Creţu, Alina Berzunţeanu, Mihai Bendeac, Mirela
Zeţa, Andreea Grămoşteanu. A îndeplinit funcţia de decan al Facultaţii de Teatru a UNATC
între 1991-1997 şi între 2001-2007, precum şi pe cea de rector al UNATC între 2008-2012. A
fost directorul artistic al Teatrului Naţional din Bucureşti între 1997-2001 şi al Teatrului de
Comedie între 2002-2006. Consideră că e nevoie de talent pentru a fi un bun manager,
finalizând fiecare mandat pe care l-a îndeplinit de-a lungul timpului în calitate de director,
decan şi rector.
În 2002, obţine titlul de Doctor în Teatru cu teza Ficţiuni scenice în tipologia omului de
prisos, pe care o publică, sub titlul Oameni de prisos în lumina rampei (2006). Este, de asemenea,
autorul volumului Ipostaze cehoviene (2009).
Am convingerea că toate aceste experienţe au contribuit la formarea şi dezvoltarea
pedagogului Gelu Colceag, demnitate pe care a onorat-o continuu, încă de când Octavian
Cotescu i-a propus să îmbrăţişeze şi o carieră universitară. Așadar...

Gelu Colceag şi Cristi Puiu în „Aurora”, regia Cristi Puiu, 2010
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Dana Rotaru: Nu știu dacă există vreo demnitate pe care să nu o fi îndeplinit în școala noastră! Ați
fost pe rând decan, rector, profesor la Licență, la Master și la Școala Doctorală. Nu știu daca vă mai
poate surprinde ceva sau poate că, dimpotrivă, vă surprinde totul! Mai este ceva ce vă doriți în
legătură cu școala noastră de teatru și nu ați împlinit încă?
Gelu Colceag: Îmi doresc ca profesorii şcolii noastre să-şi dedice timp activitaţii pedagogice,
dar să nu-şi neglijeze meseria de bază (actor, regizor, scenograf, coregraf, etc). Consider că
un pedagog are nevoie de timp, spaţiu şi experienţă profesională pentru a se dezvolta
armonios, ca mai apoi să formeze actori, în cazul de faţă, aplicând şi dezvoltând metode
coerente într-un sistem teatral universitar unitar. Pledez pentru formula ideală de a-ţi
împărţi timpul între meserie şi profesorat, astfel încât să nu le compromiţi, ci mai degrabă să
le potenţezi creator. Recunosc că este un sacrificiu pe care artiştii-profesori se văd nevoiţi să-l
facă câteodată, pentru a onora atât cerinţele meseriei, cât şi pe cele ale profesoratului. Este
greu, aproape imposibil, să nu trădezi una din vocaţii, în detrimentul celeilalte, însă pledez
pentru găsirea echilibrului între cele două tipuri de activităţi, complementare, de altfel.
D.R.: Este un ideal pe care politicile economice şi teatral-universitare nu îl pot susţine, sunteți de
acord? Sunteți un idealist cu picioarele bine înfipte în solul atât de variat al artei teatrului!
G.C.: Eu cred încă în opțiunea și determinarea personală. Dacă vrei, nu se poate să nu poți!
Asta o afirm bazându-mă pe experiența mea. Deși, de multe ori am fost pe punctul de a
abandona!
D.R.: Experiența dvs. profesională este bogată: actor, regizor, profesor. Cum ați reușit să le îmbinați
astfel încât să fiți performant în fiecare dintre aceste demnități?
G.C.: Datoria de profesor este cea pe care simt că am îndeplinit-o cel mai bine, aceasta fiind
meseria în care mă simt cel mai performant. Apoi cea de regizor... Dar nimic din acestea nu
ar fi fost, dacă nu aș fi fost actor. Unghiul de vedere al actorului asupra teatrului l-am păstrat
în orice am realizat. Poate de aceea sunt considerat un regizor atipic, un regizor care se
bazează mai ales pe actori și pe text. Eu cred că așa ar trebui să fie toți regizorii, dar nu am
avut acces la construcția ierarhiilor, care nu de multe ori au fost injuste. Dealtfel, cel mai
îngrijorător fenomen al teatrului și pedagogiei teatrale de azi este invazia mijloacelor de
expresie formale în detrimentul conținutului.
D.R.: Coordonați, alături de prof. univ. dr. Tania Filip, masterul de arta actorului în cadrul UNATC.
Ce înseamnă acest program în formarea unui tânăr actor? Ce vă doriți cel mai mult de la studențiiactori cu care lucrați?
G.C.: După aproape 10 ani de existență, programul masteratului de Arta Actorului este
consolidat și extrem de eficient. Rezultatele spectaculoase concretizate în evoluții
profesionale și spectacole de calitate sunt dovezi concrete ale unui succes incontestabil. Sper
ca dorința de „mai bine” să nu distrugă „ binele”!
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Gelu Colceag, Luminiţa Gheorghiu şi Teodor Corban în „Poziţia copilului”,
regia Călin Peter Netzer, 2013
D.R.: Lucrați de ceva vreme la o nouă carte. Este vorba despre ,,Paradoxul artei actorului: între
autonomie şi dependenţă”. Lucrarea este rezultatul activităţii pedagogului Colceag şi reprezină un
material valoros pentru şcoala românească de teatru.Ce este pedagogia artei actorului?
G.C.: Este creație! Fiecare pedagog dezvoltă propriul său sistem, iar metodele de lucru se
modifică de la o vârstă profesională la alta şi de la un student la altul. Pentru mine pedagogia
este un act de creaţie, iar metoda este punerea în formă a acestui act de creaţie. Metoda este
,,cum?”-ul şi sistemul este ,,ce?”-ul.
D.R.: Care este poziţia dvs. în legătură cu munca de cercetare şi aplicare în arta actorului? Ce ați
descoperit de-a lungul a mai bine de 30 de ani de experienţă pedagogică? Este un sistem sau o metodă?
G.C.: Sistemul este partea raţională, cât de cât obiectivă, pe câtă vreme metoda este partea
subiectivă, personală, mult mai complexă şi cu un rezultat finit. Eu propun un îndrumar, un
ghid de reguli, trasee şi norme. Contribuţia mea se află în felul în care le-am legat. Evident că
toate se revendică din cele două mari sisteme: Stanislavski şi Meyerhold, în opinia mea. Felul
în care aplic acest îndrumar se poate chema metodă, dar este riscant să afirm că aş avea doar
una! Un pedagog schimbă metoda în funcţie de studentul cu care lucrează. Aşadar, un
sistem şi, câţi studenţi, atâtea metode! Iar realizarea finală, către care aspirăm, dar puţini o şi
concretizăm, este MANUALUL – adică ansamblul de mijloace socotite proprii, cu un
numitor comun, care este sistemul!
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D.R.: Într-o miniconferinţă pe tema „Direcţii ale pedagogiei artei actorului în România”, desfăşurată
la Centrul Cultural Român de la Paris în toamna anului 2011, v-ați declinat identitatea de pedagog,
precum şi credo-ul artistic în domeniul atât de divers cercetat al pedagogiei artei actorului. Ați
formulat trei principii care stau la baza procesului de formare a actorului: 1. principiul analizei
procesualităţii scenice prin intermediul structurilor textului dramatic, 2. principiul punerii în
practică sau principiul aplicării şi 3. principiul exersării mijloacelor.
G.C.: Primele două principii se susţin şi se completează reciproc, acestea punând studentulactor în condiţia de om care gândeşte şi acţionează just, într-o situaţie propusă de o structură
dramatică. Se activează astfel fondul care generează forma. De aici se poate descoperi
drumul invers, al formelor care să direcţioneze spre fond. Oricare ar fi parcursurile, ele sunt
susţinute de principiul exersării mijloacelor, iar rezultatele obţinute sunt esenţiale pentru un
viitor actor profesionalizat. Şcoala de teatru deschide calea spre observaţie, ca prim stadiu al
învăţării în arta actorului, activându-se principiul aplicării. Orice om talentat poate să devină
actor, cu condiţia ca acesta să depăşească stadiul de amator, urmând cursurile unei şcoli
superioare de teatru. Astfel, talentatul amator are ocazia de a se profesionaliza într-o meserie
care, încetul cu încetul, îi va deveni o a doua natură. Actoria devine astfel un reflex, un
mecanism al dezvoltării şi supravieţuirii. Am mai scris despre asta și susțin în continuare
următoarele: asemeni unui schior, care într-o probă de slalom trebuie să parcurgă un traseu
delimitat de porţi obligatorii, şi actorul trebuie să parcurgă, în timpul unui spectacol, un
traseu delimitat de modificări comportamentale şi afective obligatorii. Acest traseu este
reprezentat de totalitatea unităţilor de acţiune (replici, acţiuni fizice, stări emoţionale), pe
care actorul le va înfăptui în numele unui personaj – ficţiune a textului literar-dramatic. Cu
alte cuvinte, traseul este rolul, iar actorul este vehiculul cu care personajul parcurge rolul.
Actorul actualizează potenţialitatea complexă a personajului din piesa de teatru şi
transformă, astfel, un sistem mort (textul ca o înşiruire de semne grafice pe o foaie de hârtie)
într-unul viu (personajul care există şi acţionează sub privirile publicului).
Relaţia actor-personaj este interdependentă: actorul îi cere personajului hainele,
vorbele, acţiunile, iar personajul îi cere actorului să-l întrupeze cu verosimilitate, în
conformitate cu natura sa profound umană. Asemeni cântecului sirenei către Ulisse, este
chemarea personajului către actor: „Fă-mă aşa!”. Iar asemeni eroului lui Homer, actorul
trebuie să reziste tentaţiei. Este un îndemn înşelător, în a cărui capcană cad adesea actori
tineri, dar şi cei cu mai multă experienţă. Dacă va descoperi în partitura din textul dramatic
calea cea dreaptă şi sigură către personaj, actorul nu are cum să greşească. Pentru asta, va
trebui să-i ceară personajului răspunsuri la întrebările esenţiale: ce fac? şi de ce fac ce fac?
D.R.: Poziţia dumneavoastră nu este în opoziţie cu sistemul stanislavskian, dimpotrivă. Nu este în
opoziţie nici cu Meyerhold, de asemenea. Respectă metoda David Esrig. Respectă dictonul Cojar cu
privire la arta actorului ca mecanism logic specific.
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G.C.: Orice teoretician-practician serios respectă şi ia în considerare munca şi metodele
celorlalţi practicieni. Numai într-o asociere de metode se pune în valoare o altă metodă în
arta actorului.
D.R.: Susţineți procesualitatea scenică, pe care o traduceți în cheie personală, propunând o schemă
simplă, clară, însă complexă, de la cine la cum?
G.C.: Actorul îşi caută întotdeauna propria necesitate pentru a acţiona. Principala
caracteristică a profesionistului este identificarea acţiunilor. Când actorul trece de la
identificarea acţiunilor la acţiune, acesta traversează procesualitatea scenică, prin
parcurgerea etapelor: preluare, prelucrare (cu subetapele conştientizare şi opţiune) şi
acţiune. Pentru a fi actor de teatru trebuie, în primul rând, să-ţi dezvolţi şi să-ţi stăpâneşti
foarte bine mijloacele de expresie. Ca în orice artă, şlefuirea mijloacelor presupune o
pregătire îndelungă, care impune efort şi tenacitate. Acord o mare importanţă perioadei de
şlefuire a mijloacelor de expresie ale actorului, stăpânirea şi aplicarea lor justă şi justificată
făcând diferenţa clară între un actor profesionist şi un amator, iubitor de teatru.
D.R.: Cum este școala de teatru în 2014?
G.C.: Încă bună! Marele pericol constă în permisivitatea tot mai accentuată pe care școala o
are în raport cu colaborările studenților-actori în mediul artistic extern universității și în
deteriorarea sistemului de reguli absolut obligatorii pentru o școală superioară de artă.
Cu câtă tărie, directeţe, forţă îşi afişează şi susţine poziţia în legătură cu pedagogia şi
practica artei actorului, cu atâta calm, deschidere, libertate şi tandreţe, aş numi-o, îşi
manifestă chemarea de pedagog atunci când este în clasa de arta actorului, alături de
studenţi. Este ceea ce am descoperit lucrând cu profesorul Colceag. Mi-a propus, pe vremea
când eram preparator, să lucrez alături de studenţii masteranzi, ca actriţă de data aceasta,
într-un proiect teatral în limba franceză, distribuindu-mă în Dorinne din ,,Tartuffe” de
Moliere. Sigur că pe vremea aceea (în 2007) era atât decan, cât şi profesor şi regizor. Aşadar,
avea multe sarcini la care să răspundă. Cu toate acestea, în cele câteva întâlniri de lucru, am
descoperit că este foarte inspirant să lucrezi sub bagheta profesorului Colceag. Îţi dă voie să
descoperi, îţi dă încredere să lucrezi, îţi creează senzaţia unei mari libertăţi de exprimare.
Este calm, iubitor, deschis, iar la sfârşitul unei ,,repetiţii” îţi oferă un feedback clar, simplu,
motivant. Aşa că, pentru mine, Gelu Colceag este un pedagog. Şi este paradoxal. Paradoxul
este dat de combinaţia de forţă, duritate a convingerilor şi teoriilor despre arta actorului şi
tandreţe, linişte şi libertate oferite în lucrul cu studenţii-actori, definindu-şi, astfel, stilul
pedagogic: paradoxal.
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Cristian Pepino
Istoria secretă a păpuşilor: teatrul de animaţie şi sacrul1
Gordon Craig a fost poate primul care a spus că teatrul animaţie nu este
ceea ce se crede de către majoritatea oamenilor, un divertisment minor pentru copii.
„Marioneta e descendenta vechilor idoli de piatră ai templelor, e imaginea degenerată a unui
zeu.”2 Această afirmaţie a sa, nesusţinută de alte explicaţii, dar atât de misterioasă şi
incitantă, m-a determinat să cercetez „preistoria” şi istoria veche a teatrului de
animaţie, şi, de-a lungul anilor, am găsit din ce în ce
mai multe dovezi care confirmau spusele genialului
britanic. Statuile şi statuetele sunt prezente în riturile
cele mai vechi şi mai sumbre din istoria umanităţii şi
majoritatea acestor obiecte erau animate. Adeseori ele
„vorbeau” oamenilor, dezvăluindu-le viitorul, dândule răspunsuri la întrebările lor, prin gesturi sau sunete.
Istoria teatrului de animaţie îşi are originea în
practicile magico-religioase şi nici astăzi, în multe
tradiţii, cum ar fi cele din India, Japonia sau Indonezia,
funcţia sacră a păpuşilor şi marionetelor nu s-a pierdut.
Istoria
animaţiei
începe
de
la
rituri
cumplite,
sângeroase, la care din fericire omenirea a renunţat de
mult, trece prin ritual şi teatru sacru pentru a deveni
divertisment popular pentru adulţi. Dar chiar şi astăzi, într-o lume aparent din ce în
ce mai lipsită de spiritualitate, evoluată tehnologic, profană şi profanatoare,
păpuşile sau marionetele sunt făpturi misterioase care fac să se trezească în noi ceva
atavic, fundamental. Credinţele ascunse în subconştientul nostru, instinctele
noastre primare, modul nostru de a percepe şi înţelege lumea, nu pot fi înlăturate
de nimic, probabil atâta vreme cât mai suntem fiinţe umane. În ele stă şi forţa care
asigură perenitatea teatrului de animaţie, misterul şi fascinaţia sa.
Păpuşile, ca şi statuile, nu erau reprezentări de zei, ci zeii înşişi. Ele au fost
la începuturi zeii-strămoşi. Uneori au primit sacrificii sângeroase, alteori au indicat
1
2

Pepino, Cristian; Istoria secretă a păpuşilor: teatrul de animaţie şi sacrul, ed. UNATC Press, Buc., 2014
Gordon Craing, Dialogul neîntrerupt al teatrului în sec. 20, voi. 1, pg. 153
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victimele care urmau să fie ucise, pentru ca în cele din urmă să-i înlocuiască pe
oameni în sacrificii. Au fost instrumente de ghicit, au luat decizii pentru comunităţi
întregi prin gesturile lor mai mult sau mai puţin întâmplătoare. Au fost obiect al
adoraţiei şi unele s-au căsătorit cu oameni sau cu alte păpuşi în rituri bizare şi
uneori perverse. Au fost neruşinate divinităţi ale fertilităţii sau instrumente ale
unor farmece malefice. Toate acestea au fost ascunse, cenzurate sau uitate de-a
lungul timpului şi în acest eseu am încercat să dezvălui această fabuloasă istorie
secretă a lor.
Practicile arhaice cu statuete, păpuşi sau marionete sunt legate de spiritele
strămoşilor care se manifestă prin ele. René Simmen3 subliniază faptul câ ecranul
teatrului de umbre are la multe popoare semnificaţia unui tărâm „de dincolo”. În
China se numeşte „ecranul morţii”, în Jawa „nori şi ceaţă”, în Turcia „cortina
plecării/despărţirii”,
în
ţările
arabe
„ecranul
viselor”
sau
„vălul
tainei
atotputernice”.
Cea mai veche legendă cunoscută despre apariţia teatrului de umbre este
legată de asemenea de invocarea duhului unei persoane decedate. Este vorba
despre o legendă chinezească povestită de Viorica Dinescu în remarcabila lucrare
Teatrul de umbre turc (p. 67) care se referă la originile teatrului de umbre chinez. În
timpul împăratului Wu-tzi (140-87 î.d.Hr.), spune legenda, a fost inventat teatrul de
umbre de către un magician taoist, Sav Wong care, ca să-l consoleze pe împărat de
pierderea iubitei sale concubine, a întins o perdea albă într-una dintre încăperile
palatului şi, făcând să se mişte în spatele ei o siluetă, a izbutit să-i aline suferinţa
suveranului.
În China, păpuşile sau muou mai sunt numite şi kuilei. Unele studii
sugerează că prototipurile lor sunt statuetele umane înmormântate în vechea
Chină. Cartea ultimului Han, o istorie scrisă în secolul al V-lea, spune că spectacolul
de păpuşi kuilei era iniţial o distracţie a familiei făcută pentru perioada de doliu şi,
la sfârşitul dinastiei Han, era prezentat şi la petreceri.
Tot în legătură cu moartea cuiva este şi legenda apariţiei teatrului
tradiţional turc Karagöz. Cei doi eroi principali, Karagöz şi Hadjivat, erau nişte
lucrători care îi făceau pe meşteri prin glumele lor să neglijeze lucrările la
construirea Moscheii Verzi din Bursa. Sultanul, mâniat, a poruncit să fie executaţi.
Apoi regretă pentru că nu se va mai putea bucura de năzbâtiile lor. Şi din această

3

René Simmen, The World of Puppets, Elsevier-Phaidon, 1975, p. 80
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cauză a fost inventat teatrul de umbre, pentru a
face ca cei doi năstruşnici să revină printre oameni
şi să-i înveselească.4
Prima marionetă cunoscută, una articulată,
realizată din fildeş de mamut, datează de acum
circa 25.000 de ani, reprezintă un personaj
masculin şi a fost descoperită într-un mormânt.
Este greu de spus ce funcţie rituală avea, dar,
pentru că era articulată, se poate presupune că
posibilitatea
de
a-i
mişca
membrele
era
importantă. Cercetătorii au considerat că această
marionetă a fost un obiect care a aparţinut unui
şaman şi a fost îngropată alături de el ca
instrument magic al său, cum se făcea, de pildă, cu
toba şamanului.
Se cunosc statuete din fildeş şi mai vechi, dar ele nu au articulaţii. Una
dintre ele reprezintă un om-animal, probabil un vrăjitor care poartă o mască de
animal (posibil leu) şi probabil şi blana animalului respectiv. Dacă vom compara cu
alte imagini similare, se conturează existenţa unor rituri ce reprezintă „renaşterea”
unui animal ucis (ren, cerb, urs etc.), executate de un „magician” care, costumat şi
mascat cu capul şi blana animalului, dă impresia că spiritul animalului a „înviat” în
el. Nu este singura imagine de acest tip care datează din paleoliticul mijlociu. Mulţi
cercetători consideră că ar fi reprezentări de şamani. Într-un sit vechi de 50.000 de
ani din Hortus din sudul Franţei (al omului de Neandertahl) au fost descoperite
câteva oase articulate ale labei stângi şi cozii unui leopard. James R. Shreeve5
afirmă că, deoarece lipseşte restul scheletului leopardului, „...aranjarea lor [a
oaselor din labă şi coadă şi a blănii] sugerează că fragmentele erau cândva
rămăşiţele unei blăni de leopard completă purtată ca un costum [ca o mantie]...”
După Ivar Lissner6, costumul şamanului altaic din Siberia este compus
dintr-o mantie din blană sau piele de animal şi încearcă să redea „aparenţa
exterioară a unei păsări, a unui ren sau a unui cerb. Este făcut din piele de ren sau
cerb şi împodobit cu un mare număr de fâşii de piele [...] şi diverse simboluri
magice caracteristice ale costumului şamanic [...cum ar fi] douăsprezece blănuri de
hermină legate într-un mănunchi care atârnă pe spatele şamanului, clopoţei la
cf. Metin And, Karagöz: Turkish Shadow Theatre, Dost, Istanbul, 1979, p. 32
James R. Shreeve, The Neanderthal Enigma, William Morrow and Co., New York, 1995, p. 52
6 Ivar Lisser, Man, God and Magic, G. P. Putnam, 1961, p. 272
4

5
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subsuoară, gheare de vultur, şerpi şi mâini din fier pe mâneci, oase de laba
piciorului de urs pe pantaloni şi gheare de urs din fier pe mănuşi şi încălţări...”
Toate acestea conţin spirite ale animalelor care îl vor ajuta pe şaman în călătoria sa
temporară în lumea de dincolo, unde sufletul său va afla cauza suferinţei omeneşti,
duhul răutăcios care a provocat o boală sau alt necaz şi, după ce va înfrunta
spiritele malefice, o va înlătura.
Şi Bruce Dickson este de părere că imaginile din paleolitic ce înfăţişează
personaje cu măşti şi costume animaliere „este foarte probabil să reprezinte
şamani...”7. Dar orice ar fi fost aceşti practicanţi de rituri, este probabil ca ei să fi
reprezentat prin ritual mai curând învierea animalului vânat.

7

D. Bruce Dickson, The Dawn of Belief, The University of Arizona Press, Tucson, 1990, p. 131
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Daria Ioan
Teatrul lui Jon Fosse
În peisajul atât de divers al dramaturgiei contemporane se distinge o figură
interesantă: Jon Fosse. Născut în 1959 la Haugesund, în Norvegia, absolvent al Universității
din Bergen, unde în 1984 își ia licența în Istoria Literaturii Universale, nominalizat la Premiul
Nobel pentru literatură în anul 2013, Jon Fosse a creat o dramaturgie ce a devenit, într-un
timp destul de scurt, bine reprezentată pe scenele europene. De la Claude Régy, cu montarea
sa de la Théâtre Nanterre-Amandiers, până la Thomas
Östermeier la Schaubühne, regizorii caută textele
norvegianului, pentru profunzimea lor atât de bine ascunsă
în spatele tăcerilor, respirațiilor și semnelor distinctive ale
unei culturii aparte în spațiul european. Jon Fosse este un
continuator al marilor săi predecesori: Ibsen și Strindberg,
dar care are vigoarea detașării de aceștia și forța impunerii
unui limbaj propriu; el face parte, de altfel, dintr-o generație
foarte interesantă de dramaturgi. Spunem aceasta deoarece,
la Oslo, la Den Nationale Scene, între 1986-1996, în cadrul
unui program de încurajare a dramaturgiei naționale, timp
de zece ani au fost montate 51 de piese a 39 de tineri autori.
Jon Fosse se impunea astfel în spectaculoasa lume a
teatrului.
Pentru înțelegerea dramaturgiei acestuia ne stă la
îndemână o carte valoroasă: Teatrul lui Jon Fosse, de Daria Ioan, apărută la Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2013. Cu un parcurs educațional impresionant, Daria Ioan, astăzi
asistent univ.dr. la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai, propune
un studiu asupra literaturii norvegianului. Autoarea a beneficiat de o bursă regală în
Norvegia, urmând cursuri de aprofundare a culturii și civilizației scandinave la Universitatea
din Bergen. Ulterior a absolvit un Master 2 în studii teatrale și artele spectacolului la
Universitatea Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sub îndrumarea lui Jean-Pierre Sarrazac. Cu
siguranță, experiența nordică a fost cea care a stat la baza scrierii acestei carți.
Lucrarea impresionează printr-un foarte ridicat nivel al analizei, printr-o
bibliografie amplă și prin folosirea unui limbaj adecvat unei asemenea scrieri științifice. Dar
poate că lucrul cel mai important este că Daria Ioan face, de fapt, o cercetare în structura
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operei de artă. Făcând referiri la lucrări de marcă ale structuraliștilor, precum Roland
Barthes, ori ale gânditorilor într-ale teatrului, precum B. Brecht sau A. Artaud, dar și nume
mai noi, precum Josette Férral (cu articolul său: Teatralitate. Cercetare asupra specificității
limbajului teatral), ori Elizabeth Burns (cu Teatralitate. Un studiu asupra convenției în teatru și în
viața socială, 1972), autoarea face o impresionantă analiză în care pune în valoare „gradul
ridicat de performativitate al textelor lui Fosse, cu toate că ele manifestă caracteristicile unui
teatru preponderent static.” (p.10).
Un
element
esențial
al
dramaturgiei
norvegianului este scos foarte bine în evidență de
autoare: importanța rescrierii evenimentului. Pornind de
la mărturia scriitorului conform căreia: „În piesele mele,
tot ce se întâmplă s-a întâmplat deja”, Daria Ioan
constată faptul că motorul oricărei situații dramatice este
conștientizarea progresivă a trecutului; iar aceasta atrage
după sine „tristețe, durere, disperare și o insațiabilă
dorință de odihnă”. (p.14).
O altă trăsătură specifică a teatrului lui Fosse
este și faptul că, de cele mai multe ori, acțiunea pieselor
are loc în familie. Numai că „..eu cred că nu se găsește
aproape nicio familie normală în aproape niciuna din
piesele mele”, iar Daria Ioan surprinde foarte bine faptul
că fondul dramatic al textelor lui Fosse, legat mereu de lipsa comunicării din interiorul
familiei, de relații interumane slăbite, devine mult mai puternic, pălind orice grijă față de
prezentarea formei exterioare; de aceea puternicele traume existente în piesele
dramaturgului norvegian conțin, în ciuda aspectului static, în ciuda lipsei aparente de
acțiune, în ciuda tăcerilor obsedante, un permanent, tulburător și amenințător cutremur
interior. Acest aspect e potențat și de faptul că personajele sunt, aproape, abstracte: nu au
trecut, nu sunt determinate social, nu au profesii, nu au viitor. Oamenii lui Fosse se asemănă
întru-câtva cu Personajele lui Pirandello, acelea ce poartă cu ele doar o dramă perenă, o
durere insurmontabilă, o viață... scoasă din viață. De aici și reticența pe care o au față de nou
născuți; ei devin entități nedorite, ființe care se vor înscrie lamentabil într-un culoar
interminabil al existenței... inexistente.
„Acest autor nu este interesat decât de structură, nu acționează decât în
profunzimea limbajului. Acolo vom căuta teatralitatea operei sale, și nu în jocul seducător al
suprafețelor, al formelor recurente sau al hazardului intertextual” (p. 48), spune Daria Ioan și
reușește să urmărească perfect acest drum al analizei structurii literare, atât de complexe, pe
care o construiește Jon Fosse. Pentru aceasta, autoarea analizează piesă cu piesă, personaj cu
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personaj, precum și situațiile dramatice în succesiunea lor. Pune astfel în evidență tăcerile,
liniștea, dar și rupturile de limbaj; autoarea concluzionează: „Destructurarea limbajului
comun, iar mai apoi al celui dramatic însuși, este susținută de utilizarea spațiului negativ al
comunicării, reprezentat de absența totală a cuvintelor. Structurile de limbaj create astfel de
Fosse sunt bazate pe ritm și muzicalitate, iar tăcerea este o parte componentă esențială a
acestor efecte.” (p.122).
Un loc important în carte alocă autoarea analizei limbajului dramaturgului, scoțând
în evidență faptul că noutatea scrierii lui Fosse constă nu numai în reconstruirea situației
dramatice cât și în crearea unui nou sistem de comunicare. Materialul lingvistic prezent în
piesele norvegianului își depășește atribuțiile inițiale, instaurând noi posibilități de exprimare
a realității. Daria Ioan justifică faptul că, dacă din punctul de vedere al logicii occidentale
tipul de vorbire al personajelor ar putea să ne ducă cu gândul la teatrul absurd, modalitatea
de construire a eșafodajului interior pe care îl folosește dramaturgul transformă textul întrunul puternic dramatic și perfect articulat într-o montare scenică. Autoarea aduce, în acest
context, numeroase exemple de spectacole din teatrele lumii, evidențiind faptul că autorul
însuși a apreciat viziunea lui Thomas Östermeier de la Schaubühne, în care regizorul a căutat
o cât mai mare apropiere de ideea și spiritul operei, neîncercând să adauge, cu imaginația
proprie, valențe inedite și rezolvări anacronice textului.
Cartea Dariei Ioan conține, în anexe, și un foarte interesant interviu pe care aceasta la luat dramaturgului, în anul 2010, la Bergen, precum și imagini de la numeroasele montări
ale pieselor lui Fosse, din întreaga lume.
Foarte interesantă această lucrare, dedicată unui nu mai puțin interesant autor de
teatru de azi; o carte utilă, deopotrivă practicienilor, cât și teoreticienilor, un studiu foarte
bine documentat și de un înalt nivel științific, un reper pentru cadrele didactice ale
facultăților de profil artistic din țară. Daria Ioan încântă cititorii cu un material foarte bine
realizat.
lect. univ.dr. Bogdana DARIE
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Cristian Pepino
Cristina Pepino: scenografie8
Cristina a fost omul şi artistul căruia îi datorez cel mai mult pentru cariera mea de
regizor şi pentru viaţa frumoasă pe care am trăit-o. Am lucrat cu mulţi scenografi valoroşi,
dar cele mai inovatoare spectacole ale mele, cele mai multe experimente, au fost realizate
împreună cu ea. Era mereu alături de mine, discuta mereu cu mine ideile spectacolelor. Avea
bun gust, cultură, umor, pe lângă marele ei talent de desenator, pictor, designer vestimentar.
Sculpta păpuşi, făcea costume, mă ajuta, cu mult
înainte de a semna scenografia spectacolelor, de
a se dedica teatrului de animaţie şi de a deveni o
mare scenografă. A învăţat foarte mult de la
Gina Tărăşescu, Mircea Nicolau, Irina Borowski,
Dan Jitianu înainte de a se încumeta să facă
scenografie. Participa la toată pregătirea
spectacolelor şi, uneori, construia păpuşi alături
de noi, cum s-a întâmplat la Constanţa când
făceam împreună cu Gina Tărăşescu papier
maché pentru montarea cu Metamorfoze, primul
meu succes internaţional.
Ca scenograf, Cristina a adus multe
lucruri noi în teatrul de animaţie din România.
În primul rând, a revoluţionat cromatica
spectacolelor. Pentru prima dată aducea pe
scenă culori vesele, primare, înlocuind cromatica
tipică anilor ’60-’70 de tonuri fade şi culori
stinse. Aşa a fost explozia de culori din Pinocchio din 1994 sau din Motanul încălţat. Al doilea
lucru adus de Cristina în teatrul de animaţie au fost păpuşile compuse, făcute pentru prima
dată în Pinocchio şi Motanul. Aşa au apărut personaje spectaculoase ca cei doi viticultori,
Bătrâna cu copilul în spinare, Calul din Croitoraşul cel viteaz etc. Construcţia complicată a
acestor personaje compuse era rezolvată de Cristina impecabil. Multitudinea sistemelor de
construcţie din spectacole făcea ca fiecare scenă să-l surprindă pe spectator, şi dădea un efect
8

Pepino, Cristian; Cristina Pepino: scenografie, UNATC Press, Bucureşti, 2014
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puternic de teatralitate. Inventivitatea în conceperea decorurilor era, de asemenea,
remarcabilă, ca în Frumoasa şi Bestia, unde copacii se transformau în personaje, exteriorul
miniatural de palat devenea când se întorcea pe partea cealaltă un decor monumental. În Ali
Baba şi cei 40 de hoţi sau în Lampa lui Alladin decorurile se transformau în mod spectaculos şi
creau un dinamism care îţi dădea impresia că vezi un film şi nu o piesă de teatru.
Dinamismul decorului, metamorfozele
sale suprinzătoare, se întâlnesc în multe creaţii
ale ei, cum ar fi Inimă rece, unde componentele
deveneau interioare, exterioare, sau caleaşca
fermecată a lui Peter Munk. Multe invenţii
tehnice şi tehnologii i se datorează. Ea a folosit
pentru prima dată sistemul black light cu
marionete policrome la Arad, în spectacolul
Spărgătorul de nuci. Până atunci, în spectacolele
care foloseau tehnica black light păpuşile erau
monocrome. Stilul ei cromatic a permis
utilizarea în teatrul de animaţie a culorilor primare fluorescente. În acelaşi spectacol, în
prolog, apăreau secvenţe de teatru de umbre, siluetele fiind montate în cutiile de cadouri,
iarăşi o invenţie a Cristinei, care era de mare efect.
Pentru Piticul roşcovan după Hoffmann, tot de la Teatrul de Marionete din Arad,
Cristina a avut ideea de a realiza proiecţii cu secvenţe animate. Pentru aceste scene a făcut
animaţii pe calculator. Dar în acea vreme nu aveam la
dispoziţie o tehnică de proiectare a acestor animaţii.
Acest lucru s-a întâmplat după câţiva ani, când Cristina
a realizat scenografia spectacolului Vrăjitorul din Oz de
la Alba lulia, în regia Oanei Leahu. Iar, începând cu
spectacolul Candid de la Ţăndărică, în care animaţiile
erau realizate în formatul .gif, proiecţiile au devenit o
componentă importantă a spectacolelor noastre, cum ar
fi în Dragostea celor trei portocale de la Teatrul Naţional
de Operetă, pentru care Cristina a realizat superbe
animaţii şi decoruri virtuale.
Teatrul Ţăndărică, Scufiţa roşie, adaptare după Fraţii Grimm,
regia Gabriel Apostol, scenografia Cristina Pepino

Sunt multe spectacole în care decorul, imaginile puternice, personajele create de
Cristina, erau aplaudate la scenă deschisă, ca în Frumoasa şi Bestia sau Gulliver în ţara piticilor
de la Teatrul Ţăndărică.
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Teatrul Ţăndărică, Păcală, text de Cristian Pepino,
regia Ioan Brancu, scenografia Cristina Pepino

Unul dintre cele mai dificile lucruri
în teatrul de animaţie este să reuşeşti să
creezi ca scenograf chipuri expresive ale
personajelor. De fapt, este esenţial, şi jocul
actorului şi regia se bazează pe asta. Un
spectacol cu păpuşi inexpresive nu poate fi
unul reuşit. Când un scenograf are această
calitate, de a exprima plastic un caracter,
spunem că este un bun portretist. Şi Cristina era şi o excelentă portretistă. Ea a realizat o
sumedenie de personaje cu chipuri memorabile, păpuşi sau marionete atât de frumoase,
încât eram nerăbdător să lucrez cu ele. Ele îi inspirau şi pe interpreţi, pe păpuşari, oferindule o linie clară a personajului. Păpuşile ei au această calitate şi pot fi date numeroase exemple
în acest sens, cum ar fi cele din Capra cu trei iezi, în regia lui Gabriel Apostol, cele din Gulliver,
în regia lui Daniel Stanciu sau a mea, personajul Bestia, care rămâne o reprezentare de
referinţă, Pinocchio conceput de ea şi multe altele.
Şi costumele făcute de ea au fost întotdeauna extraordinare, rezultat al unei pregătiri
deosebite în domeniul creaţiei vestimentare, al unei culturi vizuale vaste şi al unui mare
talent.
Pentru Cristina a însemnat foarte mult trecerea de la desenul şi pictura tradiţională la
lucrul cu programele de calculator. A ştiut să folosească foarte bine posibilităţile şi specificul
tehnologiilor digitale, ajungând la un înalt nivel şi în acest domeniu, realizând expresive
animaţii şi decoruri virtuale.
prof. univ. dr. Cristian PEPINO

Teatrul Ţăndărică,
Play Shakespeare,
spectacol
de
animaţie
pentru
adulţi,
regia
Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino
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Juriile Galei Absolvenţilor Masterat 2014
ARTA ACTORULUI
Alice GEORGESCU - critic de teatru
Carmen TĂNASE - actriță
Ana MĂRGINEANU - regizor
TEATRU DE ANIMAȚIE
Brândușa ZAIȚA SILVESTRU - actriță
Daniela DRĂGULESCU - scenograf
Bogdan DRĂGULESCU - regizor
ARTA REGIZORULUI DE TEATRU
Alexa VISARION - regizor
Cristiana GAVRILĂ - critic de teatru
Catinca DRĂGĂNESCU - regizor
ARTA COREGRAFICĂ
Irina IONESCU - critic de teatru
Arcadie RUSU - coregraf
Istvan TEGLAS - actor
ARTA SCENOGRAFICĂ
Doina LEVINTZA - scenograf
Puiu ANTEMIR - scenograf
Anca MOCANU - critic de teatru
TEATROLOGIE, MANGEMENT ȘI MARKETING CULTURAL
Profesorii din Departamentul „Studii Teatrale” – Master
PEDAGOGIE TEATRALĂ
Profesorii programului de masterat „Pedagogie Teatrală”
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Directorul “Studioului de Teatru”: Nona OPRIȘAN
Coordonator PR UNATC: Anca TUICĂ
Grafică afiș:
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Foto-video:
Lucian NĂSTASE
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Șef contabil:
Constanţa BUZDEA
Şef administrație:
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Secretar şef:
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Chicago
de John Kander şi Fred Ebb
Master Anul I şi II, Arta Actorului
Coordonator proiect:
prof. univ. dr. Gelu Colceag
Coordonatori:
drd. Vlad Logigan - Arta Actorului
lect. univ. dr. Roxana Colceag - Adaptare şi pregătire
coregrafică
drd. Nadia Trohin - Pregătire vocală
Idris Clate - Asistenţă Coregrafie
Andreea lacomiţă - Asistenţă Regie şi Sonorizare
Costume: lulia Popescu (Master II Scenografie) Light Design: Drd. Daniel Klinger
Lumini: Alex Bibere, George Rotaru (Master I Light&Sound Design)
Operator Spot: Mitu Dumitraşcu; costumieră: Valentina Uţă; maşinist: Eugen Bănică

Distribuţia:
June - Mihaela Velicu/Andreea Şovan/Ilona
Brezoianu/Anca Florescu
Mona - Alina Surduc/Mădălina Craiu
Annie - Ana Bianca Popescu/Oana Puşcatu
Lisa - Cristiana loniţă/Alina Petrică
Kitty - Anamaria Maier/Lorena Luchian
Fred Casely - Alex Călin/Silviu Mircescu/Alex Bogdan
Poliţist, Judecător - Idris Clate/Andrei Huţuleac/
Anghel Damian
Procuror - Alex Călin/Silviu Mircescu/Alex Bogdan
Ziarişti: Vlad Bîrzanu, Diana Roman, Andrei Cătălin, Lorena Luchian,
llona Brezoianu, Rareş Andrici, Anghel Damian, Mădălina Craiu,
Andrada Fuscaş, Cosmin Dogioiu
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1
„Chicago“ loveşte din nou!
Anul trecut, la „Gala Absolvenților“ de la Universitatea Naționată de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București am văzut câteva spectacole studențești cărora
le-ar fi stat foarte bine pe scene profesioniste și care ar fi putut avea chiar succes: personalități
deja formate, mijloace deja stăpânite, dorință de a se juca și de a se arăta etc. Printre alte
spectacole de absolvire, un „Chicago“, adaptare după celebrul musical al lui Fred Ebb și John
Kander, pus în scenă de Gelu Colceag, cu absolvenții masteratului de actorie. Anul acesta,
povestea se repetă, parcă spre a pune pe gânduri corul numeros al vocilor care deplâng, în
necunoștință de cauză, lipsa talentelor puternice în rândul tinerilor. Povestea se repetă și are
toate datele să spulbere reticența: tinerii absolvenți sunt buni, unii chiar foarte buni. Dar au
nevoie de ocazia de a arăta cât de buni…
Săptămâna „Uși deschise“ s-a încheiat vineri, 11 aprilie, cu un alt „Chicago“, regizat
de același Gelu Colceag, o producție de absolvire a studenților de la Master Anii I și II
Actorie. Din nou musical într-o țară cu o viață teatrală fără musical, din nou talent într-o țară
cu o viață artistică în care talentul nu este nici pe departe de ajuns, din nou profesionalism…
Și, din păcate, din nou gândul că mult din acest talent se va pierde sau va rămâne
neconcretizat. Însă poate că de data aceasta, după ani întregi în care s-a tot tras semnalul de
alarmă, ceva se va schimba și vom vedea „Chicago“ într-o sală de spectacol cu o capacitate
mai mare, poate chiar în cadrul unui program încheiat sau chiar într-un repertoriu. Își merită
acest loc, pentru că vine cu o propunere credibilă, coerentă, dinamică, care nu dă greș la
publicul larg.

1

http://yorick.ro/chicago-loveste-din-nou/
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Povestea o știe toată lumea din filmul cu
Richard
Gere,
Catherine
Zeta-Jones
etc.
Absolvenții de la UNATC o spun cu forță și cu
umor, într-o producție de două ore, în care toată
distribuția își arată calitățile. De la prima scenă, în
care în celula din penitenciarul de femei ajunge
ingenua
Roxie Hart (Cristiana Ioniţă) după ce și-a
ucis amantul, până la ultima, în care vedem o
vedetă de carton care a uitat că e o vedetă fabricată
de un avocat ager și fără scrupule, Billy Flynn
(Alex Călin), povestea se spune rapid, cu ritm, în
secvențe decupate profesionist. Totul e credibil și
nimic nu vine din altă poveste. În câteva scene de
grup, condamnatele își conturează lumea: vulgară,
crudă, dar în același timp foarte umană. Velma
Kelly (Ana Bianca Popescu) se dezvăluie în câteva
secvențe, are voce și nu întrece măsura. Roxie Hart,
prostuța timidă care visase să devină actriță, se ia în cele din urmă în serios și uită că vedeta
care a ajuns e doar creația unui avocat parșiv. Transformările personajului survin n atural,
protagonista parcurgând etapele cu naturalețe, subliniind nuanțele, jucându-și inocența pe
muchie de cuțit.
Și Billy Flynn face același lucru, partitura plină
de umor, ironie și sarcasm oferindu-i actorului Alex
Călin șansa de a se vedea într-un rol care cere maturitate
și mobilitate. În cazul soțului păcălit, Domnul Celofan –
provincial, strângace, credul și înduioșător, fără oscilații
și fără îndoieli, egal cu sine și monoton, Idris Clate
respectă întru totul datele personajului. Cât despre
Mama Morton, care face și desface fără scrupule, dar cu
umor, viețile condamnatelor, ea iese din tipic, în
varianta de la UNATC; nimic din șefa cu aer de codoașă
din film, nimic din grobianismul matroanei. De data
asta, Mama Morton (Raluca Aprodu) e o „șmecheră“ cu
arme mai subtile: farmec, perversitate, prezență de spirit
care nu dă greș, un simț al orientării indispensabil
supraviețuitorului și o deosebită… mobilitate.
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Acest „Chicago“ s-a
jucat, pe scurt, cu un
profesionalism care ar merita
poate o serie de reprezentații
într-un loc în care spectacolul
să poată fi văzut de mai multă
lume. Poate că Teatrul Foarte
Mic, care a preluat câteva
spectacole ale absolvenților
UNATC de anul trecut și le-a
integrat în repertoriu, va fi
urmat și de alte teatre. Și
destule dintre aceste instituții
de stat au nevoie de sânge proaspăt și trebuie să deschidă măcar ferestrele, dacă nu și ușile,
ca să poată intra un aer nou. Acest aer nou se simte revigorant și în „Chicago“, spectacol de
public dintre cele pe care și le doresc multe teatre de stat, dar pe care nu reușesc să le aibă,
preferând în schimb producțiile submediocre, multe dintre ele „cu vedete“, în care bunulgust e abandonat, în favoarea kitsch-ului vândut pe post de divertisment. „Chicago“ poate fi
un început sau măcar material de probă. N-ar trebui să rămână un exemen de absolvire și o
fotografie de grup cu o promoție, ci să meargă mai departe. Ar putea fi un început – și pentru
un grup de actori, și pentru un teatru care vrea ceva nou și e dispus să facă ceva pentru a-l
obține.
Dana Ionescu
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Cântăreaţa cheală
de Eugène Ionesco
Master Anul II, Arta Actorului
Profesor coordonator: prof. univ. dr. Valeria Sitaru
Light Design: Codruţ Mendea (Master II Light&Sound Design)
Lumini: George Rotaru (Master I Light&Sound Design)
Sunet: Aida Alexe
Distribuţia: Alina Suărăşan, Alexandru Nagy, Alina Rotaru,
Ştefan Pavel, Ionuţ Nicolae, Mihaela Velicu

O notă în minor despre „Cântăteaţa Cheală”
Un frumos exerciţiu propus studenţilor la master este „Cântăreaţa cheală” de Eugene
Ionesco. Dacă ar fi să păstrăm calificativul de piesă absurdă distribuit beaucoup în teatrul lui
Ionesco, n e-am duce drept la sensul atribuit de Cicero acestui adjectiv. Absurd sau
discordant sau disonant, zicea romanul! De altfel, nici Ionesco n-a spus vreodată că piesa lui,
La Cantatrice Chauve, ar fi cumva absurdă, ci e o ANTI-PIESĂ.
Nimic din această piesă nu sare din logică. De ce? Păi, tot ceea ce trăim au quotidien eaci, demonstrat, demonstrabil, cu toate mecanismele de comunicare la vedere pentru a
sublinia sărăcia conţinului din
conversaţiile noastre day by day.
Poate şi noaptea, lîngă veioză.
Oare nu vorbim în cea mai mare
parte a timpului doar ca să fim
priviţi, sorbiţi, urmăriţi, căutaţi,
examinaţi, remarcaţi, încadraţi,
investigaţi, evaluaţi?
Deci „Cântăreaţa cheală” e
o anti-piesă. Sau un discurs asupra
discursului, dacă nu cumva chiar
o ilustrare a conţinutului acestui
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discurs. Totuşi, să lăsam lucrurile aşa cum nu
sunt şi să zicem că e o piesă de teatru cu
personaje, relaţii, situaţii etc. Ca să fi fost o
adevărată anti-piesă n-am fi avut nevoie de
spectatori!
Un frumos execiţiu propus studenţilor
de la master sau autoderiziunea în faţa
întâmplării de-a fi nişte frumoşi nebuni pe
linie homo sapiens atât de apropiaţi încă de
strămoşii noştri! Poezie şi cântec sau singurele
modalităţi de a comunica verbal sau iconic cu
divinul.
Vă mulţumim.
prof. univ. dr. Valeria Sitaru
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O noapte furtunoasă
de I.L. Caragiale
Master Anul II, Arta Actorului
Coordonator proiect: prof. univ. dr. Radu Gabriel
Asistenţă Proiect: drd. Vladimir Anton
Coordonator Scenografie:
conf. univ. dr. Adriana Raicu
Scenografie şi Costume:
Mirela Niculescu, Aya Battah (Master II Scenografie)
Sunet: Andreea Iacomiţă
Lumini: George Rotaru (Master I Light&Sound
Design)
Costumieră: Valentina Uţă
Maşinist: Eugen Bănică
Regizor Tehnic: Mitu Dumitraşcu
Distribuţia:
Jupân Dumitrache - Alex Bogdan/Costin Dogioiu
Nae Ipingescu - Ștefan Pavel/Lucian Ionescu
Chiriac – Silviu Mircescu/Alex Bogdan
Spiridon - Ștefan Pavel/Andreea Șovan
Rică Venturiano – Idris Clate/Alex Călin
Veta – Raluca Aprodu/Ana Bianca Popescu
Zița – Anamaria Maier/Alina Suărășan
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Stele în lumina dimineții
de Alexandr Galin
Master Anul II, Arta Actorului
Coordonator proiect: prof. univ. dr. Gelu Colceag
Asistenţă proiect:
drd. Ioana Barbu, Drd. Alex Vlad
Scenografie: Arh. Andreea Negrilă, Iulia Popescu
(Master II Scenografie, coord. conf. univ. dr.Adriana Raicu)
Light Design: George Rotaru
(Master I L&SD, coord. prof. univ. dr. Horea Murgu)
Sunet: Andreea Iacomiţă
Costumieră: Valentina Uţă
Maşinist: Eugen Bănică
Regizor tehnic: Mitu Dumitraşcu
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Distribuția:
Valentina – Andrada Corlat
Anna – Mihaela Velicu/Oana Pușcatu
Lora – Alina Rotaru/Raluca Aprodu
Maria – Cristiana Ioniță/Alina Petrică
Klara – Anamaria Maier
Alexandr – Idris Clate/Lucian Ionescu
Nikolai – Alex Călin/Vlad Bîrzanu

Jurnalul unei întâlniri neaşteptate
Inițial proiectul celor de la anul II de Master Arta Actorului trebuia să fie un Cehov cu
o distribuție numeroasă. Dar studenţilor le-a fost greu să se adune, încă de la primele lecturi,
mulți dintre ei având alte repetiții, în afara școlii. Nimic rău în asta, dar se naște astfel un fel
de cerc vicios în care studenții încearcă să-și asigure o continuitate în munca post-masterat,
în condițiile în care nu vin la școală, și atunci întrebarea mea este de ce îşi mai doresc această
specializare? Știm cu toții că trăim într-un sistem haotic și uneori disperant, dar baza meseriei
de actor se construiește în școală, iar „timpul” și siguranța de a experimenta și de a greși, în
cadrul ei, este greu de recuperat după, un privilegiu pe care nimeni nu este interesat să ți-l
acorde... dar asta este o altă discuție.
Profesorii de clasă, Tania Filip și Gelu
Colceag, ținând cont de faptul că era nevoie de un
text cu multe personaje feminine (veșnica
problemă în teatru) care să rămână în zona
rusească, au propus piesa lui Alexandr Galin „Stele
în lumina dimineții”. Într-adevăr se ridica problema
contra-emploi-ului, cel puțin două dintre
partiturile textului depășeau cu mult vârsta
studentelor. Dar până la urmă cred că este mult
mai important exercițiul de a încerca să atingi o
ștachetă extrem de ridicată, chiar dacă știi că sunt
șanse mici să o depășești, pentru că astfel ești
obligat la un efort mai mare, o căutare mai intensă,
care sfârșesc prin a-ți lărgi ambitusul potențialului
de până atunci.
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Cred că asta s-a întâmplat și cu
studenții care au rămas în proiectul
„Stele...”, așa cum l-am abreviat în
timpul repetițiilor. Fiecare în felul său
a făcut un salt de la nivelul la care se
afla, pentru că a fost provocat de text,
de situații, de strania și bogata
psihologie a personajelor lui Galin. Iam văzut extrem de emoționați la o
primă vizionare în cadrul Ușilor
Deschise, pentru că ieșeau la public
pentru prima oară în acea formulă. Miam reamintit de importanța mizei pe care ți-o pui și de vorbele Sandei Manu dinaintea unui
examen al generației mele: „Copii, nu e o serbare, aici suntem la școală, suntem aici ca să
învățăm!” Am transmis-o mai departe. Consider că este important să li se amintească
studenților care este de fapt miza școlii, evoluția în raport cu sine și nu cu celălalt,
concentrarea pe ce am de făcut și nu cum sunt privit și dacă sunt apreciat sau nu.
Pentru mine forma spectacolului-exercițiu „Stele în lumina dimineții” reprezintă un
stadiu de lucru, un nivel de evoluție al potențialului fiecărui student, pus în cea mai bună
lumină, la figurat vorbind. Ei învață în continuare, de la o reprezentație la alta, să refacă
traseele stabilite, să redreseze momentele mai puțin reușite, analizând cauzele și mizele
scenelor.
Exercițiul
este
în
plină
desfășurare.
Am descris în titlu întâlnirea mea
cu studenții anului II de Master ca pe una
neașteptată pentru că m-am regăsit cu
melancolie în traseul „Stelelor...”, eu
absolvind cu același spectacol și la același
profesor Gelu Colceag. M-am luptat la
primele repetiții cu memoria afectivă,
sunându-mi în cap replicile spuse de
colegii mei de scenă, cu senzațiile și
imaginile de atunci, încercând să nu-i
influențez pe studenții din fața mea. Am
încercat să-i ajut să-și găsească propriul
adevăr în situațiile date, să relaționeze viu
cu partenerii, să-și stabilească traseele
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personajelor și să le refacă de fiecare dată la fel de credibil.
Un alt motiv al suprizei mele au fost chiar ei, studenții: cele două Aline, Raluca, Miki,
Oana, Cristiana, Idris, Lucian, Vlăduț și Alex. Tineri actori frumoși, curați, talentați și
maleabili, cu o mare disponibilitate de a lucra și a asimila
informațiile primite. Obișnuiesc să mulțumească după
fiecare repetiție, atât domnului profesor Colceag cât și
nouă, asistenţilor – eu și Alex Vlad – pentru ajutor, fără să
fie conștienți că, de fapt, este un mare și minunat schimb
între cele două părți, că învățăm unii de la alții, pentru că...
suntem în școală.
Le doresc întâlniri profesionale care să-i ajute să se
dezvolte drept și frumos.
drd. Ioana Barbu
Îmi place să cred că o diferență importantă dintre un
actor profesionist și un practician diletant stă ascunsă în
faptul că primul reușește să pună întrebări și să descopere
permanent lucruri noi despre personajul său. Iar acest lucru
trebuie să fie câștigat și să devină valabil încă din timpul
studiilor. De cele mai multe ori, ideea că munca mea s-a
încheiat sau căutarea în procesul de lucru asupra personajului
meu a luat sfârșit, apare atunci când perioada destinată
repetițiilor se apropie de final iar viitorul spectacol
urmează în scurt timp să fie prezentat publicului.
Este un moment periculos; mai cu seamă când un
asemenea gând – dacă e lăsat să încolțească – poate
ucide spiritul creativ, anihilează viul și transformă
actul artistic într-un banal exercițiu de arta actorului
rezolvat mecanic. În cazul echipei de studenți-actori
care a format distribuția spectacolului „Stele în
lumina dimineții”, căutarea în acest sens a continuat și
după prima repetiție cu public. Aici cred că stă
ascunsă dovada faptului că studenții au devenit
actori. Totodată, acest fapt transformă spectacolul
într-o carte de vizită valoroasă pentru masteranzii
care acum se află în ultimul an de studii.
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Nu aș ști să spun pentru a câta oară mi se
demonstrează faptul că drumul spre adevăr este mai
important decât adevărul. Am descoperit că pentru
absolut orice avem de făcut în teatru, în esenţă nu
câştigăm nimic valoros, dacă ne este facil să
ajungem la rezultat. Iar în acest caz, drumul spre
spectacol a fost suficient de încâlcit cât să
ambiţioneze şi să împingă către autodepăşirea
propriilor abilităţi. Oricare dintre noi avem un
plafon, un capăt de linie, dar uneori avem şi bafta să
ne întâlnim cu un proict care să ne ajute să mai
urcăm o treaptă. Sunt bucuros că am fost prezent
atunci când studenţii-actori luptau să descopere, să
se re-inventeze, să îşi compună personajele. Sunt
fericit că au existat pentru ei atât momente de
cumpănă, de frică şi de nervi măcinaţi cât şi clipe în
care s-au chinuit să înţeleagă şi să despletească lumea „Stelelor…”. Tot acest pachet de
experienţe sunt convins că i-a îmbogăţit şi probabil că fiecare dintre ei ştie sau simte în ce
măsură acest proiect şi-a pus amprenta asupra lor.
A fi prezent zi de zi, şi a observa cum se naşte o lume, este ceva grozav. Rezultatul
final sigur că este important, dar nu poate surclasa toată suita de momente unice care au
condus către acel rezultat. Pentru mine, repetiţiile au însemnat spectacolul. Şi a fost frumos.
Pentru că te obligă să te arunci de la trapez fără plasă.
drd. Alex Vlad
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Poker Face
de Petr Kolečko
traducerea Mircea Dan Duţă
Master Anul II, Regie
Profesor coordonator: conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Regie: Adela Biţică
Scenografia: Ştefan Caragiu
Asis. Scenografie: Mihaela Popescu,
Alexandra Maria Putineanu
Afiş: Alexandra Maria Putineanu
Distribuţia:
Victoria Cociaş
Ion Haiduc
Cristiana Ioniţă
Costin Dogioiu

În Cehia anului 1988, Jana, tânără și plină de speranță, luptă pentru iubire și adevăr
alături de generația ei. Se îndrăgostește iremediabil de Vaclav Havel, eroul Cehiei, și crede că
alături de el și prin el va schimba lumea. Tatăl ei, proaspăt întors din Africa după ani de
muncit la sondele petroliere, este acum grav bolnav și cu ultimele puteri încearcă să o învețe
pe Jana să joace marriage. Banii câștigați la jocul de cărți fiind, în opinia bătrânului Frantisek,
singura cale să te poți feri de opresiunea oricărui regim. Dar Jana este acum prea îndrăgostită
și încrezătoare într-o societate ideală ca să își poată înțelege tatăl.
Rămâne însărcinată cu Havel, însă acesta nu vrea să recunoască copilul și nici măcar relația
cu ea. Rămasă singură și cu un copil neașteptat, Jana învață să joace poker. Douăzeci de ani
mai târziu ea este jucătoare mondială de poker și putred de bogată. Fiică ei, Pavlina, trece și
ea, la 20 de ani, prin același avânt ideatic și politic, încurajată de iubitul ei, Viktor, un tânăr
militant care susține că își dorește să schimbe societatea și să ofere generației sale o viață mai
bună. Pavlina nu bănuiește că Viktor are cu totul alte planuri.
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Aparent cinică și
nesuferită, Jana are acum o
imagine mai clară a lumii și
20 de ani de poker
profesionist o fac imună în
față celei mai bine plănuite
minciuni. Ea încearcă să îi
arate și Pavlinei adevărul
pe care ea l-a înțeles cu
mulți ani în urmă și să
demaște
adevăratele
intenții ale lui Viktor.

Piesa pune în prim plan
doi poli: sistemul, cu toate mecanismele pe care le angrenează - ierarhie, supunere, ideal
uman, civism, și hazardul - libertate absolută și individualism. Între acești doi poli
urmărim destinul unei jucătoare profesioniste de poker și întrebările nerostite care
încolțesc alegerile noastre în viață.
Adela Biţică
Poker face: idealuri pierdute şi lupta pentru viaţă2
Teatrul Nottara a prezentat joi, 12
iunie, de la ora 19.30, la Sala George
Constantin, premiera pentru presă a
spectacolului tragicomic „Poker face” de
Petr Kolečko, în traducerea lui Mircea Dan
Duță și regia Adelei Bițică. Spectacolul îi
aduce împreună pe cunoscuții actori
Victoria Cociaş și Ion Haiduc și pe studenții
la Master Arta Actorului UNATC,
Cristiana Ionită și Costin Dogioiu.
Pentru că în sala cu pricină a
Teatrului Nottara se jucaseră numai
spectacole pudibonde și pentru că se
constatase că publicul teatrului este unul
îmbătrânit, directoarea Marinela Țepuș a
decis că este timpul pentru o schimbare. A
2

http://www.4arte.ro/2014/06/15/poker-face-idealuri-pierdute-si-lupta-pentru-viata/
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decis că este timpul ca spectacolele jucate la Nottara să îi atragă și pe cei tineri, drept urmare
a fost pus în scenă „Poker Face”: un spectacol puternic, cu un mesaj clar, cu un limbaj liber
de corsete, interpretat de doi actori cu experiență și de doi tineri la debut și regizat de o altă
tânără la început de carieră. Un spectacol fascinant, jucat impecabil, la care trebuie să mergi
cu mintea deschisă, la care să nu-ți acoperi urechile și la care să nu te sfiești să râzi, pentru că
peste toată drama se întinde un comic molipsitor.
Victoria Cociaş i-a dat viață Janei, pe care o urmărim în tablouri diferite, atât în
tinerețe, îndrăgostită de Václav Havel și având discuții despre revoluție și avântul tineretului
cu František (Ion Haiduc), tatăl ei înstrăinat, cât și la maturitate, femeie milionară și mamă a
unei tinere simțitoare, Pavlina (Cristiana Ioniță), care îl are drept iubit pe Viktor (Costin
Dogioiu), un individ decis să profite de inocența feței și de averea mamei.
Deși Jana, o jucătoare de poker celebră la nivel mondial, văzută din perspectiva fiicei
pare o femeie de gheață, care nu iubește pe nimeni și își bate joc de sentimentele celor din jur,
folosind un limbaj suburban, întoarcerile în trecut și momentele de singurătate ale doamnei
ne revelează un suflet care s-a împietrit de-a lungul unei vieți tumultuoase, pe care încearcă
să o țină ascunsă de ochii nevinovați ai fiicei. Aflăm că tatăl ei a lucrat în Africa mulți ani, la
puțurile de petrol, trimițând în țară toți banii câștigați, încercând astfel să contribuie la
bunăstarea familiei, în timp ce acasă, soția și fiica nu primeau nimic, pentru că hrăpăreții
regimului comunist opreau sumele. Ion Haiduc ilustrează tabloul copleșitor al capului de
familie care își distruge sănătatea și își
calcă pe inimă stând departe de familie,
în speranța că banii câștigați îi vor ajuta
pe cei dragi să răzbească, fără să știe că
de fapt aceștia se îndepărtează de el,
considerându-l pierdut și incapabil să
aibă grijă de ei
În antiteză cu Jana, care își
trăiește drama în liniște, purtând o mască
inabordabilă, Pavlina se manifestă
zgomotos, își apostrofează mama,
mărturisindu-i că îi este rușine cu ea, o
lovește
chiar,
vărsându-și
furia
clocotitoare fără să țină seama de nimic,
până când începe să înțeleagă cum stau
lucrurile, dovedindu-i mamei că nu e
chiar atât de „cumplit de proastă” pe cât
părea. Viktor își dă treptat arama pe față,
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trecând de la tânărul cu idealuri
mărețe care solicitase o sumă de
bani de la Jana pentru a ajuta tinerii
să pornească în viață cu dreptul, la
profitorul care o folosise pe Pavlina
doar pentru a ajunge la mama ei și
la sacii cu bani ai acesteia, dar care
nu e în stare să-și ducă amenințările
până la capăt.
Spectacolul s-a jucat în
prezența autorului ceh Petr Kolečko,
care la final a declarat: „N-am înțeles
nimic, dar mi-a plăcut.” Kolečko este,
din 2003, director artistic al
Studioului Rubín din Praga și
secretar
literar
al
Teatrului
Municipal din Kladno. A scris peste
douăzeci de texte dramatice, dintre
care doar două nu au fost puse în scenă. Așa cum declară el însuși, autorul a adus în lumea
teatrului ceh „un val de punk, pop, umor à la Švejk, antiestetica proprie consumatorilor de bere și
stupizenie specifică societății de consum.”
Despre participarea la acest spectacol, Victoria Cociaş a declarat că s-a simțit foarte
bine alături de Ion Haiduc, precum și de colegii tineri pentru că „au adus un nou tip de energie,
mult avânt și o putere de muncă chiar mai mare decât a noastră. De altfel, tocmai acest entuziasm m-a
interesat și m-a atras. Sunt copii buni, care caută și încearcă să-și construiască personajele foarte
serios, ceea ce este lăudabil.” Ion Haiduc a mărturisit despre rolul lui că este „inedit, ofertant și
sunt alături de trei tineri. Regizoarea este absolut excepțională, ca ambiție și ca promisiuni să dea Dumnezeu să confirme! Apoi, mai sunt cei doi actori tineri, care mi-au mai potolit
poftă de a da sfaturi. Mi-am dat seamă că nu prea am ce să-i sfătuiesc pentru că, într-adevăr,
sunt foarte buni”.
Legat de spectacolul în șine, traducătorul Mircea Dan Duţă sintetizează cel mai bine
ideea acestuia: „Piesa Poker Face este o tragicomedie despre idealuri pierdute, despre o lume unde
adesea se mizează totul pe o singură carte și dueluri pe care nu întotdeauna le câștigă cel ce cunoaște
regulile jocului.”
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pool (no water)
De Mark Ravenhill
Master Anul II, Regie
Profesor coordonator: conf. univ. dr. Ion Mircioagă
Regie: Dragoş Alexandru Muşoiu
Scenografie: Adeline-Andreea Bădescu
Coregrafie: Krista Sandu
Light Design: Vlad Dragomirescu
Distribuţia:
Ana Covalciuc
Şerban Gomoi
Eduard Haris
Alexandra Sălceanu
Monica Săndulescu
Vlad Udrescu
Iulia-Diana Samson
Vladimir Purdel
Sorin Flutur
Fără măsură - pool (no water)3
În catacombă întunericul ascunde şi e bine aşa. Deja mirosul ameţeşte. E putred şi
claustrant. Ca să nu cazi într-o cine ştie ce prăpastie spre Tartar te ţii de perete. Mucegaiul e
moale. Aerul e vâscos. Nu auzi, nu vezi. Simte. Simte oasele pe care le-ai strivit, simte hoitul
prietenilor de care ai uitat, simte sărutul biciului, simte nesiguranţa, simte inutil. Alcoolul se
evaporă, păcatele s-au murat. Nasul e înfundat, cocaina nu mai intră, dar tu simte, simte. Să
fii mare. Da, să fii mare, asta era. Ieşirea, unde e ieşirea?

3

http://agenda.liternet.ro/articol/18251/Vlad-Galer/Fara-masura-pool-no-water.html
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Ieşi, dar nu uita. Intră, admiră-te
şi pleacă. Oglindeşte-te în pool (no
water), de Mark Ravenhill, în regia lui
Dragoş Muşoiu, la UNATC. După ce ţi-ai
aranjat freza în oglinda de acasă sau în
geamul de la metrou, aruncă un ochi la
reflexia ta în acest no water. Confruntăte, sări după tine şi pseudo-salvează sau
petrece alături de alte cadavre, dar
conştientizează-te.
Scopul meu este mai nobil decât al tău. Asta nici nu are nevoie de scuză. Eu sunt mai
important decât tine. Eu voi învinge, iar tu te vei uita, zvârcolindu-te, cum beau direct din
sânul victoriei. Te invit să ne bucurăm împreună de înfrângerea ta. Cheamă-ţi şi prietenii. Va
fi ca în tinereţe, nimic deosebit. Voi slabi, iar eu tare. Vă mulţumesc, prieteni, vă mulţumesc
că aţi rămas alături de mine, deşi am ştiut cu toţii că eu sunt mare, iar voi infimi.
Eu am clădit lux peste murdărie şi nu se mai simte. Tu trăieşti în gunoiul de sub
mine. Arta mea învinge viaţa şi sfidează moartea. Arta ta nu există. Eu sunt o operă de artă,
te poţi uita, poţi chiar atinge, oricum nu înţelegi nimic. Voi sunteţi la fel. Vă puteţi recicla şi
reinventa, dar nu puteţi crea. Te tulbură? Stai calm, de asta mă voi ocupa eu.
În Cartierul Boem oamenii încă se lansează. Noi ne-am lansat de mult, dar nu am
plecat din Cartierul Boem. Noi eram Echipa. Prieteni buni, camarazi ai adevărului şi
mercenari ai frumosului, plătiţi cu sentimente înalte. Ce nu a putut dezechilibra moartea, a
făcut-o perfidia. Egoul nostru era colectiv, iar arta noastră pură. Aşa e şi acum, doar suntem
artişti. Mai mari sau mai mici, tot artişti.
Ea mereu avea ceva absent în privire. Când a deschis ochii, încă era acolo. Absentul.
Ea nu a fost niciodată acolo. Şi totuşi ea are piscină. Vrem şi noi să avem piscină. Lipsa de
măsură este fundamentală. Mediocritatea e
boala societăţii. Oamenii sunt plictisitori,
lumea e banală. Arta e ceva... Vrem şi noi
piscină.
pool (no water) a fost premiat la Gala
Absolvenţilor UNATC 2014 pentru cel mai
bun spectacol de regie master. Textul,
scenografia, luminile, muzica, actoria se leagă
armonios şi formează un frumos tenebros.
Vlad Galer
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Spiriduşul cel voinic
după Cic inimă de voinic de Mihnea Moisescu
Master Anul II, Păpuşi şi Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia: Andreea Bolovan
Schiţe păpuşi: Cristian Pepino
Pictură: Nicoleta Vică
Ilustraţie muzicală: Viorel Ionescu
Distribuţia:
Ana-Maria Caliţa
Andreea Bolovan
Andreea Ionescu

O carte gasită într-un pod vechi și prăfuit! Așa a început povestea spectacolului „Spiriduşul
voinic”. Fiind o poveste scrisă pentru copii este pe atât de delicioasă pentru cei mici pe cât
este de haioasă pentru adulții încă amatori de basme.
A fost odată că niciodată într-o pădure fermecată, o Poiană, cu totul și cu totul de argint, în
care toate animalele și insectele trăiau în bună pace și bucurie. Până într-o zi când poiană a
fost atacată de motanul Tărcatul Sângeros...
Cu peripeții întortocheate și amuzante, povestea îi îndeamnă pe copii să descopere o lume
fascinantă în care, bineînțeles, binele învinge răul. Cu inteligență și mult curaj, viteazul
spiriduș Cic înfrunta toate obstacolele din calea sa și salvează animăluțele din Poiana
Fermecată.
Andreea Bolovan
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Lumea... lor
după Aventurile lui Cepelică de Gianni Rodari
Master Anul II, Păpuşi şi Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia:
Andreea Bolovan
Ana-Maria Caliţa
Andreea Ionescu
Scenariu: Ana-Maria Caliţa
Pictură: Nicoleta Vică
Ilustraţie muzicală: Viorel Ionescu
Distribuţia:
Andreea Bolovan
Ana-Maria Caliţa
Andreea Ionescu
Când am început să lucrez la acest spectacol,
să-l transform dintr-o bandă de teatru radiofonic, într-un spectacol cu păpuşi, la sugestia
profesorului meu, Cristian Pepino, am avut o satisfacţie enormă, era primul spectacol pe care
îl făceam de la început la sfârşit, pe care îl aşteptam de trei ani şi la care am lucrat cu mult
drag, lângă o echipă frumoasă. A venit la mine în momentul potrivit şi uneori simt că fac
parte din familia de cepe şi nu pentru că plâng des, ci pentru că îmi sunt dragi şi trăiesc de
fiecare dată când joc acest spectacol, bucuria de a exista şi de a le da viaţă.
Despre Cepelică
Sunt fericită de fiecare dată când îi văd feţişoara lui nevinovată şi mă necăjesc atunci
când îl văd rănit. S-a intamplat sa se rupă “firicelul” lui de ceapă firavă de câteva ori….mi-e
greu să-l văd aşa şi apoi reparat, nu vreau să-l văd trist, parcă nu mai este ca înainte, dar ştiu
că e un băieţel curajos şi voinic, aşa că nu o să-l împiedice nimic să meargă mai departe cu
fiecare poveste. Cred că sunt îndrăgostită de acest personaj, care a “crescut” în mâinile mele,
e o senzaţie nouă, minunată, senzaţia că el face parte din tine şi că trebuie să ai grijă de el, aşa
cum el are de sufletul tău.
Ana Maria Caliţa
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Motanul Încălţat
după Charles Perrault
Master Anul II, Păpuşi şi Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia:
Andreea Ionescu
Scenografie: Vlad Tănase
Proiecţie: Marin Fagu
Ilustraţie muzicală: Viorel Ionescu
Distribuţia:
Andreea Bolovan/Andreea Ionescu
Ana-Maria Caliţa
Marin Fagu
Viorel Ionescu
Alexandru Neculea/Lucian Ionescu

Cu cizme de piele şi haine noi, Motanul Ȋncălţat ȋl transformă pe stăpȃnul său, din
ţăran, ȋn prinţ. Băiatul, devenit Marchizul de Carabas, reuşeşte să ia de soţie pe fiica Regelui
acelor ţinuturi. Un spectacol muzical cu păpuşi, măşti şi actori la vedere.
Andreea Ionescu
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BE A MAN!
Master Anul II, Coregrafie
Coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Asistent: lect. univ. dr. Elena Zamfirescu
regia şi coregrafia: Elena Anghel
Light design: Manuela Răduţ
Sound design: Tibi Onoşa
Text: Radu Horghidan
Afiş: Tudor Neacşu
Mulţumiri:
Ovidia Manon-Oprişan
Subcarpaţi
La Blouse Roumaine

BE A MAN! este un spectacol cu femei - despre bărbaţi sau cu bărbaţi - despre femei!
Un spectacol care nu pune întrebarea: CINE ESTE VINOVAT? Ci mai degrabă: De ce nu
asculţi? De ce nu înţelegi? De ce nu vorbeşti? De ce ţipi? De ce loveşti? De ce trăim într-un
„război incorect cu un duşman căruia cu toţii i-am spus cel puţin o dată te iubesc?”
Elena Anghel
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The third person should always be a stranger
Master Anul II, Coregrafie
Coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Asistent: lect. univ. dr. Elena Zamfirescu
Coregrafie și concept: Ruxandra-Mihaela Enache
Scenografie și machiaj: Mirela-Maria Niculescu
Light design: Codruț Mendea
Sound design: Cristina Lilienfeld și Răzvan Mihai
Rotaru
Realizare afiș: Dalina Bădescu
Photo credit: Bogdan Mircea
Mulțumiri: Ovidia-Manon Oprișan
Distribuţia:
Laura Eisikovits
Cristina Lilienfeld
Răzvan Mihai Rotaru

Prezentul proiect coregrafic este o cercetare născută din întrebări personale care nu șiau găsit încă răspunsul: atunci când într-o relație amoroasă sunt mai mult de două persoane,
cine decide care este a treia persoană, străinul? De ce acceptăm să fim neglijați, abandonați,
neimportanți? Ce se află în spatele opțiunii de a trăi într-un triunghi amoros? Care sunt
relațiile care se formează între cele trei persoane, și ce se poate întâmpla odată asumat un
dublu statut? Poate rutina să aibă o importanță vitală în fericirea unei persoane? Scopul
suprem – a salva propria fericire – poate deveni sinonim cu a-l condamna pe celălalt? Care
sunt limitele libertății? Cât putem invada din spațiul celuilalt, câte drepturi avem, cât de
liberi suntem, de fapt? În ce măsura putem alege traseul sau finalul unei relații și cât din el
este prestabilit?
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Am folosit, împreună cu interpreții, bucăți de amintiri-exponat sau confesiuni,
construind acest proiect ca un omagiu adus relațiilor care nu au funcționat. Am cautat, în
rafturile cu amintiri elemente, senzatii, situații comune, cu care am putut relaționa toți
patru, pentru a le transforma într-o singură poveste.
Demersul, de la desprinderea de întâmplările personale, până la transformarea
acestora în „exponate”, seamănă întrucâtva procesului pe care psihologii îl denumesc
„altering memories”/”creating new memories”4: am pornit de la ce ne aminteam, fiecare,
apoi am „cosmetizat” aceste amintiri, pentru a fi bune de pus pe raft și oferit altora, spre
contemplare.
Întrebarea obsedantă menționată în argument, nucleu al cercetărilor din acest proiect
(„Cine decide care este a treia persoană?”) este o întrebare cu care m-am luptat pe parcursul
mai multor ani; fără pretenții exhaustive, singurul răspuns pe care l-am putut găsi la această
întrebare este următorul: într-un triunghi amoros, pentru fiecare dintre cei implicați, există o
a treia persoană; soția consideră că amanta este a treia persoană, amanta consideră că soția
este a treia persoană, bărbatul adulterin le consideră în plus pe fiecare dintre ele, pe rând.
Așadar, cine este cu adevărat a treia persoană? Este cea care decide, la un moment dat, să
devină Observatorul; cea care se distanțează și privește, la rece, situația creată, și prima care
alege să se oprească. De aceea, titlul este „The third person should always be a stranger” –
fiecare dintre ei, pe rând, joacă rolul străinului, al omului lăsat „pe dinafară”, al celui care nu
e important.
Ruxandra-Mihaela Enache

4 http://www.extremetech.com/extreme/166517-scientists-create-new-memories-by-directlyaltering-neurons-in-the-brain
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humanimal
Master Anul II, Coregrafie
Coordonator: prof. univ. dr. Sergiu Anghel
Asistent: lect. univ. dr. Elena Zamfirescu
Coregrafie: Alina Lazăr Iacov
Scenografie şi costume:
Răzvan Bordoş
Gabi Borlescu
Light Design: Alexandru Raptiş
Andreea Iacomiţă
Muzică: Valentin Luca
Joel Silva
Distribuţia:
Ema Constantin
Răzvan Stoian
Diana Bejan
Georgiana Ursachi
Vlad Troncea
Simona Dabija
Luiza Comşa
Bogdan Olaru
La OMUL contemporan, atât agresiunea cât și sexul nu se depărtează prea mult de
animal. De multe ori suntem mai cruzi, mai sălbatici, mai neîndurători decat acesta. Când ne
referim la instinctele primare ale omului, ca o recunoaștere a descendenței noastre, le numim
instincte animalice; le conținem în baza unei memorii. Oricât de transformate sunt aceste
instincte în lumea umană, ele rămân constanța animalică a omului - INSTINCTUL PRIMAR.
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Juriile Galei Absolvenţilor Licenţă 2014
ACTORIE
Ion PARHON - critic de teatru
Marius STĂNESCU - actor
Maria ZĂRNESCU – critic de teatru
REGIE
Valentin NICOLAU - dramaturg
Monica ANDRONESCU - critic de teatru
Vlad CRISTACHE – regizor
SCENOGRAFIE
Ion CAZABAN – critic de teatru
Puiu ANTEMIR - scenograf
Constantin CIUBOTARU – scenograf
PĂPUȘI-MARIONETE
Brândușa Zaița SILVESTRU - actriță
Daria DIMIU – critic de teatru
Daniela DRĂGULESCU / Bogdan DRĂGULESCU
COREGRAFIE
Alina MOLDOVAN – teatrolog
Judith STATE – coregraf
Istvan TEGLAS – actor
TEATROLOGIE , MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Profesorii din Departamentul „Studii Teatrale”
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Echipa de Organizare:
MASTER ANUL I – TEATROLOGIE – MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Director:
Ioana ALEXANDRU
Director executiv: Ruxandra Vera ȘTEFAN
Comunicare:
Naomi GUTTMAN
Protocol:
Vladimir ALBU
LICENȚĂ ANUL I – TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM
TEATRAL
Producție: Gabriela BIVOLARU, Elena COMAN, Irina RADU
Profesor coordonator: prof. asoc. drd. Alina EPÎNGEAC
Consultanți: conf. univ. dr. Paul CHIRIBUȚĂ (Decan)
prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU
conf. univ. dr. Carmen STANCIU
Directorul “Studioului de Teatru”: Nona Oprișan
Coordonator spectacole licență: Rodica Găurean
Coordonator PR UNATC:
Anca TUICĂ
Grafică afiș:
Chris Burlacu
Foto-video:
Lucian NĂSTASE
Director marketing:
Director General Administrativ:
Șef contabil:
Şef administrație:
Secretar şef:

Gabriel FĂTU
Oliviu TUDOSE
Constanţa BUZDEA
Monica PANAIT
Madi CODALBU

Colectiv UNATC: Beatrice Meda, Irina Lungu, Manuela Dumitrașcu, Ana Scărlătescu,
Nicoleta Ștefan, Luminița Hîrceanu, Alexandru Năstase, Călin Vasilescu, Eugen Nicolae,
Paul Hîncu, Cristian Niculescu, Roman Petruța, Leonte Nicolae, Andreea Iacomiță, George
Rotaru, Mitu Dumitrașcu, Vasile Dascălu, Valentina Uță, Maria Tisăianu, Mariana Crișan,
Călin Vasilescu, Marian Barbu, Dorel Moraru, Dan Sadulschi, Eugen Bănică, Rodica Vasile,
Eugen Tudorache.
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Generaţia 2014
Sunt iarăși în impas (ah, fugit irreparabile tempus), să mă bucur sau să mă întristez?
Încă o generație de tineri actori, aleasă cu atenție, păstorită cu drag, cernută și finalizată
acum, se pregătește de afirmare.
Spectacole de licență minunate, adevărate creații regizorale și actoricești se derulează în
această stagiune. Publicul, interesat și pretențios, a dat deja un gir eforturilor acestor tineri.
Poate că și oamenii de teatru, cu drept de decizie, vor arăta un interes pentru această nouă
generație, măcar la Gala Absolvenților.
Altfel, talentul lor, adevărată valoare națională, se va risipi nemeritat și vom pierde cu toții...
După eforturile din facultate, au nevoie acum de curaj, tenacitate, încredere și foarte mult
noroc.
Deci mult noroc, dragii mei... colegi!
prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU
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Frații Karamazov
după F.M. Dostoievski
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de: prof. univ. dr. Florin
Zamfirescu
Coordonator proiect:
lect. univ. dr. Bogdana Darie
Scenografia: Raluca Alexandrescu
Coregrafia: prof. Lorette Enache, Vlad Benescu
Sound design: Adrian Loghin
Light design: Alexandru Bibere
Lumini: Alexandru Năstase
Asistent regie: Andrei Ciopec
Distribuţia:
Dimitri Karamazov – Andrei Ciopec
Ivan Karamazov – Daniel Achim
Aleoşa Karamazov – Costi Apostol
Smerdiakov – Vlad Benescu
Părintele Zosima – Liviu Popa
Rakitin – Florin Crăciun
Procurorul – Adrian Georgescu
Judecătorul – Tudor Morgovan
Gruşenka – Liudmila Bzovîi
Katerina Ivanovna – Delia Danciu
Lise – Adela Bengescu
D-na Hochlakova – Anamaria Olaş
Pan Miusialovici – Răzvan Bănică
Pan Wrublewski – Adrian Loghin
Călugări/Poliţişti – Cosmin Vîjeu; Mihnea Nicolau;
Daniel Nuţă (Anul II, Arta Actorului, Clasa Conf.univ.dr. Doru Ana)
Ţigănci – Ana Maria Turcu; Ioana Călin; Călina Epuran; Alina Dumitrelea; Roxana-Elena
Mancaş (Anul III, Arta Actorului de Păpuşi); Beatrice Rubică
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Spectacolul de licenţă Fraţii Karamazov a prilejuit studenţilor Anului III, Arta
Actorului, de la UNATC Bucureşti, întâlnirea cu unul dintre cele mai valoroase texte ale
literaturii clasice universale. Pornind de la convingerea dostoievskiană conform căreia:
„Omul este un mister. Trebuie să aduci acest mister la lumina zilei şi dacă am să-mi dedic
toată viaţa acestui ţel, n-am să consider că am pierdut timpul degeaba; eu mă concentrez
asupra acestui mister pentru că vreau să fiu Om”, realizatorii acestui spectacol au privit
acţiunea lor ca pe un drum al căutărilor, al întrebărilor, al sondărilor celor mai profunde în
structura fiinţei umane. Deopotrivă, studenţi şi profesor, am încercat să înţelegem, mai
presus de orice, resorturile lăuntrice atât de greu
de aflat şi de stăpânit, care fac posibilă fiinţarea
noastră în universul fără margini al trăirilor
interioare pe care trebuie să-l dominăm.
Drumul celor trei fraţi, cele trei faţete ale
eu-lui creator, croiţi după eşafodajul interior al
celor trei apostoli biblici: Petru, Pavel şi Ioan, a
permis tinerilor studenţi să descopere, deopotrivă,
forţa
dimensiunii
instinctuale,
valoarea
cerebralităţii,
precum
şi
bogăţia
iubirii
necondiţionate. Marele roman al lui Dostoievski, o
adevărată autobiografie, cu lumea sa vastă, cu
personajele sale perfect articulate şi surprinzătoare
prin acţiunile lor s-a constituit ca un impresionant
material de lucru pentru tinerii aspiranţi la gloria
scenei. Felul în care am construit traseul artistic al
spectacolului a ţinut seama, fără îndoială, de
modul în care, cu fiecare actor în parte am analizat
în cele mai mici detalii structura interioară a
fiecărui rol în parte.
Punând accentul pe creaţia actorului şi nu pe o formulă regizorală anume, am ajuns la
unitatea estetică pe care o prezentăm astăzi publicului. Din dorinţa de a scoate în evidenţă
doar Omul, cu trăirile şi frământările sale, cu bucuriile şi tristeţile, cu balansul permanent
între Lumină şi Întuneric, pe un „câmp de bătălie, care e chiar sufletul omului”, am ales
eliberarea scenei de orice fel de decor de sorginte stilistică realistă, păstrând însă, în jocul
actorului, drumul stanislavskian al realismului psihologic. Singurele „ajutoare” scenografice
pe care le-am folosit sunt fundalul (pânza de mari dimensiuni, pictată în ulei, de către un
tânăr artist plastic: Cristian Gardin) ce reprezintă „Coborârea în iad” (icoana de pe peretele
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exterior al Mănăstirii Voroneţ), ca semn al luptei permanente pe care o traversează fiinţa
umană, aflată mereu şi mereu... între rai şi iad, precum şi scaunul ce reprezintă, în stil estetic
cubist, acelaşi drum de la întuneric către lumină. Este, de fapt, limbajul în care am propus
acest spectacol: cubismul fiind curentul artistic care a spulberat forma, neviciind însă, fondul,
spiritul operei.
Studenţii promoţiei 2011-2014, coordonată de Prof.univ.dr.Florin Zamfirescu au, cu
acest prilej şansa de a se prezenta publicului cu o creaţie artistică atent elaborată, conştincios
construită şi puternic asumată. Tinerii actori şi viitoarea scenografă se achită cu brio de
îndatoririle lor scenice.
Le dorim mult succes în lungul drum artistic către aflarea iubirii publicului!
lect. univ. dr. Bogdana Darie

Spectacolul Fraţii Karamazov înseamnă pentru mine startul unei transformări
artistice şi umane. Copilul care ar fi vrut să se facă actor pentru el, să arate lumii de ce e
capabil a ajuns să-şi strivească în pumni acest ideal. În nenumăratele ore de lucru la acest
spectacol, profilul meu suferea transformări interioare dureroase. Am fost foarte entuziasmat
de faptul că am primit rolul lui Dimitri; dar entuziasmul meu a ajuns, apoi, să scadă zilnic.
Găseam diferite scuze pentru a mă sustrage de la muncă. Treptat, cu ajutorul doamnei
profesoare Bogdana Darie şi a metodei de lucru pe care o abordează am realizat că nu
fugeam de muncă, ci fugeam de mine. Fugeam de acel „eu” al meu pe care aveam să-l găsesc
în abisalitatea tematicii dostoievski-ene. Etapele de revenire au fost multe. A trebuit să vreau
să mă cunosc. A trebuit să încerc să mă cunosc. A trebuit să accept că m-am cunoscut. A
trebuit să mă împac cu ce am descoperit. După toate aceste etape, calitatea umană a doamnei
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profesoare a generat o noua etapă…o etapa interminabila: Schimbarea. Un proces mult mai
greu, mult mai anevoios, mult mai complex. Tot ceea ce eşti şi ceea ce poţi face este darul lui
Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci tu cu el, este darul tău pentru Dumnezeu. Sunt anumite
lucruri de care nu iţi poţi bate joc. Actoria este o meserie cu oameni pentru oameni. De aceea
a început să încolţească în mine ideea că dincolo de scopul personajului se afla scopul
actorului, scop care trebuie să fie comun pentru toţi membrii din echipa unui spectacol.
Dacă scopul este nobil, zicala „scopul scuză mijloacele” îşi găseşte valoarea. Actorii au fost,
sunt şi vor fi datori să ofere. Este adevarăt că dăruind vei dobândi. Frica de a rămâne „gol”
pentru că ai dăruit prea mult, pentru că te-ai implicat prea mult, pentru că ai muncit prea
mult nu îşi are locul în această breaslă. Dacă iei de la personaj ce e bun şi duci acel ceva în
spatele scenei şi apoi cu tine acasa, în lumea ta, funcţia de educare a teatrului transcende, iar
tu ca actor nu vei fi doar un vânzător de iluzii ieftine ci vei fi însăşi actoria. Nu pot fi decât
recunoscător că am fost distribuit în acest rol alături de această echipă frumoasă sub o
îndrumare plină de profesionalism şi dăruire.
Andrei Ciopec

Katerina Ivanovna provine dintr-o familie bună, cu o educaţie aleasă, ea îşi termină
studiile într-un pension pentru fetele din aristrocraţie. Este descrisă ca fiind o femeie
frumoasă, regina balurilor, o apariţie care stârneşte mereu atenţia celor din jur. O femeie
puternică, orgolioasă, care atunci când doreşte ceva face tot posibilul să îl obţină; şi în plus,
crede că poate să schimbe destine. Fire independentă, nu se simte obligată să se supună
nimănui, în afara generălesei, de la care primeşte o moştenire impresionantă, iar acest lucru
îi salvează demnitatea. Este capabilă să îşi sacrifice întreaga viaţă pentru un om, doar pentru
a nu se simţi datoare. Nu poate accepta umilinţa de a se lasa întrecută în nobleţe.
Delia Danciu
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Lucrul la textul lui Dostoievski nu înseamnă numai o provocare imensă, ci şi o
responsabilitate foarte mare. Îţi este frică să te apropii la inceput pentru că lumea lui este una
a ideilor mari, a sentimentelor puternice; nu există limite în iubire, în ură – nu există jumătăţi
de măsură. Şi atunci trebuie ,,să te arunci”, ca actor, să rişti. Ajutaţi de doamna profesoară,
am început să ne jucăm cu limitele noastre. Tot timpul –un exerciţiu al nostru cu noi înşine.
Lise, personajul meu, este o fata de 14 ani, în scaun cu rotile, care este îndragostită de un
călugar. Ce situaţie…Dar Lise are curajul de a-şi mărturisi sentimentele, cu o forţă incredibilă
pentru un copil. Ceea ce m-a atras cel mai tare la ea este nebunia ei, care vine dintr-un mod
de gândire aparte – cea mai mare contradicţie: nevoia de Dumnezeu, şi sfidarea Lui;
respingerea bisericii pe de o parte, dar apropierea de Alioşa. Acest rol m-a facut să-mi pun
multe întrebări, şi să observ mai mult în jur. Omul este cel mai mare mister, după
Dostoievski, şi-ţi dai seama că sunt
atâtea lucruri peste care trecem cu
uşurinţă, atâtea nuanţe pe care nu le
vedem din pură neatenţie. ,,Adevărul”
este cuvantul care deschide spectacolul
nostru – de adevăr încercăm să ne
apropiem de fiecare dată; e până la
urmă cel mai incitant şi mai frumos
exercitiu.
Adela Bengescu

Am început să-mi întrezăresc personajul, Smerdeakov, după aproape o luna de lucru,
în urma unui exerciţiu de actorie pentru care trebuia să alegem un animal ce ar putea semăna
cu personajul nostru. Un exerciţiu foarte bun având în
vedere că putea să ne ofere un traseu de urmat, în
căutările noastre. Pentru mine, alegerea a fost destul de
clară: şarpe. Am înţeles atunci multe lucruri care ţin de
cum acţionează şi reacţionează personajul, având în
vedere că „suferă” de epilepsie, de iubire fanatică lui
pentru Ivan şi e frustrat din cauza neacceptării în rândul
fraţiilor Karamazov. Tot exerciţiul acesta, „animalele”,
mi-a deschis şi drumul către o abordare artistică bazată
pe fizicalizare intensă.
Ajunsesem la un moment dat în situatia în care
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mi se accepta scenic orice; un lucru cu care am fost
mereu precaut, încercând să înţeleg de unde începe şi
unde se termină libertatea care mă speria.
Dostoievski este un autor foarte vast şi foarte pur
uman. Dacă înţelegi acest uman poţi face aproape
orice, ascultându-ţi fiinţa interioară. Practic, autorul
rus, ne invită să fim „mai oameni”, „mai noi”. Dar,
paradoxal, dacă încerci „să fi dostoievskian" probabil
că ajungi să sfârşeşti în a fi penibil.
Vlad Benescu
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Gâlceava zeilor
de Radu Stanca
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Coordonator proiect:
prof. dr. Asoc. Mircea Constantinescu
Scenografia: Samuel Mihailovici,
Călin Vasilescu
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Constantin Apostol
Distribuţia:
Zeus și Regele: Florin Crăciun
Hera: Alma Nicole Boiangiu
Pallas-Athena: Alina Dumitrelea
Aphrodita: Teodora Filip
Phoebus: Mihai Stan
Hermes: Gabriel Chirilă
Hephaistos: Tudor Morgovan
Eros: Tudor Morar
Critis: Beatrice Rubică
Cassandra: Delia Danciu
Ganimede: Vasile Revnic
Narcis: Adrian Loghin
Platon: Costi Apostol
„Gâlceava Zeilor” sau gâlceava noastră cu memoria
Cultul memoriei – parte din identitatea spiritualităţii noastre - este relativ în
spaţiul public profan, dar mai ales în cel cultural al ultimelor decenii.
De ce oare? Posibilele răspunsuri se găsesc în spaima de a folosi iar şi iar
limbajul de lemn al ideologiei naţionalist - comuniste care a marcat existenţa celor
născuţi şi crescuţi în perioada respectivă.
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După 1989 mare parte din absolvenţii
colegiilor şi liceelor, deformaţi de stupide
manuale
alternative,
de
subcultura
computerului, pervertiţi de post-modernism şi
de globalizare, deveniţi studenţi, uită sau mai
bine zis aproape că nu au habar că aparţin
totuşi unei culturi, este adevărat tânără,
sincronizată de multe ori forţat la cea
europeană, dar cu date identitare demne de a
o alătura altor culturi, nu atât de autoflagelante
ca cea autohtonă.
Cred că o şcoală de teatru are datoria
de a promova şi literatura dramatică naţională.
A sădi în sufletele viitorilor practicieni
respectul faţă de truda înaintaşilor constituie o
imanenţă a efortului pedagogic.
Fluxul memorie – uitare este o antinomie specială în ecuaţia spaţiului
manifestării teatrale deoarece specială este şi efemeritatea actului scenic. De ce?
Fiindcă senzaţia receptorului actului teatral este şi ea la rându-i specială. Memoria
unui spectacol dăinuieşte atâta vreme cât dăinuieşte viaţa celui care a vizionat
spectacolul, iar expresii precum „ştii cum juca Vraca?”, „ştii cum era în Richard III ?”
sunt absolut speciale şi personale. Aşa cum specială şi absolut personală este memoria
afectivă a celui care exclamă entuziast cele de mai sus.
Din punct de vedere pedagogic necesitatea susţinerii, cultivării şi experimentării
literaturii dramatice autohtone se impune deoarece aparţinem unei culturi - limbă, mit,
expresie literară, etc. pe care suntem datori să o promovăm tinerilor pentru că ei
aparţin acestui dat : cel românesc.
Toate cele enunţate constituie motivaţia opţiunii repertoriale: Critis sau
Gâlceava Zeilor - de Radu Stanca.
Poetica teatrală a lui Radu Stanca, datele şi caracteristicile personajelor sale
sunt importante adjuvante ale ceea ce de obicei numim în jocul actorului:
transfigurare.
Din punct de vedere metodologic nu cred că este folositoare studenţilor
alcătuirea preponderentă a repertoriului anului III licenţă din piese ale unor autori
occidentali sau americani motivând opţiunea repertorială prin: numărul redus al
protagoniştilor, situaţia dramatică simplă conflictul dintre eroi fiind „ca în viaţă” iar
rezolvarea scenelor potrivit principiului „eu în situaţia dată “.
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Exerciţiul pedagogic, cu cât este mai variat, cu atât este mai folositor
studentului. Necesitatea diversităţii opţiunilor repertoriale se impune de la sine.
Relevarea poeziei dramatice, specifice teatrului lui Radu Stanca este benefică şi
formatoare având în vedere înţelegerea şi abordarea partiturilor din viitoarea carieră a
actualilor studenţi.
Radu Stanca este unul din cei mai activi reprezentanţi ai Cercului literar de la
Sibiu, înfiinţat în 1943, după Dictatul de la Viena când teritoriul Transilvaniei a fost
sfârtecat, iar Universitatea de la Cluj s-a mutat la Sibiu.
Poet, autor dramatic, eseist, actor, regizor Radu Stanca face parte din galeria
autorilor dramatici uitaţi din istoria literaturii dramatice autohtone.
Se cunoaşte importanţa Cercului literar de
la Sibiu, a activităţii celor care încercau, în acele
vremuri dificile, să salveze demnitatea ultragiată
şi apoi ocultată a unei falii culturale româneşti. Îi
amintesc pe cei care s-au format în climatul
Cercului şi care au lăsat posterităţii opere
importante: I. Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, I.
Olteanu, Cornel Regman, E. Todoran, I.D. Sîrbu,
N. Balotă, O. Cotruş, R. Enescu, etc.
În cartea sa Radu Stanca - Poezie şi teatru,
ed. Albatros, 1978, Ion Vartic subliniază caracterul
baroc al piesei „Critis sau Gâlceava Zeilor”.
Această afirmaţie este pe deplin justificată
de imensa plăcere a jocului, a parodierii tiradei, a
insinuării stilistice practicate de eroi, în special de
cei doi „regizori” Phoebus fantezistul şi Hermes
pragmaticul.
Ion Vartic continuă: „Totul este amăgire. Fiecare devine actorul inconştient al
propriului său rol. Sunt nişte zeităţi care şi-au pierdut firea, prinşi în mrejele
spectacolului pe care l-au pus la cale. Până la urmă, ficţiunea îl încolăceşte ca o
iederă şi pe răutăciosul ei declanşator.”
Cercetătorul ne dezvăluie şi „o imagine predilectă la Radu Stanca, aceea a
„sufocării existenţiale” şi aminteşte poezia Stih:
Învăluie-mă, iederă iubită,
Şi-năbuşe-mi tot trunchiul pe-ndelete...
Vreau gura ta să-mi soarbă-ncet, cu sete,
Nervurile cu seva lor coclită.
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Eu n-am avut ca alte plante soare
Şi am crescut stinghrer pe-o stîncă dură,
De-aceea seva mea e-o băutură
Ce-o pot gusta doar gurile amare...
Replica lui Pheobus „Numai ajută-mă să ies din iedera asta. Nu vezi că nu
mai sunt în stare nici măcar să răsuflu?... numai apleacă-te şi-mi desfă ramurile care
mi s-au încolăcit pe glezne.” apare ca un sunet grav, aparte, în clinchetul vesel de
clopoţei pe care-l dagajă întreaga piesă.
Teoria lui Evreinoff: „Teatralitatea îl defineşte pe om din copilărie până la
bătrâneţe” este valabilă şi în acest caz. Zeii se umanizează prin teatralitatea imbrogliourilor propuse de Hermes. Fascinaţia măştii, raportul realitate-ficţiune, imaterialitatea
imaginii dau conturul baroc al lucrării dramatice. Dialogul sprinţar al personajelor,
„săriturile în timp” ale replicilor acestora (Zeus este numit de Pallas Athena - „papa”,
Aphrodita este pentru Hephaistos „biata Fro-Fro”) alături de alte asocieri
surprinzătoare (Olimpul este considerat o întreprindere, o afacere care se duce de
râpă, iar când se înfurie Zeus îşi pune în funcţiune „uzina”) dau un contur discret
comic şi definesc şi acestea spiritualitatea piesei.
Lumea aceasta ambiguă, căreia Zeus îi este simbol, poezia imaginilor create de
autor, interferarea planurilor uman-divin, metamorfozele propuse şi de multe ori
realizate ale protagoniştilor, îl determină pe Ion Vartic să declare că Critis sau Gâlceava
zeilor este un fel de Vis al unei zile de vară al acestui scriitor.
Am încercat să inventez o grilă necesară intersectării sensibilităţii moderne a
receptorului cu aceea pe care o posedă lucrarea dramatică.
Am plasat acţiunea, spre entuziasmul studenţilor, dintr-un fictiv Olimp într-un
real club-discotecă, cu acealaşi
nume.
Am
glisat
în
modernitatea reală o recuzită
a piesei de teatru care astăzi
ar fi desuetă şi butaforică,
transformând bagheta magică
a lui Hephaistos într-un flex
zgomotos (Hephaistos are în
insula Lemnos atelierele la foc
continuu, el însuşi poartă şorţ
şi mânuşi de lăcătuş mecanic),
iar arcul cu săgeţi al lui Eros
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este o graţioasă floare care prin atingere transformă atitudinea eroilor. În spiritul
autorului, am introdus în limbajul eroilor vorbe ce se potrivesc ficţiunii propuse (pe
băiatul de la bar îl cheamă Ganimede - paharnicul zeilor, iar eroii beau nectar dar şi
votcă şi Red-Bull). Hermes foloseşte I-phone-ul ca mesager zeiesc. Concursul de
frumuseţe în care Aphrodita se clasează pe locul secund, după Critis spre deliciul
rivalelor Hera şi Pallas Athena şi care declanşază conflictul este organizat pe fond de
muzică modernă.
Vestimentaţia este modernă, pe alocuri
inspirându-ne din imaginile ce ni s-au
transmis de pe vasele greceşti antice.
Rolele cu care se deplasează Pallas
Athena
fac
parte
din
recuzita
unei
„hipsteriţe” care îşi manifestă ostentativ
atitudinea şi aderarea la acest stil de viaţă.
Costumul şi tunsoarea - plete lungi, încreţite lansate de Jimmy Handrix în secolul trecut –
ale lui Pheobus, îl plasează şi pe acesta întrun continuu spectacol al lumii tinerilor de azi.
Ilustraţia muzicală întreţinută de DJ-ul Clubului Olimp este modernă, un singur
moment musical folkloric lăutăresc însoţeşte apariţia lui Eros, uitat în ecuaţia acţiunii
uneltite de Phoebus.
Conceptul spectacular propus la care au aderat cu entuziam şi alţi studenţi
nedistribuiţi iniţial (un sincer cuvânt de mulţumire în principal lui Constantin Apostol
cât şi Deliei Danciu, lui Vasile Revnic şi lui Adrian Loghin) s-a adaptat condiţiilor
spaţiale şi financiare existente la Palatul Copiilor.
Alături de studenţii menţionaţi mai sus, subliniem devoţiunea întregii
distribuţii: Florin Crăciun, Alma Boiangiu, Mihail Stan, Alina Dumitrelea, Gabriel
Chirilă, Teodora Filip, Tudor Morgovan, Tudor Morar, Beatrice Rubica, cât şi a
scenografilor Samuel Mihailovici şi Călin Vasilescu, a realizatorului de lumini Cristian
Niculescu, alte mulţumiri adresându-se doamnei Rodica Găurean organizatoarea
entuziastă a activităţii licenţelor anului III, toate secţiile.
Spectacolul nostru de licenţă se constituie ca un omagiu adus unui autor
dramatic uitat pe nedrept, Radu Stanca. Autori uitaţi sunt nenumăraţi în literatura
noastră dramatică. Pe când oare, o iniţiativă a profesorilor şi studenţilor din UNATC
cu titlul „Piese uitate -autori uitaţi.” Alături de autorii canonici naţionali şi universali,
şi aceştia ar trebui să binemerite de la posteritate.
prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu
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Îi mulţumesc domnului profesor Mircea Constantinescu pentru şansa pe care
mi-a oferit-o, aceea de a intrerpreta rolul unei zeiţe în spectacolul Gâlceava zeilor de
Radu Stanca. Am fost fascinată de zeii mitologiei greceşti încă din copilărie, însă
acum îndrăznesc să spun că le-am desoperit umanitatea învăluită în farmecul provenit
dintr-o altă lume. Hera este un personaj al contrastelor căreia îi sunt suficiente doar
câteva secunde pentru a realiza trecerea de la un surâs de primăvară la un vulcan
activ. Şi ea este doar una din membrii acestei familii neconvenţionale, care ne-a
devenit foarte dragă.
Alma Nicole Boiangiu
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Îmi place cum miroși
de Neil Simon

Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordantă de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Lumini: Cristi Niculescu, Alex Mihai
Sunet: Alina Dumitrelea
Scenografie: Rodica Găurean
Distribuţia:
Sophie Rauschmeier - Călina Epuran
Andy Hobart - Cosmin Vijeu
Norman Cornell - Vasile Revnic

Comedie savuroasă, numită inițial Fiica imnului național (Star-spangled girl) și
redenumită Îmi place cum mirosi, piesa lui Neil Simon aduce în prim-plan povestea a doi
prieteni, Andy Hobart și Norman Cornell, care lucrează împreună la ziarul-protest numit
Prăbușirea. Echilibrul prieteniei lor
este însă perturbat de apariția
„blondei din vecini”, Sophie
Rauschmeyer, fostă „aproapecampioană” la Jocurile Olimpice,
de care Norman se îndrăgostește
nebunește. Pe parcurs, rolurile se
vor inversa, mirosurile la fel. E
panică generală cu happy-end.

246

Concept vol 8/nr 1/2014

Performance

Îmi
place
cum
miroşi este conceput în
totalitate de studenţi.
Câţiva dintre ei m-au
rugat să le permit să
gândească un proiect al
lor, întrucât noi avem 60
de studenţi şi este greu să
îi satisfaci pe toţi cu
roluri demne de a fi
folosite în licenţă. Adică
unii au roluri mai mici, nu ai altfel cum să faci. Şi aşa am pus deja peste 12 titluri. Aşa că au
ales să lucreze la acest spectacol singuri. Când am văzut piesa aleasă am socotit-o
excepţională. Consider că se poate şi prin forţe proprii, mai ales dacă studenţilor le oferi
încredere. Iar acesta este până la urmă un gest pedagogic. Am de-a face cu o generaţie de
excepţie, ca şi cea trecută, de acum trei ani.
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
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Ondine
de Jean Giraudoux
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Coordonator proiect:
asist. univ. dr. Cristina Briciu
Decor: Andreea-Diana Nistor
și Raluca Alexandrescu
Costume: Andreea-Diana Nistor,
Raluca Alexandrescu, Ana Polcovnicu
Mișcarea scenică: Lorette Enache
Coregraf luptă: Florin Kevorkian
Light design: Daniel Ionescu,
Mihai Ciuche, Alex Năstase
Sound design: Danni Ionescu
Teatrologie: Bianca Trifan
Distribuţia:
Ondine - Cătălina Bălălău
Eugenie: Elena Voineag
Bertha - Ada Galeș
Regina Isolda - Ana-Bianca Tudorică
Ondina, Violante, Grete - Lia Sinchevici
Ondina, Doamna de la Curte, Venus, Fata de la vase - Diana Mereu
Cavalerul - Lucian Rus
Şambelanul - Danni Ionescu
Auguste - Gabriel Chirilă
Regele Ondinilor, Iluzionistul - Marian Olteanu
Regele - Tudor Morgovan
Bertram, Primul judecător, Servitor - Liviu Chiţu
Dresorul de foci, Al doilea judecător, Servitor - Alexandru Sinca
Poetul, Al treilea judecător, Păzitorul de porci, Ulrich pescarul - Amir Qashou
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Întâlnirea mea cu Ondine a fost,
şi continuă să fie, una tumultuoasă.
Prima lectură a fost şi cea mai fericită.
Am fost încântată de povestea frumoasă
de dragoste dintre Hans şi Ondine, chiar
dacă era una tristă. Sfârşitul în care cei
doi îşi spun adio, “şi încă ce adevărat
adio”, căci Ondine urma să uite tot ceea
ce s-a întâmplat între ea şi cavaler:
călătoria pornind de la dragostea
absolută trăită la coliba pescarilor la
neînţelegerile petrecute la curtea regelui
pâna la judecata Ondinei din ultimul act
nu era pentru mine ceva iremediabil.
Iată: în cel din urmă ceas se
dezvăluie că Hans nu a putut suporta
sublimul, prezenţa Ondinei în viaţa de zi cu zi şi atunci a făcut ceea ce era omenesc, a
înşelat-o, generând astfel inevitabilul. Hans trebuie să moară, iar Ondine va uita tot ceea s-a
petrecut între ei. Însă şi aici intervine bucuria descoperirii - Ondine, chiar şi în uitare îl
recunoaşte pe Hans, iar acest lucru îmi spune mie că poate povestea lor este în buclă, doar o
joacă de copii, că ea s-a mai întâmplat şi se va mai întâmpla.
Din nefericire, această poveste frumoasă este scrisă intr-o manieră care ridică
dificultăţi de interpretare, căci francezul, scria Giraudoux “crede în cuvânt şi crede că marile
dezbateri sentimentale se rezolvă nu prin efecte de umbră şi lumină, prăbuşiri şi catastrofe, ci
prin conversaţie”. Aşadar vă puteţi imagina cât de greu este de jucat moartea persoanei
iubite în monoloage de pagini întregi care întrerup acţiunea şi dau un aer mai degrabă
narativo - descriptiv poveştii, non-dramatic.
Însă toate aceste probleme apărute ne-au testat limitele şi ne-au inspirat să avem o
abordare mai profundă pentru viitoarele partituri.
Cătălina Bălălău
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Am descoperit, după cum susţine Ondine, că
sunt frumos, dar sunt prost. Eu aş spune că sunt câte
puţin din fiecare, atât cât e necesar. M-am raportat la
Hans ca la un om, cu atuurile şi (în special, că doar ne
place drama) defectele lui. Dacă e să fiu sincer, am
realizat că atribute precum vanitatea, egoismul,
orgoliul, tipice cavalerului Hans von Wittenstein zu
Wittenstein (iată că doar numele e un prim
argument), nu-mi sunt străine. Aş îndrăzni să spun că
nimănui nu-i sunt, aşa cum şi Giraudoux, foarte
direct ne spune că „noi, oamenii, suntem toţi la fel,
vanitoşi ca nişte bibilici”. Încă mai sunt lucruri de
descoperit, probabil chiar la nivelul textului, sau
despre mine, ca om, sau în ceea ce priveşte această
misterioasă artă a actorului (cu siguranţă). Cert este că am ocazia să învăţ cu fiecare
reprezentaţie. Printre altele (şi acum fac o altă mărturisire), am şansa de a mă specializa (vă
rog să sesizaţi şi urma de ironie) în a muri, mai mult sau mai puţin artistic, pe scenă.
Cât despre relaţia cu partenera mea, şi nu numai, Cătălina Bălălău, ar fi multe de spus
şi, din modestie, mă voi opri aici, căci „eu nu strivesc corola de minuni a lumii.”
Lucian Rus
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Prânzul cel lung
de Thornton Wilder

Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Coordonator proiect:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Scenografia: Călin Vasilescu
Light design: Cristian Gabriel Niculescu
Distribuţia:
Irina Aldea
Adrian Loghin
Roxana Luca/Lia Sinchevici
Adrian Georgescu
Vlad Troncea
Liudmila Bzovîi
Diana Mereu

„Dintre toate piesele mele, este cea care a găsit cea mai mare varietate de reacţii ale
spectatorilor. La unele spectacole acesta a fost jucată pe un fond de râs constant; unii
ascultători sunt profund mișcati și zguduiti de aceasta, unii consideră că este crudă și cinică
(Ce? Morţii sunt uitaţi atât de repede?)” - Thornton Wilder
Acțiunea piesei se desfasoară pe parcursul a 90 de ani în casa familiei Bayard. În cele
aproximativ 60 de minute, membrii familiei sunt surprinși doar în momentul în care iau
prânzul de Crăciun. Piesa începe cu prânzul primei generații a familiei formată din mama
Bayard, fiul acesteia, Roderick și proaspăta lui soție, Lucia. Pe rând, la aceeași masă vor
sărbători Crăciunul, copiii lor și, mai târziu, nepoții. Personajele lucrează cu obiecte
imaginare, iar nașterea și moartea membrilor familiei sunt reprezentate simbolic.
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Prânzul cel lung povestește despre viața, de mai multe generații, a familiei Bayard iar
unele dintre mesele festive de Crăciun. Wilder sparge limitele de timp, așa cum l-am măsura,
și ne invită să luăm parte la „o lungă și fericită cină de Crăciun”, trecut, prezent și viitor.
Generațiile apar, au copii, se ofilesc și pleacă, numai publicul apreciază ceea ce se schimbă
și ce rămâne același
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Servieta de doc
de Mihail Zoscenko
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Coordonator proiect:
lect. univ. dr. Ștefana Samfira
Scenografia: Raluca Alexandrescu
Costume: Lo Spaccio
Serviete: Giuka
Mișcare scenică: Eranio Petruska
Light design: Alexandros Raptis
Echipa tehnică: Bianca Tudorica, Ilie Gaian,
Florin Velican Popescu, Calin Vasilescu
Distribuţia:
Alexei Barkasov - Razvan Bănică
Alisa Iurievna - Ana Maria Turcu
Zoia - Liudmila Bzovai
Sasha- Adela Bengescu
Iadov - Daniel Ionescu
Duhoiavlenskaia - Călina Epuran/
Ana Bianca Tudorică
Tiatin - Theodor Costache
Sofocica Krutetkaia- Ana Maria Olaş/Mihaela Prosan
Nastenka - Ioana Călin
Sloniaev - Cosmin Vîjeu/Tudor Morar
Vizitatorul - Costi Apostol
Doctorul - Daniel Drăgan/Vlad Troancea
Controlorul - Florin Crăciun
Aniuta - Romaniţa Toma
Abramotkin - Daniel Achim
Krutetki - Eranio Petruşka
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O zi obișnuită: un mic dejun în
familie, o zi normală la serviciu... și un
telefon neașteptat care dă peste cap rutina.
Servieta de doc este un spectacol care conține
toate ingredientele unei comedii reușite: un
quiproquo clasic, repetiția, comicul de
situație, de limbaj. Toate conlucrează și se
acumulează, pe principiul bulgărelui de
zăpadă, în acorduri de jazz. Construit
riguros, pe sistemul unui concert, unde
fiecare actor este un instrument cu o
partitură de urmat. Un spectacol în care
realismul psihologic se îmbină natural cu
suprarealismul. ...câteva note din Zoscenko.
Vă invit să-l ascultați.
lect. univ. dr. Ştefana Samfira
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Steaua fără nume
de Mihail Sebastian

Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Regia, ilustrația muzicală
și conceptul scenografic:
lect. univ. dr. Dana Rotaru
Costume: Rodica Găurean, Liana Obancea
și Cristina Păltinean
(pentru costumele Elenei Voineag)
Fotografie afiș: Lucian Năstase
Fotografii promovare: Lucian Năstase
și Matei Șopterean
Regia tehnică: Rodica Găurean
Light design: Cristi Niculescu și Ionț Deliu
Lumini: Ionuț Deliu și Theo Costache
Sunet: Gabriel Huian
Execuție decor: Valentina Voineag, Nicolae Udrea
Distribuţia:
Profesorul - Alex Konyar
Necunoscuta - Michaela Prosan
Grig - Răzvan Răduță
Șeful de gară - Daniel Drăgan
Domnișoara Cucu - Elena Voineag
Udrea - Theo Costache
Pascu - Danni Ionescu
Ichim - Ionuț Deliu
Eleva Zamfirescu - Theodora Popa
Un țăran - Tudor Morar/ Cosmin Vîjeu
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Marin Miroiu, un profesor de matematici și cosmografie dintr-un orășel de provincie
descoperă o stea. Pentru a fi absolut sigur că descoperirea sa este reală, cumpără de la
București o carte foarte veche și destul de scumpă. Catalogul lui Van Mensch este un atlas
ceresc și este singurul care îi poate certifica că el este cel care a descoperit steaua și nimeni
altul înaintea sa.
În după-amiaza cu pricina, profesorul vine la gară să ridice mult așteptata carte de la
Pascu, omul care i-a cumpărat-o de la București cu două zeci și două de mii de lei! În aceeași
seară coboară în gara mică și afumată – fără voia ei – o necunoscută fără bilet. Profesorul se
oferă să o ajute, propunându-i să înnopteze în casa lui până a doua zi – zi de leafă! - când i-ar
fi oferit banii necesari să cumpere un bilet de tren spre București. Necunoscuta acceptă și
totul se modifică ca în poveștile hollywoodiene: cei doi se îndrăgostesc și petrec o noapte
împreună. Înainte de miezul nopții în casa profesorului se perindă domnișoara Cucu –
intrigată de bârfa în legătură cu suma de bani pe care profesorul Miroiu a plătit-o pe
misterioasa carte adusă de Pascu de la București - și însoțită de profesorul de muzică Udrea,
cel mai bun prieten al lui Miroiu.

A doua zi ,,duduie tot târgul” despre venirea necunoscutei – Mona – la profesor
acasă. Și tot a doua zi apare în curtea profesorului un bărbat elegant. Este Grig, iubitul bogat
al Monei, însoțit de șeful gării, domnul Ispas, omul care pune ,,datoria înainte de toate” și
informațiile în circulație!
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Cerută de nevastă de către Marin, Mona alege să se întoarcă acasă cu Grig. Profesorul
Miroiu rămâne cu cărțile și stelele lui, iar viața curge pe mai departe...
Mihail Sebastian a scris o savuroasă comedie romantică, pe care tinerii actori Theo
Costache, Alex Konyar, Michaela Prosan, Elena Voineag, Daniel Drăgan, Răzvan Răduță,
Ionuț Deliu, Danni Ionescu, Theodora Popa, Tudor Morar şi Cosmin Vîjeu au creat-o cu
pasiune, cu umor, cu prospețime și inteligență.
lect. univ. dr. Dana Rotaru
Necunoscuta... o siluetă feminină, albă, ruptă de
peisaj, care călătorește fără bilet și care deține în poșeta
sa niște fise de la cazino, o sticluță cu parfum și o
tabacheră cu două țigări străine. Început intrigant si
totodată promițător. Așa a fost și munca mea la
spectacolul „Steaua fără nume”. Am lucrat cu oameni
deosebiți, fără de care personajul meu nu ar fi putut
prinde contur, oameni de la care am învățat o grămadă
de lucruri si fără de care nu aș fi putut pune în practică
bagajul de cunoștințe pe care l-am acumulat în toți acești
trei ani universitari, oameni pe care, mai presus de
toate, îmi place să-i numesc prieteni. O prietenie
solidificată în urma unui spectacol în care am investit cu
toții o parte din timpul și sufletul nostru. Cu ce am
rămas în urma spectacolului? Cu extraordinara energie
pe care ți-o oferă publicul și de care te bucuri de fiecare
dată la aplauze și satisfacția că ai fost sincer cu tine și cu
oamenii din jur și că ai reușit, într-un interval scurt de
timp, să-i faci să rezoneze cu trăirile tale.
Michaela Prosan
,De ce Miroiu, nu? Ei bine, pentru că, încă de când eram în liceu, am participat la
magia acestui spectacol jucând Șeful de gară, dar în același timp găseam tot felul de
rezolvări, de intenții și de frazări pe desfacerea textului pentru Miroiu, care nu îl mai făceau
un personaj clișeic, din punctul meu de vedere. Problema (dacă se poate numi problemă) e că
tot ce găseam, nu spuneam nimănui. Le țineam pentru mine pe toate, ca și când aș fi stiut că
voi juca, ba mai mult, îmi voi da licența cu acest personaj. Și tot de atunci am început să mi-l
apropii pe Miroiu, să-mi pun probleme, întrebări și să descopăr de fapt ce îl face pe el atât de
fascinant, nu ca personaj, ci ca om. Așa l-am descoperit pe Sebastian. Mihail Sebastian este
Miroiu. Este omul care, sărac fiind, dădea 2000 de lei pe un concert de Bach. Sau se
împrumuta de bani dintr-o parte ca să poată da înapoi de unde se împrumutase. Era timid,
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retras, dar în același timp, pur și simplu strălucea a
emoție peste care era așezată un abur de pasiune. Omul
acesta a fost prins mereu între două lumi. Era evreu și
asta îl izola oarecum. Prietenii creștini, care s-au dovedit
a fi niște trădători până la capăt, îl renegau practic pentru
că era evreu, iar evreii îl renegau pentru că avea
„prietenii” creștine.
„El plecase spre America în care nu va mai
ajunge niciodată şi părăsise România din care nu va pleca
nicicând.” Și iată cât de frumos ne spune Leni Caler cum
e prins Sebastian și între aceste două lumi. Cine e Leni
Caler? Leni Caler este… resemnarea. Iubirea lui
Sebastian. Cea mai mare. Este Mona lui Miroiu. Este cea
despre care a scris și pentru care a scris Sebastian.
Și tot citind despre Sebastian, despre Miroiu,
despre lumi, muze, despre pasiuni și neajunsuri, despre
lene, despre resemnări și despre aspirații, mi-am dat
seama că sunt și mă simt foarte aproape de acest om. De
el și de opera lui.
Theodor Costache

Am jucat-o pe domnișoara Cucu în distribuția întâi și pe Mona, în distribuția a doua.
Îmi doream să fac Mona. Mi s-a părut mai greu să mă apropii și s-o înțeleg pe domnișoara
Cucu! Din cauza asta atât în faza de lectură, cât și la mișcare, inițial o judecam și o
caricaturizam. Când am trecut la mișcare a fost greu să o fac vie și să trec peste frica de
penibil... Am asociat-o cu niște doamne profesoare pe care le-am avut la un moment dat! La
lucru am descoperit că e o femeie sensibilă. Doar bravează. La o reprezentație cu public am
jucat peste măsură și, după spectacol, mi-am dat seama ce greșisem. Când am găsit măsura
(nu am mai căutat să arăt, ci să îi simt fricile și isteriile) a început să îmi placă foarte mult. Îmi
place foarte mult să fac oamenii să râdă! Și îmi place când publicul se sperie de mine la
intrarea în scena cu Mona – Grig - Domnișoara Cucu. E frumos la doamna asta, pardon ,
domnișoara, căci, vorba cuiva din public: „Știi că urmează să se întâmple ceva când apare
Cucu!”... Domnișoara Cucu este un „agent al haosului” (vorba lui Morgovan, un coleg de
clasă) pentru că se ferește de liniște... Când ești un om atât de singur, liniștea nu te relaxează,
e apăsătoare.
La Mona totul parcă „a curs” de la sine. Voiam să o joc de când am citit piesa. La
lectură am descoperit că e mai mult decât o iubită trofeu cu păr blond. Numai o tipă foarte
vie și agitată e nefericită pentru că „se plictisește”; nu este superficială pentru că altfel nu s-ar
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plictisi în serile cu discuții despre nimic din „lumea mare”.
Dacă la început mă deranja faptul că lumea ridica din
sprâncene pentru că nu mă asociază cu tiparul personajului,
acum îmi place că mă privesc și au dubii; din cauza asta m-am
și hotărât să îmi dau examenul de licență cu rolul Mona. Mona
nu ține de culoarea părului; mă bucur că mi s-a confirmat asta
în reprezentațiile cu public. Și mă bucur că jucăm într-o piesă
atât de cunoscută! Provocarea e mai mare! Mă bucur foarte
tare că am parteneri pe colegii mei; oricum ai juca, chimia pe
scenă, la fel ca cea din viață, își spune cuvântul.
Mi-a plăcut organizarea nemțească a Danei Rotaru. A
contat enorm și faptul că am avut libertate la lucru. Și că avem
emoții și feedback de fiecare dată când jucăm.
Elena Voineag

259

Concept vol 8/nr 1/2014

Performance

Visul unei nopţi de iarnă
După Tudor Muşatescu
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Prof. coordonator:
lect. univ. dr Marius Gîlea
Distribuţia:
Maria - Ana-Bianca Tudorică/
Ioana Călin
Alexandru - Eranio Petruşka
Elvira - Diana Mereu
Manole - Vasile Revnic
Natalia - Ana-Maria Turcu/Andreea Lucaci
Panait - Adrian Georgescu
Milică - Tudor Morar
Fanţa - Ioana Călin/Ana-Bianca Tudorică
„Visul unei nopţi de iarnă”
sau plăcerea colaborării cu studenţii pe un text frumos
„Sunt un om care judecă limpede, cinstit, dezbrăcat de egoism şi de orgoliul lui de
mascul!” (Tudor Muşatescu, citat din Visul unei nopţi de iarnă, personajul Alexandru Manea,
actul II, tabloul V), în momentul actual al „prefacerii” mele ca îndrumător în ale artei
actorului, cred că această replică mă reprezintă cel mai bine, sau cel puţin aşa sper. Adică!
Dacă reuşesc să văd limpede potenţialul fiecărui student actor, cinstit, fără ca sentimentele
subiective – inerente în această branşă – să mă copleşească, fără ca orgoliile mele să-mi
influenţeze judecata, fără să mă impun ca un „mascul”, dacă reuşesc să COLABOREZ cu
studenţii, să accept propunerile lor (care de cele mai multe ori sunt mult mai bune decât ale
mele), dacă pot să le creez condiţiile necesare actului creaţiei, să nu-i încorsetez, să aibă
încredere în ei, atunci DA! S-ar putea să am surprize plăcute. Să văd cum ei evoluează pe un
teren sigur, să văd plăcerea lor de a fi pe scenă, aşa cum s-a întâmplat la exerciţiul de actorie
al anului III. Mulţumesc.
lect. univ. dr. Marius Gîlea
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Proiectul spectacol „Visul unei
nopți de iarnă” reprezintă pentru mine un
vis devenit realitate. Provocarea de a
interpreta rolul lui Doruleț m-a incitat
încă din prima clipă. Stările emoționale
prin care trece personajul, schimbările
bruște de idei și toată avalanșa de
gânduri, m-au făcut și pe mine ca
persoană să mă colorez pe interior și, mai
mult, să mă deschid și probabil cel mai
greu, să îmi expun intimitatea gândurilor
și vulnerabilitățile în față tuturor.
„Cum ar fi dacă ar fi” să fiu o adolescentă
visătoare, copilăroasă, îndrăgostită de un
scriitor? Am realizat că, deși trecută cu
aproape 10 ani peste vârsta majoratului,
în sufletul meu am rămas o adolescentă
sensibilă, volubilă, care tocmai a început
să calce în lumea adulților, lumea mare cu
probleme și mai mari. Totul este să nu te
prinzi în vâltoarea lor. Să încerci să atingi cu un deget vălul care trece prin fața ochilor tăi.
Doar cât să îi simți pulsul, vibrația, dar să nu te lași trasă de el.
Dacă viața Mariei va fi asemănătoare vieții mele de până acum, am încredere că nu își
va pierde niciodată pofta de viață și dorința de a evolua permanent ca femeie, ca om, ca
suflet.
Mulțumesc domnului profesor Marius Gilea pentru răbdarea, îndrumarea, gingășia și
precizia cu care ne-a condus pe mine și pe colegii mei pe drumul cel mai potrivit spre
personajele pe care le interpretăm. Deși nu am experiența profesională a dânsului, simt că a
surprins esența fiecărui personaj, spectacolul fiind unul închegat, care nu plictisește, bucură
și emoționează în același timp.
Ioana Călin
O întâlnire cu una dintre cele mai sensibile comedii românești care este la fel de
provocatoare, atât pentru public, cât și pentru actori. Spectacolul reprezintă un exemplu în
care clasicul și modernul creează un arc peste timp spre beneficiul evident al spectactorului.
Plusul acestui spectacol vine din simplitate și din energia benefică insuflată de colectivul
proiectului.
Ana Bianca Tudorică
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Înțelegerea personajului a fost ușurată de faptul că în viața reală am cunoscut foarte
multe persoane asemănătoare în gândire cu Gogu Panait. Având chiar un bunic a cărei
filosofie de viață se mulează perfect pe cea a personajului, am împrumutat de la acesta
pentru construcția personajului gesturi care m-au ajutat să trec de la formă la organicitate.
Mai mult decât gesturile, am împrumutat de la acesta chiar și o pereche de pijamale, pe care
le și folosesc în spectacol.
Toate aceste lucruri m-au făcut să nu caut realismul, ci adevărul.
Deoarece unele din elementele personajului lipseau din raportarea mea la bunicul
meu, am căutat să obțin adevărul prin analogiile făcute cu viețile altor persoane întâlnite care
au fost marcate de problemele pe care le are și personajul.
Mai în glumă, mai în serios, aș putea
spune că lucrez la acest personaj de când
eram în clasa a II-a. Am cunoscut și am avut
ocazia să îl observ de-a lungul anilor pe tatăl
unui coleg de clasă de al meu, care într-o
proporție destul de mare, era un Gogu Panait
al anilor ‘90. Diferența dintre acest om și
Gogu Panait era că acesta nu avea nevoie de
alcool pentru a intra în filosofie. În rest,
aceeași gîndire oarecum simplistă de ori e
albă ori e neagră, aceleași păreri despre
clasele sociale, despre bani, despre femei.
Relația cu nevasta ajunsese în același punct
ca cea a lui Gogu Panait: monotonie, rutină,
nervi
și
majoritatea
discuțiilor
în
contradictoriu.
Îmi amintesc și acum modul lui pasiv
de a privi viața, oarecum resemnat de situația în care se afla. Era o familie, care, asemenea
familiei Panait, nu o ducea prea bine din punct de vedere financiar și asta se reflecta în felul
lor de a trata viața și pe ceilalți din jur.
Totuși, ca și Gogu Panait, își dorea o viață mai bună pentru copilul său, o viață total
diferită de a lui. Mă simțeam oarecum ciudat când, copil fiind, asistam la încercările lui de a-i
explica fiului său despre viață, despre ce trebuie să facă, despre ce trebuie să nu facă, toate
astea prin niște monoloage destul de agresive, asemănătoare cu ale lui Panait, în care chiar
dacă nu realizam atunci, acum îmi dau seama că aveau în spate o poveste tristă, și înțeleg că
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nu erau spuse cu rea intenție, el chiar dorind o viață mai bună pentru copilul lui. Era un om
bun, dar din cauza vieții pe care a dus-o, numai așa putea el să se exprime – agresiv.
Cred că atunci când am început lucrul la acest personaj, undeva în subconștient
împrumutam fără să vreau din atitudinea acestui om. Mai încolo când mi-am amintit de el,
am început să mă inspir de bună voie din amintirile pe care le am cu acest om, și nu sunt
amintiri puține deloc. Pot chiar să spun că de la el am luat mai mult decât de la bunicul meu,
și că a fost inspirația numărul unu pentru acest personaj. Nu pot decât să mă bucur că l-am
cunoscut pe acest om. Cine s-ar fi gândit că îmi va folosi atât de mult stilul și atitudinea sa
față de viață. Poate că ar fi frumos chiar să-l sun și să-i mulțumesc. N-am păstrat legătura
însă de ceva timp, și probabil ar crede că am ceva probleme la cap. E un Gogu Panait la urma
urmei.
De asemenea, parcă printr-un făcut, de-a lungul anilor am tot cunoscut oameni cu o
tipologie asemănătoare cu Gogu Panait, acest gen de „tați” filosofi, din popor, cu o viziune
limitată asupra vieții, cu absoluturi ca principii de viață, și cu concluzia că, dacă nu ai bani,
trăiești „ca să te afli în treabă”, cum spune chiar personajul meu.
Adrian Georgescu
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Şase personaje în căutarea unui autor
după Luigi Pirandello

Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Prof. coordonator:
prof. asoc. dr. Mirela Gorea
Distribuţia:
Tatăl - Theodor Costache/Andrei V. Ciopec
Mama - Andreea Lucaci
Fata vitregă - Teodora Filip/Anamaria Olaş
Fiul - Amir Qashou
Băiatul - Adrian Loghin
Fetiţa - Adela Bengescu
Madam Pace - Ana Maria Turcu
Regizorul - Ionuţ Deliu
Actriţa principală - Anamaria Olaş/
Teodora Filip
Actorul principal - Gabriel Chirilă
Actriţa de caracter - Alma-Nicole Boiangiu
Ingenua - Theodora Popa
Junele prim - Mihail Stan
Cunoscând parcursul formativ de până acum al studenţilor noştri, ne-am propus prin
realizarea spectacolului de licenţă Şase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello,
largirea perspectivei acestei generaţii asupra fenomenului dramatic - literar şi scenic mijlocindu-le astfel conturarea personalităţii profesionale.
Noutatea propunerii pirandelliene de abordare a convenţiei teatrale constă tocmai în
aceea că dramaturgul descompune tipul de convenţie practicată de teatrul de tip realist şi
invită deopotrivă interpreţii şi spectatorii să fiinţeze într-un tip de teatru ce le permite
deplasarea cu uşurinţă, în diverse sisteme de referinţă.
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Actorul lui Pirandello este,
pe rând, spectator, actor în sală,
personaj ce doreşte să fie
interpretat, înviat de un actor
profesionist sau actor pe scenă,
implicat activ în naraţiune, dar
permiţându-şi să o părăsească
brusc din variate motive. Actorul
aflat în faţa descifrării unui text
din dramaturgia lui Pirandello
trebuie să înţeleagă demersul
specific autorului italian, de a-şi
„destrăma” la vedere unitatea personajului de teatru, scoţăndu-l din matca unei determinări
social-istorice imediate.
Convenția pirandelliană, prin formele sale de stratificare a fiinţei personajului,
constituie un apel la luciditate în căutarea şi construcţia rezultatului scenic şi propune
înlocuirea metodei clasice a identificării cu un mod diferit chiar şi de sistemul de
reprezentare al lui Brecht sau al abordărilor expresioniste.
În întâlnirea cu „personajul care se vede trăind” sau cu problematica sfâşierii
identităţii reflectată în subiectivitatea celorlalţi,
cu sistemul de teatru în teatru, cu dimensiunile
estetice ale „tragicomicului”, studenţii au
arătat, în pofida dificultăţilor, o deschidere şi
un interes aparte. Acest lucru a încurajat
demersul de a realiza acest proiect.
În speranţa că această experienţă îşi va
demonstra roadele pe terenul fiinţării lor
profesional-umane ulterioare, doresc acestei
generaţii şansă şi drum lung în profesie!
prof. asoc. dr. Mirela Gorea
Lucrul pentru spectacolul cu piesa Şase
personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello a început cu opt luni înainte de premieră…
şi continuă. Studiul piesei coordonate de doamna profesor Mirela Gorea a fost foarte
minuţios, cu deosebită atenţie la detalii şi mi-a părut deseori comparabil cu un slalom
riscant, printre jaloane foarte apropiate. Am avut astfel ocazia să ne familiarizăm cu filosofia
de viaţă şi teoria teatrală a marelui autor italian. Deşi încărcată de filosofie, piesa are o
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puternică latură umană şi poate genera schimbări profunde în spectator, mai ales în acela
care reuşeşte să urmărească trecerea dintr-un plan în altul, decupajul cinematografic uneori
şi problematica adusă în discuţie. Problemele se accentuează treptat, trecând de la drama
unui om la drama unei familii, la drama unei categorii sociale, ca apoi să se dilueze în drama
generală a naturii umane şi în cea particulară a naturii artistice. Doamna Mirela Gorea are
meritul de a ne fi ajutat să construim o temelie solidă a spectacolului, astfel încât acesta să nu
cadă niciodată sub un anumit nivel artistic.
Tatăl: „Credem doar că înţelegem, dar nu ne înţelegem niciodată.”
Andrei Ciopec
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Crystal
de Fred Vargas
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu
Regia: lect. univ. dr. Ştefana Samfira
Scenografia: Adina Mastalier
Muzica: Danni Ionescu
Operatori: Catalin Palavescu, Sebastian Contor
Foto: Nicoeta Sabău
Grafica: Alina Mureşan Iuga
Distribuţia: Crystal - Madalina Anea
Andy - Paul Diaconescu
Ralph - Krem (Razvan Alexe)
Joey - Danni Ionescu

Acțiunea din Crystal are loc într-un hambar părăsit, într-o suburbie din Pennsylvania.
Andy, un băiat de 17 ani, a ascuns trupul unei fete de 16 ani într-o ladă. Sperând că-și va
câștiga un anumit statut în fața prietenilor săi, Ralph și Joey, îi aduce pe aceștia din urmă să
vadă trupul inert, dintr-un soi de teribilism. Însă, când ei se întorc a două zi, descoperă că
lada e goală, iar Crystal, fata de 16 ani, este vie și aparent nevătămată.
Ceea ce urmează este un intens și aprofundat studiu al acestor adolescenți, al căror
comportament real iese acum la iveală, în această situație de criză. Andy își refulează
frustrările pe care le are legate de femeile din viață sa, Ralph își ascunde durerea vis-a-vis de
moartea fratelui său mai mic în spatele unui zid emoțional, Joey face aproape orice pentru a
se descotorisi de imaginea de „băiat cuminte și fricos”, dar nu-i prea iese, iar nevoia
disperată a lui Crystal de dragoste se transformă în violenţă.
Probabil nu întâmplător, anul ales pentru desfășurarea acțiunii a fost 1981. Observând
evenimentele ce au compus anul respectiv, am observat o schimbare drastică în societatea
care astăzi ne „înconjoară”. Teribilismul, distanțarea de societate, lipsă de comunicare între
părinți și copii fac parte dintr-o înșiruire de evenimente ce au început încă din anii ’50.
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Interviu cu Fred Rohan Vargas
Atunci când am început să lucrăm temeinic la acest spectacol, m-am gândit că ar fi
un prilej bun să comunic cu autorul și să îl țin la curent cu evoluția spectacolului nostru.
Am aflat astfel că el este foarte entuziasmat în ceea ce privește o posibilă producție în
România a piesei sale. Tot în acest timp am considerat că ar fi un prilej foarte bun de a
introduce în lucrarea de licență și un „mini-interviu” cu el. M-am gândit cum ar fi fost să stau
de vorba cu Shakespeare sau Cehov și să îi întreb care este perspectiva lor asupra propriilor
opere, așa că l-am rugat pe domnul Vargas să îmi răspundă la câteva întrebări, explicându-i
că îmi dau licență cu această piesă pe care el a scris-o. A fost de acord, ba chiar mai mult a
fost încântat pentru alegerea mea și peste o săptămâna mi-a răspuns la toate întrebările mele,
astfel având șansa de a privi piesa și din altă perspectivă, chiar de la „sursă” .
„În primul rând, am scris Crystal în 1982 când am absolvit Universitatea din New
York. Întâmplarea a făcut să dau peste un articol în New York Times în legătură cu un elev de
17 ani ce și-a ucis prietena și i-a lăsat cadavrul pe o câmpie nu foarte departe de școală unde
ei învățau. În loc să simtă un sentiment de vină sau remușcare, băiatul de 17 ani s-a lăudat cu
ce a făcut și a adus și alți colegi de ai săi să îi vadă trupul. I-au trebuit trei zile unui student să
simtă că ceva este în neregulă cu ceea ce se întâmplă și să contacteze poliția. Ce m-a
îndemnat să scriu această poveste a fost atitudinea acestor elevi care au auzit despre acest
cadavru sau au auzit despre el și nu au făcut nimic. Ca și cum ea era un leș aflat pe marginea
unei șosele menit să delecteze privirile trecătorilor. Ba chiar unii dintre acești puști au luat
crengi și bețe și au început să împungă cadavrul să vadă dacă este real. „Cât de ciudat trebuie
să fie?” m-am gândit.
Pe mine, m-a determinat să analizez unde am ajuns noi ca și societate. M-a făcut să
realizez cât de deconectați suntem social și emoțional. Mi s-a părut înspăimântător. Iar
tehnologia de care noi dispunem în zilele noastre dovedește și mai mult această lipsă de
comunicare, faptul că dispunem de „gadget-uri” care ne apropie, însă nu într-un stil
personal, ci prin telefoane mobile, internet și așa mai departe. Aceste patru personaje, însă,
sunt doar reflecții al unei etape evolutive în care ne aflăm și ne arată încotro ne îndreptăm.
În ceea ce privește titlul piesei, am ales „Crystal” deoarece este precum un pahar de
cristal, pe cât de prețios, unic și frumos, pe atât de delicat și vulnerabil și pentru faptul că ne
relevă o putere și o rezistenţă ce nu o putem observă cu ochiul liber.
Toate personaje pe care le-am creat au un bagaj aparte (anumite probleme pe care nu
le-au cerut). Așadar empatiezez cu ei. Oare ar fi putut să aleagă altă cale în ciuda lumii în
care trăiesc? Desigur, au ales să nu. Pot să îi judec pentru comportamentul lor sau să fac un
efort să înțeleg de ce fac ceea ce fac.
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Care sunt dramaturgii tăi favoriți?
FRV: Strindberg și Ibsen dacă vorbim de clasici. În ceea ce privește teatrul contemporan,
Arthur Miller și David Mamet.
S-a pus problemă vreodată de realizarea unei pelicule bazată pe această poveste?
FRV: S-a pus la un moment dat problemă însă nimic concret nu s-a realizat.Însă cred că ar fi
un film excepțional dacă ar fi plasat pe mâini bune. Nu văd rostul a face o continuare
deoarece cred că acest incident a declanșat în viață acestor trei tineri nevoia de a se duce
fiecare pe drumul, ținând în suflet acest secret absolut tragic până în mormânt.
Am observant apariția unui drog ce nu este prea popular în zilele noastre și foarte puține informații se
găsesc despre acest drog (Quaaluduri). De ce tocmai Quaaluduri?
FRV: Quaaludurile erau niște droguri foarte populare în anii 80, dădeau oamenilor efecte
euforice.
Cum trăiesc dramaturgii din Statele Unite? Poți trăi de pe urmă acestei pasiuni?
FRV: Ca și în România, mulți dramaturgi se chinuie să traiască din această pasiune. Mulți că
și mine devin profesori. În present m-am retras din învățământ și mi-am înființat propria
companie de teatru, muzică și film. Compania este într-un stadiu incipient însă mă uit cu
entuziasm la călătoria care mă așteaptă în față mea.
Într-un fel noi suntem suma experiențelor pe care noi le trăim, chit că alegem să ne
ascundem, să ne arătăm, să ne mințim că ne putem schimbă, să ne înrăim sau să ne
îmbunam.
Danni Ionescu
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Copilul îngropat
de Sam Shepard
Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
Prof. coordonator:
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Teodora Petre
Scenografia: Raluca Alexandrescu
Asistență regie: Lavinia Șerban
Light design: Valeriu Mărăscu
Sound design: Lavinia Șerban
Afiș: Ana-Maria Iordache
Distribuţia:
Dodge - Daniel Drăgan
Halie - Anamaria Olaș
Tilden - Alex Konyar
Bradley - Eranio Petrușka
Vince - Liviu Popa
Shelly - Theodora Popa
Dewis - Mihnea Nicolau
Tag-line:
Ca niște adolescenți surprinși făcând ceea ce nu trebuie, Halie și Dodge lasă impresia
că între ei există relaţia normală dintre doi bătrâni ramoliți și că pervertirea căsniciei lor este
doar dovada faptului că universul are un simț al umorului foarte bine dezvoltat. Însă, toate
elementele care compun lumea celor doi, pereții murdari de neputința bătrâneții, tavanul ros
de griji, limbajul maşinal sau distanţa misterioasă pe care aleg să o păstreze intre ei, lasă
impresia că aici s-a petrecut ceva de dimensiunea unui uragan.
Teodora Petre
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Welcome to the freaks show - Copilul îngropat5
În ciuda titlului, Copilul îngropat este o piesă
foarte apreciată de opinia critică şi nu numai.
Extralăudată şi megapremiată. Cu Pulitzer chiar.
Autorul ei, Sam Shepard, este un reputat
dramaturg, actor şi regizor american cu texte
montate şi ecranizate cu distribuţii de succes. Una
care merită menţionată este montarea din 1996 a
Teatrului Bulandra în regia Cătălinei Buzoianu,
avându-i ca interpreţi principali pe Mariana Mihuţ
în rolul lui Halie, respectiv Victor Rebengiuc în
rolul lui Dodge.
Copilul îngropat este un text care la prima
vedere pare dacă nu sinistru atunci cel puţin
incomod. Este evident că nu o sa fie norişori de vată
şi acadele roz în jurul unui copil îngropat. Asta nu
înseamnă că nu se râde... dar în doze optime. Că doar nu suntem la circ: avem pretenţii de
gândire carteziană. Sau venim la teatru doar ca să râdem sau să fim îngroziţi? De ce nu? În
fond, comicul şi grotescul sunt categorii estetice pe care se bazează zilnic judecăţile noastre în
artă şi nu numai.
Nu doar dramaturgic, dar şi la nivel de spectacol, Copilul îngropat este un text greu de
urmărit, deoarece presupune trei generaţii conflictuale: cea a bunicilor cu înclinaţii schizoide,
cea a copiilor ciudaţi şi uşor
autişti şi cea a nepotului hipiot
şi libertin care încearcă să-şi
regăsească familia după o
absenţă de şase ani. Contextul
aduce din punct de vedere
estetic cu Familia Adams: un
conglomerat de straniu, comic
şi macabru. Iar o propunere
regizorală foarte curajoasă a
Teodorei Petre (an III Regie)
completează
tot
universul
http://agenda.liternet.ro/articol/17704/Livia-Stoica/Welcome-to-the-freaks-show-Copilulingropat.html
5
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acesta de bizarerie cu elemente poetice şi cinematografice. Finalul este sugestiv în acest sens:
o ploaie de frunze şi boabe de porumb, un simbol foarte frumos, ce oferă un deznodământ
subtil.
Scenografia, semnată de Raluca Alexandrescu (an III Scenografie), propune un decor
realist de casă dărăpănată, cu ferestre care în loc de geamuri au ziare şi cu un tavan care a
trecut demult de stadiul „stă să cadă”, deja a căzut. Tot ce a rămas din el sunt câteva
scânduri ramolite şi betege, ca bunicul Dodge care bea whisky şi se scapă pe el. O
scenografie plastică şi bine realizată, deşi neclară la început. Momentul de deschidere a
spectacolului, cu umbra lui Halie care dansează - în contrast cu bolnăviciosul ei soţ care stă
prăbuşit în canapea tuşind ca ultimul tebecist. Este o reuşită idee regizorală, însă, din punct
de vedere vizual – scenografic, este neclar dacă Halie se află în aceeaşi casă sau este vecina
de alături. Dacă nu ar fi menţionat în text că este o casă cu două etaje, spaţiul scenic nu o
lămureşte. Până a te dumiri ce şi cum, te întrebi constant cum de plouă afară iar în casa fără
tavan nici măcar nu picură.
În ciuda minorelor inadvertenţe, acest examen de licenţă regie se remarcă prin
construcţia personajelor, în special cel al lui Dodge, interpretat de Daniel Drăgan şi ale
copiilor Tilden şi Bradley, în rolurile cărora joacă Alex Konyar, respectiv Eranio Petruşka.
Aceştia se remarcă prin faptul că realizează cele mai clare personaje (din punct de vedere al
vârstei şi scopului personajului) şi totodată cele mai credibile în raport cu situaţia dată de
autor - foarte dificilă de altfel. Dodge nu numai că este un bătrân ramolit şi obosit de viaţă
care tuşeşte şi face pe el, dar este şi un criminal care şi-a omorât propriul copil. Este, pe de
altă parte, şi personajul cel mai captivant din spectacol, reuşind o serie de momente comice,
care stârnesc nu de puţine ori râsul. Incredibil este însă că spectatorul empatizează cel mai
mult cu el, ajungând chiar să-l îndrăgească, deşi este personajul negativ din piesă. De
asemenea, Alex Konyar - în rolul lui Tilden - realizează o compoziţie bună, un personaj
sensibil, firesc şi expresiv corporal. Rămânând la capitolul copii „ciudăţei", Eranio Petruşka în rolul lui Bradley - este ilar numai apărând pe scenă şi se evidenţiază chiar dacă e un
personaj episodic.
În concluzie, ce poate rezulta dintr-un copil îngropat şi o familie Adams? Comedie
macabră sau dramă psihologică? Râdem... sau plângem în faţa morţii?
Livia Stoica
„Să nu ucizi.”
Sam Shepard este încă un dramaturg american care brodează poveşti în jurul
aventurii visului american. Aventura succesului - o mitizează sau o combate, de cele mai
multe ori, o combate, dar o face într-un stil atât de subtil ironic, încât îţi promiţi să te urci în
primul avion şi să zbori până în America în căutarea visului pierdut.
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Copilul îngropat este o piesă scrisă de Sam Shepard în 1978, premiată cu Premiul
Pulitzer pentru Dramă anul următor. Dacă citeşti orice „Cuvânt înainte” la această piesă, afli
că principala sursă de inspiraţie a dramaturgului a fost propria lui viaţă. Dacă îi citeşti
profilul pe Wikipedia, nu-ţi prea ţi vine să crezi că în viaţa unui domn bine, câştigător al
unor premii pentru dramaturgie şi „vinovat” de o nominalizare la Oscar pentru rol
secundar, încape atâta alcool, atâtea conflicte familiale, revoltă şi muncă în relaţia cu sine
însuşi şi cu ceilalţi. Dacă deschizi un volum Sam Shepard şi îţi arunci ochii pe prima pagină,
vezi că acţiunea din „Copilul îngropat” se întâmplă undeva în Illinois, stat în care – surpriză–
s-a născut şi a crescut autorul. Deci, care este adevărul piesei „Copilul îngropat”? Este cu vis
sau realitate?
Teodora Petre, viitoare absolventă a Departamentului de Regie Teatru din cadrul
Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, alege varianta
care închide şirul tuturor posibilităţilor şi decide nu doar să citească prefaţa, piesa şi pagina
Sam Shepard de pe Wikipedia, ci să şi monteze textul, într-un spectacol-cronică al unei crime
săvârşite în stilul americănesc „ştiu ce-ai făcut astă-vară”. Numai că nelegiuţii care comit
păcatul de moarte nu sunt nişte puşti care se plictisec într-o vară, ci sunt o familie. O
adevărată familie. „Oameni buni, cu frica lui Dumnezeu”, cum ar spune părintele Dewis,
duhovnicul doamnei cap de familie Hailie. Membrii unei familii ucid un membru al familiei
şi ascund atât de bine secretul încă uită că au săvârşit un omor. Dar cum până şi pe plaiuri
mioritice circulă legenda că mortul nu-şi găseşte odihna veşnică până nu-şi încheie socotelile
pe pământ, în casa familiei începe să se simtă respiraţia râncedă a unui trup ucis înainte de
vreme.
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Ce face regizorul cu un astfel de text în care viaţa bate filmul, în care fiecare personaj
- şi sunt şapte - suferă de un anumit grad de psihoză, are probleme cu identitatea sa şi a
celorlaţi şi un nivel ridicat al alcoolului în sânge? Teodora Petre urmăreşte fidel textul lui
Sam Shepard şi îşi aduce aportul de tânăr student în Regie: îmbracă toată povestea într-un
soi de hârtie sepia, reuşind astfel să câştige absolvirea personajelor lui Shepard. Dodge
(Daniel Drăgan) bătrânul familiei, beţiv care doarme cu sticla la cap, mereu morocănos şi
uşor dus cu pluta, este vinovat şi nu e. Îl urăşti, dar nu poţi să nu-i apreciezi umorul negru şi
glumele nesărate la adresa iubitei nepotului său. Hailie (Anamaria Olas) - soţia isterică, pare
a fi cea mai nevinovată. Habotnică până în măduva oaselor, este preocupată de cele Sfinte şi
de preacinstirea memoriei unicului ei fiu vedetă. Tilden (Iany Panait), fiul cel mare al
familiei, un lunatic care pe tot parcursul spectacolului transformă sufrageria casei într-un
depozit pentru porumb şi morcovi, e de o naivitate soră cu moartea, nu-l poţi bănui de
omucidere. Până şi Bradley (Eranio Petruşka) - cel mai glacial personaj din spectacol, este
scuzabil în ignoranţa lui: îl absolvi de vină, chiar dacă şi-a tăiat piciorul cu fierăstrăul - sau
tocmai faptul că şi-a tăiat singur piciorul te face să crezi în neputinţa personajului de a
săvârşi un fapt atât de măreţ ca o crimă. Pe Vince (Liviu Popa) şi pe Shelly (Teodora Popa),
nepotul şi iubita, sau moştenitorii neamului ghiftuit cu păcat, nu intră în sala de judecată nici
ca martori – căci Vince a fost plecat de acasă când s-a săvârşit crima, nici ca posibili criminali.
Dar nici ei nu sunt cuplul Romeo - Julieta, nu trăiesc o poveste de iubire ca-n poveşti, ci sunt
măcinaţi de grave probleme de identitate. Unele personaje sunt lucrate în profunzimea unei
posibile psihologi a lor din care actorii scot adevărul fiecărei replici, reuşind astfel să
contureze foarte clar relaţia cu celălat
personaj din situaţie. Acest fapt nu face decât
să amplifice tensiunea creată şi să-l
transforme pe spectator într-un detectiv CSI
Illinois care se află pe urmele criminalului
din curtea din spate.
Urmărirea profilului de criminal se
desfăşoară într-o sufragerie cu pereţi crăpaţi
şi cu tavanul spart, din care nu lipsesc
televizorul şi canapeaua, unde Dodge îşi
trăieşte povara alcoolismului. Undeva, în
colţul din stânga al scenei, un pătuţ din lemn
plin cu jucării din pluş îţi atrage atenţia şi îţi
sopteşte la ureche că ceva e putred în Illinois.
Lavinia Şerban (Anul II Teatrologie)
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Lut
de Marijke Schermer
Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Irina Slate
Scenografia: Diana Nistor
Asistent regie: Bianca Trifan
Light design:
Cristian Gabriel Niculescu
Sound design: Bogdan Ionescu
Regie teasere: Ștefania Maftei
Imagine și montaj: Alexandru Dobre
Fotograf: Matei Șopterean
Distribuţia:
Dora - Ada Galeș
Vink - Marian Olteanu
Titus - Cosmin Vîjeu
Nele - Călina Epuran
Imme - Cătălina Bălălău
O poveste de dragoste nebună, tânără, dependentă. Adică o poveste despre o
dragoste ca oricare alta, banală și simplă de care aproape mereu ne e frică dar care ne face
fericiți și liberi. Și care, oricât de simplu ar suna, ne definește ca ființe umane. Dar pentru că
Dora și Vink – căci despre ei e vorba în povestea noastră – nu au știut să aibă grijă de această
dragoste, s-au îndepărtat unul de celalalt și el a plecat, undeva cât mai departe în Emisfera
sudică. Piesa este povestea Dorei care după 10 ani de la plecarea lui Vink, pe care poate că
încă îl iubește, s-a izolat departe de agitația orașului și împreună cu alt bărbat, o crește pe
Imme, fetița ei. Și... reapare Vink. De nicăieri și fără să spună ce vrea. Cum schimbă timpul ce
simți pentru un om? Cum schimbă timpul ce crezi despre un om? Cum îți retrăiești propria
viață încercând să o recompui din amintire?
Irina Slate
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Joc cu „Lut” la UNATC sau „making of”-ul unui spectacol
Studenții anului III de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică
,, I.L. Caragiale” au lucrat în această perioadă spectacolul ,,Lut”, ce urmează să se joace pe 27,
30 noiembrie și 1 decembrie, la Palatul Național al Copiilor, sala mică, la ora 19:00.
Dar haideți să facem cunoștiință cu ei! Ei sunt Călina Epuran, Marian Olteanu, Cătălina
Bălălău, Cosmin Vîjeu și Ada Galeș, studenți în anul III la Arta Actorului.
Bianca Trifan: Ce rol joci?
Călina Epuran: Joc rolul lui Nele, sora mai mică a Dorei. Lucrez la o pizzerie și am un câine pe
care îl cheamă Waus.
Marian Olteanu: Joc un diavol care nu arată ca un diavol, ci ca un bărbat înalt și atrăgător și

care crede că va găsi cheia viitorului în trecut.
Cătălina Bălălău: Imme, o fetiță de 10 ani.
Cosmin Vîjeu: Titus, un sculptor.
Ada Galeș: Dora. Sau lutul. Cel puțin ajung să fiu una cu el până la sfârșit. (râde)
Bianca Trifan: Ce te-a atras la rol?
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Călina Epuran: În primul rând am simțit-o pe Nele ca fiind foarte aproape de felul meu de a fi,
dar ce m-a atras la ea a fost exuberanța și naivitatea ei. Pot să zic că m-am regăsit în felul ei
de a aborda situațiile. Și eu sunt putin crizată. Recunosc (râde).
Marian Olteanu: Cel mai mult m-a atras încrederea în sine și faptul că acest personaj
acționează contrar stării lui interioare.
Cătălina Bălălău: O fetiță de 10 ani, cu o întârziere mintală, cu puține vorbe și cu un picior mai
scurt decât celălalt. Iată visul pentru un actor! (râde)
Cosmin Vîjeu: M-a atras la Titus faptul că este un personaj complex. Îl văd ca pe un erou.
încearcă să ajute mereu pe toată lumea. El rămâne alături de Dora și o acceptă așa cum e.

Titus o ajută și pe Nele, a fost alaturi de ea in cele mai grele momente ale vietii ei.. Cred că de
fapt el era cel carei îi scria cărțile poștale pentru a o ajuta pe Nele să nu se simtă singură. O
ajută si pe Imme oferindu-i afecțiune și protecție. Iar la un moment dat încearcă să îl înțeleagă
chiar și pe Vink…
Ada Galeș: La început m-a atras pentru că aveam foarte multe lucruri de jucat și îmi dădeam
seama că e o mare provocare. E atât de aproape și atât de departe de mine. În timpul
repetițiilor am început să o iubesc, să o ador, să o urăsc… Îmi doresc să o cunosc din ce în ce
mai bine și să creștem împreună.
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Bianca Trifan: Care este cea mai mare provocare a rolului?
Călina Epuran: Cea mai mare provocare a fost să mi iau prag mare cu reacție de om normal,
sau cel puțin semi-normal într-un anumit punct al piesei. Am lucrat mult la partea aia pentru
că reacționam ca o oligofrenă. Am râs cu toții foarte mult până am reușit să construiesc
momentul ăla.
Marian Olteanu: Pentru mine a fost extrem de interesant să descopăr cum poate o persoană să
acționeze în situații limită.
Cătălina Bălălău: Imme latră. Asta a fost cea mai mare provocare.
Cosmin Vîjeu: Cea mai mare provocare a rolului? Duelul meu cu Titus. A fost greu să pun
sufletul lui în interiorul meu și într-un final să explodeze în fața publicului.
Ada Galeș: Provocarea a fost să îmi dau voie să greșesc și să încerc să nu-mi fie frică…de
mine, de text, de ceilalți, de Dora…
Bianca Trifan: Cum te-ai înțeles cu ceilalți actori?
Călina Epuran: Cred că la repetițiile pentru acest spectacol am devenit cu toții o familie.
Suntem puțini, așa că a fost ușor să ne apropiem unii de alții. Ne-am iubit, ne-am certat și iar
ne-am iubit. Cred că am trecut prin toate ,,etapele‘‘ prieteniei, știm totul despre toți. Dar asta
nu înseamnă că nu continuăm să ne surprindem unii pe alții în fiecare zi.
Marian Olteanu: Chiar dacă ceilalți actori sunt colegii mei de 3 ani, datorită acestui proiect am
ajuns să-i cunosc mai bine și asta mă bucură enorm.
Cătălina Bălălău: ,,Infernul sunt ceilalți‘‘ spune J.P. Sartre…
Cosmin Vîjeu: Bine și rău. Am iubit și am detestat. Au fost momente în care gândeam la fel,
aveam aceleași idei și aceleași variante de rezolvare a problemelor în scenă, dar au fost și
momente în care mi-am ieșit din fire și am făcut tot posibilul ca să fiu înțeles. Când a trebuit
să mă impun, am făcut-o.
Ada Galeș: Eu sunt mai dificilă pentru că mă consum la maxim și ard foarte tare și îi ard…
Vreau să le mulțumesc!
Bianca Trifan: Cum ai lucrat cu regizorul?
Călina Epuran: Foarte bine. Până am început să lucrez la proiectul ăsta, nu o cunoșteam asa de
bine pe Irina, pot să spun că am devenit foarte bune prietene. A fost o perioadă când mă
ținea la ea acasă pentru că stau foarte departe și făceam mult pe drum până la Palatul
Copiilor. Cred ca am dormit la ea mai mult de o săptămână încontinuu, am mers la ea acasă
cu valizuța dupa mine. A fost foarte drăguț. Am și o periuță de dinți la ea acasă! (râde)
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Marian Olteanu: Cu Irina am avut ocazia să lucrez și la alte proiecte în facultate (Faust și
Commedia dell’Arte), dar acum cu Lut cred că am învățat cu toții ce înseamnă să ai
experiența unui spectacol de teatru.
Cătălina Bălălău: Pasiv, câteodată ușor agresiv, câteodată ne și înțelegem… ,,Restul e tăcere”
(zâmbește).
Cosmin Vîjeu: Irina m-a ajutat foarte mult, dar câteodată nu reușea să mă facă să înțeleg unele
lucruri. Însă tocmai prin faptul ăsta, că nu înțelegeam, mă făcea pe mine să mă duc acasă și să
mă gândesc și să vin a doua zi să îi spun că a avut dreptate, dar că lipsea ceva și cu acel ceva
veneam eu. Nu mi-a impus ce și cum să fac, ci am ajuns la un punct comun.
Ada Galeș: Cu Irina lucrez din anul I. Suntem o echipă și sunt îngrozită și îngrozitor de
fericită că avem aceleași valori și vrem să spunem ceva. Nu vrem doar să facem ,,spectacol”,
mai ales că nici nu știm exact cu ce se mănâncă ciorba asta de teatru. Și așa e frumos.
Credem, vrem și iubim.
Bianca Trifan: Care e cea mai frumoasă amintire de la repetiții?
Călina Epuran: Sunt atâtea… Cred că cel mai tare lucru este că la repetiții m-am îndrăgostit.
,,Găsesc” că asta e ceva…
Marian Olteanu: Cea mai frumoasă amintire de la repetiții a fost acea repetiție în care am uitat
complet de mine și am lăsat povestea să existe.
Cătălina Bălălău: Pentru mine cea mai frumoasă amintire a fost de când filmam pentru
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teasere. Eram într-un parc plin cu copii. Am reușit să îi convingem să stea în spatele lui Alex,
cel care filma. Imaginează-ți un grup de vreo 10 copii care îl înconjurau pe Alex, toți stând pe
vine. Toți copiii tăceau mâlc și mă priveau cu atenție. Am luat pământ în mână, am dus
palma la gură, iar ei au spus ,,iaaac” în cor. Ștefi îmi dă o indicație: ,,Fii mai dubioasă!” A
terminat Alex de filmat și copiii au aplaudat. ,,Ooo, mamă, tu chiar l-ai înghițit?”, iar în
spatele meu Alex îmi zicea ,,scuipă-l!” L-am scuipat… și… aia a fost.
Cosmin Vîjeu: M-am îndrăgostit… asta e… s-a întâmplat… M-am îndrăgostit de colega mea,
Călina. Acum suntem împreună (râde).
Ada Galeș: Am atâtea… Momentele când ne-au picat fise despre personaje și eram așa de
entuziasmați. Momentele de la filmări și ședința foto pentru spectacol. Să văd că sunt atât de
mulți oameni sincer implicați în proiect doar de drag. Momentele când ajung noaptea acasă
după repetiții și am fluturi în stomac… sau când beau cafeaua dimineața și mă gândesc că mă
simt în siguranță în sala aia cu ei, chiar dacă nu am nicio plasă de siguranță.
Iar ea este Irina Slate, studentă în anul III la Regie Teatru, regizoarea spectacolului ,,Lut”.
Bianca Trifan: Care a fost cea mai mare provocare a spectacolului?
Irina Slate: Cea mai mare provocare a spectacolului a constat în traducerea psihologiei acelor
oameni pentru public, precum și crearea unui limbaj teatral propriu mie.
Bianca Trifan: De care personaj te-ai atașat cel mai tare?
Irina Slate: Nu pot spune că există un singur personaj de care m-am atașat. Consider că
fiecare are câte un element de care sunt profund îndrăgostită.
Bianca Trifan: Cât timp ți-a luat să găsești distribuția actuală?
Irina Slate: Povestea cu distribuția a început cu mult timp înainte de începerea repetițiilor…
Bineînțeles că am vrut să îi schimb (râde), însă mi-au devenit prea dragi. Și iată-ne acum aici!
Bianca Trifan: Cum te-ai înțeles cu actorii?
Irina Slate: Relația regizor-actor poate fi destul de specială, însă și foarte conflictuală. În ceea
ce mă privește, nu fug de conflicte atâta timp cât sunt născătoare de idei în favoarea
spectacolului.
Bianca Trifan: Cum i-ai descrie printr-un singur cuvânt pe fiecare din ei?
Irina Slate: Un singur cuvânt…Hmm… Ada: pasiune, Marian: întortocheat, Călina: aprinsă,
Cătălina: îmbujorată, Cosmin: tataie.
Bianca Trifan: Care e cea mai frumoasă amintire de la repetiții?
Irina Slate: Cea mai frumoasă amintire de la repetiții ar fi ziua în care, dupa 8 ore de repetat,
am început să mergem prin oraș, am intrat într-un supermarket și ne-au alergat pe acolo,
după care am mers într-un club și am stat fix o oră. Totul dintr-o pornire spontană.
Bianca Trifan (Teatrologie, anul II)
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Marisol
de Jose Rivera

Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Marina Hanganu
Scenografie: Anca Lipoviceanu
(scenografie anul III, clasa prof. univ. dr. Ștefan
Caragiu), Marina Hanganu
Asistență scenografie: Alexandru Konyar,
Călina Epuran
Light design: Alexandru Bibere
Sound design: Alexandru Adrian
Coordonator clasă master sound și light design:
Prof. univ. dr. Horia Murgu
Muzică: Naomi Băluță (improvizație orgă),
Alexandru Adrian, Ghighi Eftimie
Machiaj: Călina Epuran
Traducere: Marina Hanganu
Regie tehnică: Rodica Găurean
Distribuţia:
Andreea Alexandrescu
Armine Vosganian
Răzvan Răduță
Călina Epuran
Lucian Rus
Alexandru Konyar
Gabriela Laiu
Îngeri escortă: Naomi Băluță, Cosmin Vijeu
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Consider că supratema și chiar elementul structural de bază al majorității pieselor lui
Rivera este metamorfoza. În consecință, am adoptat ca regizor si co-scenograf o estetică a
metamorfozei. Amploarea transformărilor care trebuie să aibă loc pe scenă, dimensiunea
apocaliptică și „realist-magică” a evenimentelor mi-au antrenat imaginația: ce, cât și cum poți
reprezenta pe scenă cu un
buget mic și cât de specific
teatrală poate fi această
reprezentare pentru a se ridica
deasupra
mijloacelor
de
realizare ale unui film? Un alt
motiv pentru care am ales
această piesă a fost răspunsul
meu emoțional la citirea ei –
m-am identificat la un anumit
nivel cu protagonista, Marisol,
și am știut instinctiv, fără să
înțeleg piesa foarte bine după
o singură lectură, că e foarte actuală, că frica din acea lume e și frica din lumea mea.
Mărturisesc sincer: timp de câteva minute după ce am terminat de citit „Marisol” mă
așteptam să se întâmple orice, aveam o neliniște inexplicabilă, mi se părea că propria mea
lume se va metamorfoza din clipă în clipă într-o direcție neprevăzută.
„Marisol” se bazează pe un continuu proces de metamorfoză. Ne confruntăm cu o
metamorfoză la infinit, de tip fractal, metaforă în metaforă, metamorfoză în metamorfoză.
Așadar, plecând de la metaforă ca element de construcție (temelia din nisip mișcător a piesei),
putem identifica în spectacol un proces cvadruplu de metamorfoză a metaforei: 1)
metamorfoza de la realitatea socio-politică la metafora lingvistică; 2) de la metafora lingvistică la
cea concretizată în piesă; 3) a doua întrupare a metaforei concretizate, de această dată în
spectacol; 4) metamorfoza (dezvoltarea) metaforei înseși de-a lungul spectacolului. Unele
metafore nu ajung la stadiul 4) (el însuși o rampă de metamorfozare potențială în imaginația
sau viața spectatorului), ci se opresc pe un palier intermediar, în timp ce altele își iau avântul
spre infinit prin implicațiile pe care le nasc în spectator, generând o metamorfoză individuală
sau chiar socială.
E un teren periculos, pentru că dacă toată piesa e clădită pe metaforă, înseamnă că e
clădită pe nisip mișcător, iar el se poate surpa în orice clipă. Am riscat, totuși.
Marina Hanganu
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Anul acesta a fost ca un parc de distracții: plin, palpiant, obositor, entuziasmant,
colorat, periculos, provocator, distractiv.
Am să încep printr-o
scurtă descriere a întâlnirii cu
Marina Hanganu, colega mea de
la Regie Teatru anul III, căreia îi
mulțumesc că m-a distribuit în
rolul Marisol din spectacolul de
licență cu același nume, având la
bază textul semnat de José Rivera.
A fost o colaborare prolifică, dar
plină de peripeții. E frumos să faci
parte dintr-un spectacol construit
de un om cu care ai crescut cot la
cot trei ani de zile și care are tot
atâta experiență în teatru ca și tine. Dar asta presupune multă muncă, implicare și răbdare și
cred ca noi ne-am bucurat din plin de lucrurile acestea. Îi mulțumesc Marinei pentru
încredere și pentru că mi-a acceptat zilele grele și mai puțin productive și sper că atunci când
a tras linie, a fost mulțumită.
Spectacolul nu ar fi avut valoare fără echipa pe care Marina a reușit să o strângă. Pe
lângă spectacolele pe care le-am jucat împreună și pe care mi-ar fi imposibil să le uit, îmi voi
aminti și de repetițiile de noapte, de discuțiile interminabile din cabină despre astrologie,
relații, filme, cărți, leacuri băbești și tot așa, de rugăciunea de dinainte de spectacol, de
încurajările și de sprijinul lor, de căratul schelelor, de strânsul lor și de toate chicotelile,
zâmbetele și glumele acestor oameni cărora le mulțumesc: Călina Epuran, Armine
Vosganian, Bianca Laiu, Lucian Rus, Alexandru Konyar, Răzvan Răduță și, ultimul sosit,
Ghighi Eftimie.
Întâlnirea cu Marisol a fost... pasională. Este un rol care mi-a oferit multe și care m-a
acaparat. M-a pus în dificultate, m-a surprins, m-a făcut să îmi depășesc limitele, să caut, să
mă lupt, să creez, să vreau, să ma bucur, să iubesc. Se spune că întotdeauna se poate mai bine
și nu contest acest lucru, dar privind în urmă, e ceva cu care mă mândresc, care mi-a dat
încredere și care mi-a deschis toate mijloacele prin care pot iubi teatrul.
Le mulțumesc și profesorilor mei și domnului Florin Zamfirescu și sper că în timp le
vom da motive să fie din ce în ce mai mândri de noi.
Andreea Alexandrescu
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Numele
de Jon Fosse

Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Mihai Alexandru Ion
Scenografia: Andreea-Diana Nistor
Light design: Cristian Gabriel Niculescu
Sunet: Vivi Stoleriu
Video: Ioana Alina Anca
Instalații: Arh. Andrei Mitisor
Asistentă regie: Oana Bogzaru
Producție: Rodica Găurean, Călin Vasilescu
Distribuţia:
Andreea Lucaci
Liviu Popa
Adela Bengescu
Armine Vosganian
Gabriel Chirila
Mihaela Nicolau
Numele vorbește despre tinerețea noastră, dar și despre imaturitate, despre familia
noastră, dar și despre singurătate, despre joc, dar și despre responsabilitate. Dintr-o casă
izolată pe o stâncă, pe malul oceanului, în așteptarea unui copil, ne auzim propriile întrebări:
Cum arată lumea în care trăim, văzută prin ochii unui copil care așteaptă să se nască? Ce se
întâmplă când auzim, dar nu înțelegem, când vedem, dar nu putem exprima, când atingem,
dar nu simțim? Ce se întâmplă cu voința atunci când devenim incapabili să trăim altceva
decât un prezent continuu... acum, acum, acum, acum, acum, acum... fără trecut și fără
viitor? Ce se întâmplă când primim o variantă greșită a caietului cu instrucțiuni de viață?
Numele este un spectacol hiperrealist despre o generație aflate în afara istoriei, în
incapacitate de a-și asuma un destin, de a decide, cu o deficiență ontologică de atenție în lipsa
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hiperstimulilor din civilizația contemporană, a distracției, suspendată de „familia dispărută”
din care provine deasupra unei prăpastii. Această generație este contemporană și
înspăimântător de prezentă. Ea este în esență solipsistă, lipsită de empatie reală și infantilă. O
atrofie și o derivă lentă îi separă pe fiecare de fiecare. Individul se retrage în el însuși și
acționează ca o absență disponibilă și gata de orice, fără împotrivire. Omul inconștient este
portdrapelul acestei generații, a cărui identitate este nesumarea identității. El este un
organism obișnuit să reacționeze în loc să răspundă, fiind mai degrabă un obiect al unui
experiment, decât un subiect al vieții. De aceea, personajele din Numele încetează să mai
comunice, se închid în sine și încremenesc ca niște imagini obiectuale ermetice. Pentru un
singur moment, unul dintre personaje reușește să iasă din el însuși și să comunice, nu un
răspuns, ci însăși problema: „Cine suntem noi cu adevărat?”. Această întrebare nu este
numai o ieșire din mecanism, ci și o reintrare în istorie. După ce nu găsește niciun răspuns,
enunță într-un delir al conștiinței: „Dacă e să fii om/trebuie să-ți imaginezi umanitatea/toți
morții/toți cei nenăscuți/și toți cei care trăiesc acum”. Neînțelegerea lui se dovedește cheia
unei înțelegeri mai profunde.
Mihai Alexandru Ion
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„Numele” care merită cunoscut în toată
etimologia sa6
Un nume de care s-a auzit mai puțin.
Jon Fosse este un dramaturg norvegian care
și-a publicat primul roman la douăzeci de ani.
De atunci, a mai fost făcut cavaler al Ordinului
Național de Merit din Franța (2007), a fost
distins cu Premiul Ibsen (2010) și listat în top
100 genii în viață de reputatul Daily Telegraph.
A scris proză, literatură pentru copii, poezie și
teatru. În ceea ce privește dramaturgia sa, Fosse o descrie ca simplă literatură, spunând că „o
piesă de teatru este o poezie verticală”, citându-l pe Lorca. Ca și în cazul unei poezii,
imaginea este cea care primează în piesele lui Fosse, forma în sine reprezintă conținutul
piesei. Având în vedere caracterul stilistic permisiv, textele lui Jon Fosse au fost și continuă
să fie montate în varii spații culturale din Iran și Coreea până în Japonia și India.
Poezie, geniu în viață, scriere postmodernă, text adaptabil, jocul de-a teatralitatea… ce
poți să-ți dorești mai mult ca student la regie? Deci, justificare regizorală există. Să vedem
relevanța socială: un fenomen trebuie analizat în complexitatea lui, spun ‘experții’ în studiul
de piață. Se poate să ne oprim doar la orizontul apropiat? Să fim empirici când ne-am născut
poeți? Trebuie căutată esența, voința de a fi schopenhaueriană. Nu se spune că am fi
campioni la datul cu părerea? De ce n-am fi și filozofi? Așadar, despre ce e vorba în piesă?
„Piesa vorbește despre…”. În cazul de față, piesa nu mai vorbește „despre”. Pur și
simplu, nu mai vorbește. Face. Fosse însuși admite că, pentru el, forma este cea care
modelează conținutul și nu invers, înclinând spre defragmentare și ruperea convenției.
Aceasta a părut să fie și propunerea studentului la Regie (UNATC, anul III), Mihai
Alexandru Ion: o rupere de ritm constantă. Se iese frecvent din cadrul fictiv, lucru care face
spectacolul foarte viu; de asemenea, publicul este activ, în ciuda duratei de două ore pe care
se pare că unii o resimt. Și ne întrebăm de ce nu mai apar clasici.
Este un spectacol ce dispune de calități regizorale, atât în ceea ce privește construcția
personajelor, cât și relațiile dintre ele. Ceea ce îl face deosebit, distingându-l de alte examene
de licență, este caracterul său ambiguu, echivocul personajelor care nu pot fi etichetate:
mama bețivă, tatăl indolent, sora mai mică sau iubitul molâu. Mama nu este o simplă
alcoolică, ci o alcoolică „fun” și bizară care râde singură la toate non-glumele posibile. Tatăl
este nepăsător față de iubitul fiicei sale, se află în nori de maximă grosime în ceea ce privește
viața sa domestică, în schimb dă dovadă de o concentrare de campion jucând șah. Iarăși, sora
6

http://yorick.ro/numele-care-merita-cunoscut-in-toata-etimologia-sa/
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mică nu e chiar atât de mică și inocentă, iar iubitul-zid, inert la prima vedere, este de fapt un
sensibil. Punctul forte al acestui spectacol constă în realizarea unor personaje pe atât de
daliniene, pe atât de umane. Din punct de vedere spectacular însă, există anumite neclarități,
mai ales în ceea ce privește spațiul scenic. Nu este suficient de clară delimitarea dintre
convenție și verosimil. Spectacolul se bazează pe testarea limitelor teatralității, însă aceste
limite, deși clare ca propunere regizorală, sunt inexacte vizual. Astfel, scenografia redă realist
o sufragerie cu tentă de IKEA a unui apartament de bloc, însă (i)cheia spectacolului
pendulează între realism și simbolism. Este adevărat că în spatele tuturor simbolurilor și a
teatralității se află o dramă cât se poate de cotidiană și astfel decorul în stil naturalist își
găsește o justificare, însă acesta reflectă prea puțin universul personajelor, care sunt oricum
numai conformiste în stil IKEA nu.
Deși este un spectacol de licență unde primează regia, nu este de neglijat interpretarea
– ireproșabil de onestă având în vederea complexitatea și dualitatea personajelor. Din
distribuție se remarcă în acest sens Adela Bengescu (Sora), Armine Vosganian (Mama),
Andreea Lucaci (Fata).
În concluzie, un spectacol care pe lângă inventivitatea regizorală, îndeamnă și la
reflecție.
Ca să nu avem doar catharsis à la Știrile de la ora cinci atunci când mergem la teatru.
Un Nume care merită cunoscut în toată etimologia sa.
Livia Stoica
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Râul
de Jez Butterworth
Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regie: Alina Chiriac
Scenografie: Cătălin Manea
(Clasa lect. univ. dr. Ștefan Caragiu)
Light design: Manuela Răduț
Regie tehnică: Rodica Găurean
Distribuţia:
Vladimir Albu
Diana Mereu
Lia Sinchevici
Bianca Laiu

Piesele lui Jez Butterworth, autor britanic contemporan, s-au jucat în numeroase
teatre, precum Royal Court din Londra, Atlantic Theatre Company din New York și în
curând și pe Broadway. Piesa „Râul” a fost deseori aclamată de critica de specialitate
internațională.
Un bărbat aduce de-a lungul timpului mai multe femei la cabana de pe râu a
unchiului său, pe care încearcă să le învețe să pescuiască. Două femei își schimbă locurile de
la o scenă la alta. Replicile vin când din trecut, când dintr-un prezent incert. Piesa vorbește
despre singurătatea unui barbat a cărui unică, mare pasiune este pescuitul. Sub această
aparență se ascunde, însă, cautarea fără încetare a iubirii, o viață închistată într-un traseu
predefinit, automatizat, cu femeile pe care le întâlnește, dezamăgiri și înfrângeri, toate sub o
mască a nonșalanței.
Alina Chiriac
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Rinocerii
după Eugen Ionescu
Licență Anul III, Regie Teatru
Clasa coordonată de:
prof. asoc. dr. univ. Mihai Manolescu
asist. univ. drd. Alexandru Berceanu
Regia: Ionuţ Anghel
Distributie:
Jean - Eranio Petruska
Bere Timişoreananger - Benny Vlad
Băcanul/Domnul Papillon - Daniel Dragan
Doamna cu pisica - Andreea Lucaci
Bătrânul-Tudor Morar
Logicianul - Adi Loghin
Băcăneasa/Domna Boeuf - Ana Maria Turcu
Daisy - Michaela Prosan
Dudard - Liviu Popa
Botard - Olteanu Marian
Mambo şi altele - Amir Qashou
În fața actorului apare problema de a fi mereu prezent. În această actualitate ambiuguă în care
nu are bani de carne și de ouă dar mai ales artă. Nici pe departe nu aș vrea să mă justific, dar în același
timp nu vreau să cred că pot descrie ce încă lucrez. Plecând de la mecanismul corpului spre
mecanismul gândirii ajungem la impresie. Impresia. Ea a fost principala trăsătură umană pe care am
încercat să-mi bazez construcția. Dar ce fel de construcție va fi aia? Una lipsită de reproș. Reproșul e
cel care plafonează. Și această trăsătură a fost una importantă. Aș minți dacă nu mi-aș asuma că nu
știu.
Eugen Ionescu
Adaptabilitatea omului e discutabilă.
Cel puțin asta simte cel care încearcă să abordeze ideea că un om e în perfectă
transformare față de sine însuși. Cam atât de recent apare în fața mea textul lui Eugen
Ionescu.
Ionuţ Anghel
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Trei daruri fermecate
după texte de Edward Gordon Craig scrise pentru teatrul de păpuşi
Licenţă Anul III, Păpuşi şi Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Traducerea, adaptarea, regia şi scenografia:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Construcţie păpuşi:
Alexandra Moţoc, Bettina Schicht,
Iulia Dinescu,
Mona Toncu, Varinia Mitrea
Asistent de regie: George Năstase
Sculptura: Vlad Tănase
Muzica: Dan Bălan
Distribuţia:
Băiatul orb - Monalisa Toncu
Cockatrix - Iulia Dinescu
Papagalul Cristofor Columbus - Ionuţ Păduraru
Poştaşul, Măsuţa fermecată - Varinia Mitrea
Adam - Alina Constantin
Călăul, Strajerul - Mihaela Drăghici
Prinţesa Patachon, Ciomagul fermecat - Mihaela Bratu
Hangiul George Howard - Bettina Schicht
Regele Zgaibe şi Cicatrici, Măgarul fermecat - Roxana Mancas
Gordon Craig a avut un vast proiect de teatru de păpuși și marionete, fiind fascinat
de spectacolele de gen pe care le văzuse în Italia. O vreme a avut chiar profesori de mânuire
pe maeștri păpușari și marionetiști italieni. De-a lungul timpului, Craig a scris sute de pagini
și a făcut zeci de desene pentru proiectul său de teatru de animație intitulat Teatrul
nebunilor. Institutul Mondial al Marionetei a publicat anul trecut caietele lui Gordon Craig
cu texte dedicate teatrului de păpuși și marionete într-o ediție monumentală. Câteva
fragmente din aceste texte pline de farmec au inspirat spectacolul nostru.
prof. univ. dr. Cristian Pepino

292

Concept vol 8/nr 1/2014

Performance

293

Concept vol 8/nr 1/2014

Performance

Off Limits
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Andreea Anghel
Scenografia/Sound Design:
Marian-Claudiu Bortan
Light Design: Andrei Raicu
Fotografii: Roberto Stan şi Şerban Netejoru
Distribuţia:
Andreea Anghel
Bogdan Olaru
Mariana Gavriciuc
Mihai Petrini

Uneori uităm complexitatea relaţiilor interumane. Avem tendinţa de a lua totul ca
atare atunci când suntem convinşi că o persoană va rămâne alături de noi pentru totdeauna
iar alteori rănim oamenii cărora le pasă cu adevărat de noi, paradoxal suntem prea ocupaţi
cu cei care nu ne merită. Rănim, suntem răniţi, suferim şi din când în când ne dăm bătuţi.
Aminteşte-ţi întotdeaua că în orice moment al vieţii tale ai posibilitatea de a alege.
Posibilitatea de a alege oamenii pe care să-i păstrezi în viaţă ta, posibilitatea de a alege tipul
de relaţii pe care doreşti să le ai cu cei din jurul tău şi posibilitatea de a alege modul în care
să trăieşti.
,,Ce pustietate! Nu găseşti nicăieri măcar un obstacol.’’
,,Adevăratele obstacole din viata sunt cele pe care ni le ridicăm noi înşine.’’
Tema principală a spectacolului Off Limits este articulată în sensul ideii ce
investighează conexiunea dintre oameni şi arealul lor emoţional, atât în faţa partenerului
întâlnit cât şi în situaţia de singurătate. Sunt prezente patru tipuri de posibile relaţii care
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transmit emoţii diferite şi se pot desfăşura pe o anumită perioada de timp sau care sunt doar
trecătoare dar au o putere emoţională mult mai vizibilă:
,,Fiinţele umane reprezintă joncţiunea dintre Cer şi Pământ, vlăstarul unirii lor, o fuziune a forţelor
cosmice şi terestre... Susţinută de forţa Pământului şi transformată de forţa Cerului, umanitatea nu
poate fi separată de Natură – suntem Natură, manifestată că oameni.’’
Andreea Anghel
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Made from scratch
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Larisa Enescu
Decor şi costume: Andreea Radu,
Livia Visanescu
Light Design: Radu Barbu
Sound Design: Ştefan Drăguşin
Realizare grafică: Andrei Băicuş
Distribuţia:
Alexandru Bordea
Ana-Maria Iorga
Larisa Enescu
Teodora Budescu

The Men Parted the Sea to Devour the Water
Licenţă Anul III, Coregrafie
Prof. coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr.: Valentina de Piante
Regia, coregrafia şi scenografia:
Silviu-Daniel Mititelu
Light Design: Cristian Niculescu
Afiş: Răzvan Buruiană
Distribuţia:
Mititelu Silviu- Daniel
Stoian Răzvan, Andreea Anghel
Alexandra Bălăşoiu, Corca Georgeta
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Acum
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Alexandra Bălăşoiu
Light design: Radu Barbu
Scenografie: Cristian Stănoiu
Afiş: Bogdan Frincu
Distribuţia:
Georgeta Corca
Alexandra Bălăşoiu
Silviu Mititelu
Vlad Pavel

Natura umană
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Georgeta Corca
Light design: Radu Barbu
Scenografie: Cristian Stănoiu
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Birthday Suit
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Anita Polici
Light Design: Cristian Niculescu
Sound Design: Vlad Radu
Scenografie: Alexandru Nimurad
Costume: Alexandru Nimurad
Make-up: Adriana Bara
Distribuţia:
Andreea Anghel
Alexandra Bălăşoiu
Georgeta Corca
Anita Polici

Noi, oamenii, în majoritate, ne identificăm cu propria reflexie din oglindă... cu corpul
fizic învelit în pielea sa, pe care, cu fiecare zi ce trece, se imprimă o pagină dintr-o poveste.
Astfel, ne putem privi corpurile citind poveștile pe care acestea le evocă! Dar, cum rămâne cu
sentimentul de înstrăinare, când nu te regăsești pe tine însuți și simți că participi la un
maraton, uneori sprint, care nu are linie de sosire? În această fugă continuă, în acest joc
social, te trezești de fiecare dată într-un alt „înveliș”, făcând parte dintr-un alt tablou, însoțit
de alte personaje, fiecare „dansându-te” prin toate stările, oferindu-ți noi și noi identități.
Fiecăruia dintre noi, i s-a întâmplat să audă, să gândească sau să verbalizeze sintagmă
„Pune-te în pielea mea!”. Dorință încrâncenată de a ne regăsi propria identitate, unicitatea,
ne face să experimentam aceste „învelișuri”, în speranța că vom atinge
forma/modelul/matrița arhietipală a creației.
Anita Polici
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Noul locatar
Licenţă Anul III, Coregrafie
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
asist. univ. dr. Valentina de Piante
Regia şi coregrafia: Teodora Budescu
Sound Design: Alexandros Raptis
Light Design: Cristi Niculescu
Scenografia: Raluca Alexandrescu
Afiş: Cristian M. Dumitru
Distribuţia: Florin Crăciun,
Vlad Benescu, Teodora Budescu
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Alex Vlad
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti1
alex.v_vlad@yahoo.com

ALBASTRU PE INTERIOR
despre dispariţie
uneori oamenii dispar cu o logodnică invizibilă
(fie ea și virgină).
te prefaci că uiţi numărul câteva săptămâni
până când bandajele, plictisite, cad singure.
omul dispărut nu e dat la ziar
(toată familia ştie unde e),
iar tu, tragi linie aşa cum ţi s-a spus, mănânci ceva şi te culci la patru
fete în braţe pentru că ele sunt obligate din moment ce au fost plătite.
refuz galant
eu nu sunt decât un trecător prin viaţa ta,
un simplu amator de idei şi destine.
fară stil şi educaţie;
doamnă,
sunt în reparaţie.
despărţire
în tot timpul acesta
a sorbit-o ca pe un vin bun
în sunete de pian dezacordate.
îl dureau mâinile aspre
care au patinat pe trupul ei lung –
avea acum băşici albe între degete,
bandajate în amintiri –
şi încă mai încerca
să-şi golească buzunarele de tot parfumul ei.
i-a spus că poate sta liniştită –
acum are el grijă de rufe,
Alex Vlad este actor, asistent şi doctorand UNATC, a absolvit masteratul de Arta actorului în cadrul
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, este trainer de artă dramatică şi scrie poezie, proză şi piese de teatru. O
parte dintre lucrările sale au fost publicate în reviste şi antologii, iar două dintre textele dramatice au fost
montate.

1
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de răsadurile cu roşii, pepeni şi usturoi;
de motanul ei gri
şi de leagănul montat în noroi;
a reparat uşa de la intrare,
şi a zidit grădina cu dale noi;
pe prispa udă nu mai stau cireşe murdare
şi aragazul vechi – în sfârşit – l-a dus la gunoi.
apoi a sărutat-o pe mormânt
şi a plecat.
confesiune
azi nu am ce să vă spun voi toate, care v-aţi hrănit cu sânge alb
pentru mine.
voi toate pe care mi le puneam pernă
în gânduri umede,
din care mă construiam
formând una din multe şi mine,
azi, mă sugrumă.
îmi place privirea voastră.
recunosc.
v-am dorit pentru privire.
(nu pentru sâni şi brațe moi sau
pentru arcuiri şi buze cu mâini deştepte) –
de fapt, eu
pândeam să vă iasă din cornee
acel zâmbet irisal;
acea privire pe care acum aş iubi-o mai mult ca pe voi.
aş strânge-o în braţe,
apoi în măsele şi-aş strânge-o în mintea mea
ca pe o mamă.
doi
ia în mână palma de femeie, arată-i cum trece din fiinţă timpul,
rostogoleşte în muşuroiul tău, ascunde tot efemerul şi scopul.
iar în muşuroi, ia simplitatea, ia şi femeia, înveleşte-o de frig cu toţi dinţii din coaste
reconstituire noir, aproape romantic, cu lumina de la faruri explicând pofte-n fapte.
rupe cu toată nonşalanţa nasturii de la cămaşa portocalie,
întinde-ţi o coajă de fericire sub cap; iubirea-i miezul din felie.
explică-i toate slăbiciunile; deschide-i lumea dintre mâini, gene şi picioare,
culege-i vântul pierdut de un leagăn grăbit, arată-i cum se moare.
peste toate aşează ce pare a fi frumos, ascunde-ţi ochii apoi fugi timpul e contagios; fiecare îmbătrâneşte de la rege pân-la slugi.
în minutul rămas, aproape inuman de intens, ai destul timp pentru un sărut.
atunci, ea ar vrea tot universul, un cantec şi îmbrăţişări cu puţin vis de împrumut.
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pentru a zecea oară în zi ţi-am oferit miez din trupul meu
şi l-ai devorat cu pescăruşii la o partidă de bridge.
îţi plăcea apusul atunci când se revărsa în ceaşca ta de cafea
şi îţi plăcea să arunci seminţe în stradă pentru păsări călătoare.
trupul ți se amesteca în apă cu tălpile care sărutau clandestin nisipul;
jucam şotronul pe şoldurile tale sorbind din cafeaua ta neagră.
muşcam din tine şi doar ţânţarii erau martorii iubirii noastre –
ţânţarii şi pescăruşii care culegeau din stradă firmiturile tale.
mulaj
te modelez în mintea mea
şi iarăşi rătăcesc bezmetic
printre curbele trupului tău
cu foame carnivoră crescândă,
descoperind în fiecare zâmbet al pielii
un nou loc de joacă pentru degete.
încă iubesc forma piciorului tău
cu glezna şi genunchiul arcuite obraznic
peste plapuma de scoici –
alerg flămând spre coapse
şi-mi fac scrânciob pentru buze
în depresiunea ta secretă dintre sâni.
m-am scufundat în parfumul aşternuturilor
să te mai păstrez cu mine un timp…
era o dupa-amiază fragilă de toamnă
şi nu-mi doream să mai deschid ochii.
te modelam în mintea mea,
iar distanţa dintre noi părea infimă.
dragoste
cu palmele lipite, într-un imens tango
al buzelor rănite de ultimul sărut tras la indigo –
doi tineri desenează în iarbă iubirea lor matinală.
au construit împreună potecă de sentimente
între nordul sânului ei stâng şi poftele lui demente.
toate regulile ştiute ale ierbii au fost încălcate…
în semn de protest, insectele îi gâdilă pe spate.
cu trupurile deghizate, într-o furtună de mai
a unghiilor flămânde încrestând în carnea udă un evantai –
doi tineri desenează în iarbă iubirea lor matinală.
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o dimineață
ce s-ar mai putea spune şi ce ar mai fi de făcut acum,
când braţele nu se mai caută, printre fotografii.
noaptea a lăsat aşternuturile, căldura trupului impregnată
semeţ în crustele adunate. Perna strivită de părul imaginar,
forma perfectă pentru o dimineaţă atât de rece şi discretă.
s-a ridicat goală şi pătura a dezbrăcat trupul cu nonşalanţă.
a zâmbit cu buzele coapselor din mersul care s-a oprit în prag.
uşa era agăţată de rochia sub cravata lui care încă doarme
tot cu un zâmbet pe care l-a uitat prin ochi de aseară
şi se întinde cu pielea gemând cum se acoperă ea peste sâni.
romantic, fără să ajungă la pantofii trântiţi sub patul mahonar,
îl priveşte aproape ruşinată care o caută în vis ca un bondar.
el a fost o clipă aproape aşa cum ar fi vrut ea când mică
îşi gândea prinţul din castel care o salvează de balaurul
cu sabia şi o trezeşte prin sărutul foarte foarte lung.
tandru închide camera cu o ultimă privire nesigură scările le-aruncă-n urmă cu pantofii în mână şi foarte grăbită.
nimeni nu o aşteaptă, dar ea simplu păşeşte mai departe
prin livada încă desculţă care o gâdilă cu frisoane rebele
şi se pierde în lumina abia născută între un nor şi ora şapte.
în cameră, zgomotul ei s-a evaporat: a rămas doar amintirea
şi el care dintre căldura pernelor de pluş se dezmiardă.
deschide o pleoapă citeşte obraznic o copsă prin aşternut,
adulmecă parfumul firav împrăştiat şi o caută în cafea...
dar nu-i; apoi împinge uşor peretele uşii de la cameră uimit.
un zeu fără dumnezeu se zbate idilic şi sapă cu încăpăţânare
răspuns la întrebarea ca o ţâşnitoare ivită-n tâmple roşii.
se aruncă pe scaun şi numărul mecanic sunat nu-i mai răspunde
pipăie febril pe intuiţie, geamul înrămează o privire zăpăcită ce s-ar mai putea spune şi ce ar mai fi de făcut acum.
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Acum
Acum mă vrei şi nu mă ai, şi sufletul în tine-ngheaţă,
Căci fără mine eşti atât de goală, o paiaţă.
Acum te văd, ai flori în păr, zâmbeşti, şi-mi faci din mână,
Dar nu eşti tu, nici nu vei fi, căci pururi ştiu că voi trăi
Plângând în van, cu paravan, o dragoste nebună.
Stăteam pe-o stâncă amândoi, stăteam, adăpostiţi de ploi,
Şi-ai tăi ochi goi pe-ai mei fixau, mă sărutai, spuneai „Mai vreau”,
Mă luai în braţe ca să-mi zici să plec de-aici,
Când am plecat, în mare, ‘n gol te-ai aruncat,
Eu m-am întors şi ţi-am strigat „Adio!”.
Şi-ntr-adevăr, adio-a fost, de-atunci te caut fără rost,
Eu n-am mâncat, eu n-am dormit, dar tu? Tu ştii ce-am pătimit?
O condamnare ca a ta nici cerurile nu ar da, tu ai plecat, prin ura ta, tu m-ai ucis,
Dar mort nu sunt şi nu-i un vis, aripile mi le-ai închis, m-ai aruncat într-un abis,
Mă uit spre cer, dar nu te văd, tânjesc şi ţip, mă tânguiesc, dar lacrimile-mi pier.
Acum mănânci şi bei şi cânţi, cu râsu-ţi pe-alţii îi încânţi, pe mine m-ai lăsat să mor, dar iată,
Încet, încet, te descompui, atârnă-ţi haina vieţii-n cui, priveşte-n jur, fiinţa-ţi orişicui repugnă,
Eu zac aici, trist şi bătut, m-ai aruncat ca pe-un rebut, jocu-i pierdut, dar roata se învârte,
Eşti singură, în jurul tău destinul a iscat un hău, te rogi şi plângi, vrei să te iert;
nu mai contează,
Dar ură? Nu, nu te urăsc; eu sunt ce sunt, tu eşti ce eşti: a mea himeră, te iubesc.
Dor
Saci întregi de rumeguş se-ascund
Sub o podea ticsită de noduli
Ce dor.
Privesc sticla-ngheţată,
Şi-n ea, ’ngheţată lumea şi formele tale
Mă dor.
Arunci un pumn de praf,

Răzvan Enciu este student UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa
coordonată de prof. univ. dr. Adrian Titieni.
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Iar el se scutură-ntr-o mie de scântei;
Ce dor!
Mă uit galeş în ochii tăi de porţelan,
Nu poţi clipi, ochii-s uscaţi:
Te dor?
Somnul mi se lipeşte de gene,
Dar eu mă spăl pe faţă şi fug.
Ador.
Scrisorile ard mocnit pe şemineu,
Focul ne mistuie moleşit amintirile.
Ne dor.
Citiţi şi vă gândiţi,
Iar gândurile sunt scurte ca un fulger.
Vă dor?
Sunt doi copaci noduroşi, împreună,
De când îşi poate aduce aminte oricine; anii
Îi dor?
Se-nvăluie-n ceaţa pădurii virgine,
Lumini le răzbat.
Le dor?
Ne ţinem de mână, dar braţele ni se desprind din umeri,
Şi rămânem doi invalizi perplecşi.
Mi-e dor.
Geneză
La fereastra lumii sale
Stă, gândind, făuritorul,
Braţul său odihnă n-are,
Ochiul său, strălucitorul,
Vede-n zări, în alba mare,
Chiar şi în neagra genune,
Cum scânteile de viaţă
Ce cu mâna sa le pune
Cresc şi ard şi-n jur dezgheaţă
Întunericul chaotic,
Iar natura înfloreşte
În tanatic şi erotic.
Iată cum, dansând, atomii
Firmamentul îl sfidează;
Când angelic, când demonic,
Forme noi se întrupează,
Cresc amorfe şi, laconic,
Cuceresc întreg oceanul,
Tot pământul şi văzduhul
Gem acum sub uraganul
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De fiinţe vii; iar duhul
Cataclismului teluric
Bântuie pe-ntreg cuprinsul
Marelui regat siluric.

Poems

O ruptură în adâncuri
Şi încep, asurzitoare,
Ploi, erupţii şi talazuri
Ce ucid cu nepăsare;
Viaţa, fără de zăgazuri,
Se-nfioară, se chirceşte,
Şi-n a morţii simfonie
Ce se-apropie-şi ghiceşte
Vaietul de agonie;
Cine-n jur să-l mai audă?
Tumultuos, pământul crapă
Şi aduce moartea crudă.
Dulce-a morţii nepăsare,
Cristalină e tăcerea
Ce planează peste zare;
Sorii muţi îşi plâng durerea,
Giulgiul alb e ca o mare
Navigată doar de vânturi
Care-o sapă şi creează
Din morminte, noi pământuri;
Ţărmuri moarte, făr-o rază
De lumină să le scalde,
Zac pustii şi părăsite;
Liniştit, cenuşa cade.
Dar în mijlocul pustiei,
Sub deşertul mort de gheaţă
Freamătă sămânţa vie,
Arde totul şi se-nalţă,
Însuşindu-şi pe vecie
Marea, cerul şi uscatul;
Viaţa iarăşi e regină,
Impunând matriarhatul;
Iar în conul de lumină
Stă smerită-o arătare,
Căreia-i e scris cu sânge
Să râvnească la-nchinare.
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Inimi
Inima mea bate în pieptul tău.
O ştiu pentru că atunci când te sărut, mă simt ca străinul ce şi-a aflat un cămin.
Sângele tău, pompat de ea, se transformă în sângele meu.
Sângele nostru curge în venele tale;
îl simt în pielea ta fierbinte, care se lipeşte de-a mea într-un vals.
Dacă aş vedea o radiografie a ta, probabil m-aş regăsi uimitor de mult,
Deoarece inima mea transformă totul în tine, astfel încât să fie compatibil cu mine, al meu.
Pulsul meu e în tine, cu toate acestea, eu simt când îţi creşte tensiunea.
O simt pentru că, gândindu-te la mine, gândul trece prin inima mea şi o mai strânge un pic.
Din păcate, pe mine mă doare inima foarte des. Sunt un cardiac emoţional.
Sper că nu e contagios, sper că inima mea nu poartă ciuma asta în atrii şi în ventricule.
Sper că nu te doare şi pe tine.
Sper că pentru tine, inima mea rămâne un organ simpatic,
Chiar şi-atunci când eu mă zvârcolesc fără ea, în depărtare.
Poate că-ntr-o zi, n-o să mai avem nevoie de inimi.
Poate că sângele va fi sintetic şi nu vom mai respira.
Inima mea, aruncată la rebuturi,
ne va ruga pe amândoi să nu sintetizăm şi iubirea al cărei intermediar era.
Cred că iubirea va rămâne organică, chiar dacă nu mai are organ.

Sonet
Sângele ce curge ca picături de rouă,
C-un mic pârâu de lacrimi se-mperechează-ncet;
Grimasa îngheţată, sfâşietor duet,
Se-aude până-n zare sub ochi de lună nouă.
Umilul rob se-nchină: „Al tău eu sunt pe veci”,
Dar cercul se învârte şi îl aruncă-n noapte,
Cu mintea rătăcită şi-nconjurat de şoapte,
Sărman nebun se-avântă, necontenit, în crengi.
Un soare ca un craniu, tăiat în zimţi pe cer,
Îi arde ca o vatră ce stă de ani aprinsă,
Dar dragostea e stinsă, şi aburii lor pier.
O ultimă unire, se zbat două himere,
Tenebrele înghit ce trupul nu mai simte,
N-au mai rămas cuvinte; s-au dus, dar ea tot cere.
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Dor de dor
Mi-e dor;
Mi-e dor să-mi fie dor,
De dor să mor;
Și ca și apa de izvor,
S-o iau ușor
Pe șerpuitul drumușor,
Peste-arătura din ogor
Și stropii să-i înalț în zbor
Pe aripi albe de cocor,
S-ating mătasea unui nor
Și să cobor
În puful unui alb covor
Și-ntrebător,
Cu vorbe fără de sonor,
Să spun întregului popor:
- „Mi-e dor de mor, eu mor de dor!”
...................................................
Mi-e dor să nu mai fiu hoinar,
Mi-e dor, dar în zadar.¨
Să fiu lângă tine
Aș vrea să fiu acolo...
Acolo unde soarele se-mparte-n fire;
Și-acolo unde marea....
Unde marea se oglindește cu albastrul ei,
Acolo unde două cireșe de mai
Se lasă turtite s-ascundă
Două petale zâmbitoare din floarea de vișin;
Acolo unde merele coapte stau să plesnească
La fel ca și pielea unui șarpe;
Acolo unde, ca prins de o mână ca menghina,
Râul se strânge în forma sa unduită;
Acolo unde o piersică mai mult decât coaptă
Așteaptă să-și dea sâmburele
Unui alt copac roditor;
Acolo unde niște ramuri tinere, rotunjite,
Așteaptă să cuprindă un tânăr cu părul bălai;
Aș vrea, să fiu... să fiu lângă tine, iubito!

Andrei Ciopec este actor, trainer de artă dramatică, licenţiat în Arta actorului în cadrul UNATC „I.L.
Caragiale” Bucureşti, la clasa coordonată de prof. univ. dr. Florin Zamfirescu.
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Din tei
La două noaptea, m-am trezit cu ea în pat
Dar, ce păcat...
Eram...plecat în norul ce înșfacă luna;
I-a fost totuna:
S-a delectat, zâmbind, cu absența mea
și îi plăcea
Că nu e nimeni sub cearșaf s-o contrazică
Și Doamne, cât de mică
I-a fost mirarea când subit mi-am revenit;
Mi-a spus că sunt un nesimțit
Că n-am lăsat-o singură regină-n noapte
Și, peste toate,
S-a rușinat cumplit de goliciunea albă-a ei;
Fără idei
M-a lăsat când m-a tras din norul meu,
Mi-a spus că sunt un derbedeu
Că huzuresc cu luna, noaptea-n cap
Și-așa posac
Pot totuși s-o atrag în lumea mea
Chiar și pe ea
Zeiță a prezentului și-a rațiunii.
Dar, îmi spun unii
Că totul fost-a un delir banal,
Pe patul de spital
Unde-am ajuns lovit doar de iubirea ei
Când... am căzut din tei.
Ei da, mie nu
Ei, îi plăceau măslinele
Și bulinele
Pe rochii sub care...
Vântul trecea;
Iar eu vedeam filmele,
Cu toate crimele,
Cerându-i iertare:
Ea nu le plăcea.
Ea iubea florile
Și toate culorile
De pe petale
Zburate de vânt;
Eu, purtam frezele
Din toate modele
Venite agale,
La noi pe pământ.
Ea-și iubea cizmele,
Citea revistele
....timp spânzurat
De o coamă de vânt;
Eu făceam glumele
Și lipeam gumele
Sub lemnul uscat,
La masă, cântând.
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Adicție
Dă-ți ochii tăi albaștri furați din Voroneț,
Dă-ți mâinile plăpânde ca pâinile de calde,
Însă ascunde-ți bine colții de mistreț
În hanurile vechi la fundul unei halbe.
Să-ți dai și pleoapele întinse-cozile de mierlă,
Și zâmbetul să-l dai strălucitor în soare
Și poate… cine știe? Vei primi o perlă
Furată de prin palma nisipului din mare.
Dă-ți umerii rotunzi ce mișcă sub cascadă
Cu urmele de rochii lăsate-ușor pe carne
Menite să atragă o-ntreagă cavalcadă
Însă ascunde-ți bine ale tale arme.
Te las cu bine-acu… să mai rămâi cu tine
Pân´ ce-i lega o za de-un alt nenorocit?
Cu toate că sunt scrum, mă simt fericit
Asta numai dacă… n-o să mă legi pe mine.
Amintire
Mai știi iubito când eram studenți...
Umblam din gări în gări ca doi demenți.
Eram atât de uzi când ne-a prins ploaia,
Stăteam ca două păsări în gară la Sinaia.
O lacrimă-mi brăzda obrazul deodată
Și părul de pe mână îmi era ca spicul.
Nu mă știai așa, erai așa mirată
Că stam în nostalgie de la tot nimicul.
Și-apoi pe vârf de munte îmi cântai duios,
Parcă erai o harpă, înger te numeam,
Și vântul tot sufla ca zmeul cel solzos
În ochii tăi iubito cu tot mă aruncam.
Sărută-mă acum cu foc ca și atunci
Și-aruncă-ți sânii tăi în palma-mbătrânită
Patul să-l purtăm pe dealuri și în lunci
Ca să uit iubito că tâmpla mi-e albită.
Se stinge dorul
Mă apasă acu un dor nebun de casă
Și să mă cert cu mama din prostii
Să mă sfădească-apoi să spună „Lasă,
Și noi ăști mai bătrâni am fost copii!”…
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Mi-e dor să-mi sară câinele în brațe,
Să îl aud cum latră-n van la trecători,
Să-l văd cu fugărește-n goană rațe
Ce or să stea pe farfurii de sărbători.
Mi-e dor de firul ierbii ascuțit
Ce mă-nțepa duios în noapte-n spate
În timp ce eu priveam buimac un asfințit
Și-mi îndoiam mustățile-nmuiate-n lapte.
Mi-e dor de un șotron și-o minge
Și să alerg nebun după un cărăbuș,
Da-ncet încet dorul meu se stinge
Scăldat în valuri gri de tuș.
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Iritată?
Lasă-i să spună ce ar spune
Tu știi că tot ce fac, fac cu pasiune
Și când iubesc și când urăsc
Zvâcnește inima în mine
De aia-n viață mă târăsc
În ritmul sacadat de sine.
De m-ai lăsa ca să te știu
Și de-ai ieși de sub frunziș
Am sta pitiți sub soarele roziu
Privindu-l seara pe furiș.
Tu mă privești ades absentă
Pe când și eu trântor pierdut
Mă scald în frunzele de mentă
Și mă scufund tot mai tăcut.
Să știi, iubito, că rău nu o să-mi pară
De-am să mă duc în altă lume
Eu am să vin în fiecare seară
Ca nevăzut să îți spun glume.
Amuzant? Te cred c-așa mă crezi,
Dar tu nu prea ai cum să vezi
Sub plapuma pusă peste zâmbet
Sau pe sub haina trasă peste umblet.
Te-ai săturat de ale mele sfaturi?
Din fericire-n lume sunt atâtea paturi
Și poate n-ai nici o idee...
În multe dintre ele m-așteaptă o femeie.
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