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RADU PENCIULESCU – 85

Doctor Honoris Causa UNATC „I.L. Caragiale”Bucureşti
(29.10.2010)

Luni 25 mai ora 19.10 – seară eveniment la Televiziunea Română. Pe TVR2 s-a difuzat
spectacolul VICARUL de Rolf Hochhuth, realizat la Teatrul Bulandra în anul 1972. Reprezentația
marca sărbătorirea regizorului Radu Penciulescu care împlinea în aceeași zi 85 de ani.
Vă propunem o punte peste timp între cele două momente teatrale.
Un interviu-document realizat de un martor la repetiții și la premiera de la Bulandra, prof.
univ. dr. Ludmila Patlanjoglu, studentă la acea vreme la secția Teatrologie-Filmologie. El a apărut în
revista Institutului de Artă I.L Caragiale, coordonată de asist.univ.dr. George Banu. Tema numărului
era Arta și Publicul.
După 43 de ani, regizorul Radu Penciulescu și actorul Ion Caramitru rememorează atmosfera
acestui spectacol-manifest pentru istoria modernă a teatrului românesc, elogiat de critică și primit cu
entuziasm de public.
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PUBLICUL ROMÂNESC
ŞI
TEATRUL POLITIC
Ludmila Patlanjoglu: La spectacolul „Vicarul” succesul artistic şi succesul de public nu au fost
două noţiuni antinomice. Cum ați reușit această performanță?
Ion Caramitru: Am fost primul care a susţinut că va fi un succes de public şi asta pentru că
publicul românesc are o mare disponibilitate față de piesele politice.
Mariella Petrescu: „Vicarul” ca piesă politică, este formula de spectacol la ordinea zilei, cu o
mare aderenţă la public, la care succesul de casă este asigurat.
Fory Etterle: Publicul este foarte receptiv la ceea ce este bun. Trebuie să găseşti cheia care să
meargă la mintea şi sufletul publicului, cheie care ţine de text, travaliu actoricesc, regizor.
Emmerich Schäffer: Mereu sperăm la o reacţie mai puternică, maj curajoasă (mai puţin
pasivă). Aplauzele nu dovedesc nimic. Avem un public mult prea cuminte; şi dacă te
gândeşti că în limba română cuvântul „cuminte” se poate folosi şi despărţit „cu minte”...
Cătălina Pintilie: În relaţia cu publicul, „Vicarul” este un spectacol onest care nu încearcă
nicio clipă înduioşarea publicului... Faptele sunt arătate şi nu declarate. La început, publicul
pare uimit, nedumerit. Spectacolul, fără ostentaţie şi cu multă măsură, este totuşi foarte
diferit de ceea ce „spectatorul mediu” este obişnuit să vadă odată la câteva luni când merge
la teatru. Faptul că după cele 3 ore petrecute în sală el acceptă, înţelege chiar în mare măsură
acest spectacol, dovedeşte atât disponibilitatea publicului în faţa unui teatru nu foarte
tradiţional, dar care îl solicită, îl interesează, îl pasionează, cât şi calitatea spectacolului
respectiv.
L.P.: Acestea sunt opiniile actorilor care au simţit adeziunea şi participarea publicului de pe scenă.
Dar regizorul care a putut să fie în mijlocul acestui public acolo în sală observându-l şi simţindu-i
direct reacţiile? Cum explică acest lucru?
Radu Penciulescu: Interesul putea fi limitat deoarece conflictul Papei cu lumea catolică ţine
mai puţin de spiritualitatea românească. Dar la noi piesa capătă interes pe alte planuri, care
sunt planurile generalizatoare ale problemei dezbătute în piesă: problema politicii
conjuncturale care este vie şi mereu actuală.
L.P.: La lectura unei piese de teatru, actorul, regizorul vede mişcarea, ritmurile, tonurile, culorile,
personajelor, ale spectacolului. Dar reacţiile publicului? Care este ponderea lor în crearea personajului
în cazul actorului, a spectacolului în totalitate în cazul regizorului?
2
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Ion Caramitru – Riccardo Fontana

Radu Penciulescu: Publicul nu este un factor dirijabil al spectacolului. El îşi aduce contribuţia
în modul în care violează spectacolul. Publicul nu este nici mai bun nici mai prost, el este
mereu acelaşi. Dacă nu răspunde afirmativ asta se datorează unei neînţelegeri, de exemplu
se aşteaptă să vadă un film cu „Stan şi Bran“ şi i s-a oferit un spectacol cu „Hamlet“. Publicul
este cel care vine în faţa unui spectacol gata constituit şi contrazice sau afirmă adevărul lui cu
cel al spectacolului.
Fory Etterle: Ca actor mă preocupă să fac personaje cât mai viabile, fără să mă gândesc la ce
va spune publicul. Cred că un actor nu trebuie să se gândească la asta. Legătura cu publicul
se naşte de la sine.
Ion Caramitru: Nici eu nu mă gândesc la public. Mă preocupă întâi ideea de personaj şi apoi
cum trebuie să ajung la public.
Mariella Petrescu: Eu sunt obsedată de ideea de public mai acut la repetiţii până când găsesc
o formulă cât mai aproape de adevărul personajului. În timpul spectacolelor intervine un fel
de siguranţă. Ştiu pe unde e zona de adevăr a personajului şi caut să fiu cât mai aproape de
ea, să mă identific tot mai mult cu ea.
Cătălina Pintilie: Nu cred că actorul poate vedea atât de clar cum va arăta personajul
interpretat de el în spectacol sau, în acest caz, greşeşte fundamental, lipsindu-se de plăcerea
3
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colaborării cu regizorul.Important este ca personajul interpretat de el să facă parte din
spectacolul în care joacă şi numai din acel spectacol.
L.P.: Cu fiecare cuvânt, cu fiecare gest, dvs., ca actori într-un spectacol,compuneți existenţa şi starea
publicului. Faceți conștient acest lucru?
Mariella Petrescu: Publicul îl simt desigur, dar el există undeva în subconştient. Joc pentru
mine, pentru plăcerea mea şi astfel şi pentru public.
Ion Caramitru: În timpul spectacolului sunt conştient de existenţa publicului. La un
spectacol au loc fluctuaţii mari de public. Tensiunea mea interpretativă este influenţată direct
de receptivitatea publicului serii respective.
Emmerich Schäffer: Nu cred că i-am acordat vreodată atâta atenţie ca să-i ofer atenţia mea
excedentă pentru a-l face să fie conştient de existenţa şi starea lui. Ar fi prea mult pentru
el...!! Totuşi.
Cătălina Pintilie: Îmi doresc să fiu actor conştiincios şi disciplinat. Relaţia mea cu publicul se
reduce la scenă, acolo unde îi ofer lucrurile esenţiale ale existenţei mele ca actriţă.
Întotdeauna se vor găsi în sală oameni receptivi şi sensibili pentru care merită să te
străduieşti, oameni care nu obişnuiesc să declare „suntem pasionaţi de teatru”, dar care
realmente îl iubesc cu adevărat.
L.P.: Acum o întrebare pentru regizorul Radu Penciulescu. Atunci când alegeţi un text pentru a-l
pune în scenă, care este ponderea criteriului „public” în opţiunea dvs.?
Radu Penciulescu: Cred că raportul regizor-public este pus fals. Dovadă, de câte ori am vrut
să pun în scenă o piesă cu succes sigur la public, am dat greş, pentru că nu am crezut în ea.
Problema este să nu facem prezumţii pe seama publicului. Important este să trăim clipa şi
exprimând-o sincer să atingem acea zonă de audienţă în concordanţă cu trăirile spectatorilor.
Este drept că putem presupune că la o piesă sentimentală vor veni mai mulţi oameni decât la
o piesă de idei, dar şi aici lucrurile nu pot fi absolutizate. În străinătate s-a văzut cum, mai
ales teatrul comercial, dă faliment. Deci, nici prezumţia gustului facil nu poate fi făcută.
Soluţia: ne putem salva, fiind cu adevărat sinceri.
L.P.: Se vorbeşte despre teatru ca despre o „artă a actorului” şi o „artă a spectatorului” (Brecht). În ce
măsură se influenţează reciproc de-a lungul evoluţiei unui spectacol?
Emmerich Schäffer: Brecht a scris o lucrare de mare valoare teoretică „Comerţul de alămuri”,
în care a inclus oarecum şi această problemă, fără a reuşi să o elucideze nici măcar metaforic,
deşi de la el ne-am putea aştepta la o terminologie chiar matematică (cel puţin în procente).
Nu sunt nici teoretician şi nici măcar un adept al lui Brecht. Deşi cred că nu se poate face
teatru fără Brecht. Şi totuşi se face.
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Victor Rebengiuc - Kurt şi Ion Caramitru – Riccardo Fontana

Fory Etterle: Publicul te emoţionează direct în felul în care ascultă un spectacol. Publicul este
cel care dă sentinţa. Colectivitatea din sală devine unul, acel unu care râde, plânge, care
aprobă sau respinge. Cînd simţi setea de frumos, ea te stimulează.
Ion Caramitru: Actorul trebuie să aparţină unei generaţii, el trebuie să se dezvolte paralel cu
oamenii care îl ascultă, pentru care creează. Atunci când simt că arta mea se interferează pe
aceeaşi lungime de undă cu întrebările, frământările acestui public am senzaţia
„progresului”.
Mariella Petrescu: Dacă vrem să angajăm publicul trebuie să ne angajăm pe noi. Trebuie să
renunţăm la prejudecăţi. Bucătăria teatrului nu trebuie să fie în spate, ci în faţa publicului.
Cătălina Pintilie: Nu există nicio posibilitate de a influenţa publicul cu un spectacol slab.
Indiferent de calitatea ideilor pe care un spectacol încearcă, vrea să le propună spectatorului,
fără calitate profesională nu poate exista un spectacol cu rol educativ pentru public. Ideea de
a flata publicul stimulându-i lenea de a gândi, plăcerea de a asista, fără să participe, fără a se
simţi implicat în problemele spectacolului, este cel puţin la fel de periculoasă în educarea
publicului ca aceea de a-i oferi spectacole imperfecte profesional. Suntem adeseori înclinaţi
să facem concesii, care, evident, ca orice concesii, nu folosesc nici teatrului, nici spectatorului
şi creează între cele două părţi relaţii false şi lipsite de exigenţe.
L.P.: Brecht vorbea de teatru ca despre o „artă a actorului” şi a „spectatorului”. Dar teatrul privit ca
o artă a „regizorului” şi a „spectatorului”?
5
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Radu Penciulescu: Epoca marelui actor şi a marelui regizor a murit. El nu mai este prinţul
aşa cum a fost Craig — teoretic, iar practic Reinhardt.
L.P..: Trece teatrul printr-o criză şi această criză se cheamă public?
Emmerich Schäffer: Teatrul trece printr-un impas; aşa a fost, aşa este şi sperăm că aşa va
rămâne. Publicul a fost mereu manipulat, s-a împăcat mereu cu rolul ăsta. Păcat! Deci
impasul a trebuit publicului.
Ion Caramitru: Criză da, dar ea este de substanţă, substanţă care se cheamă denaturarea
sensurilor vitale ale teatrului, o lipsă masivă de cultură teatrală, lipsa experimentelor, lipsa
dorinţei de a face din teatru o tribună de stări „speciale” de spirit, nu „generale”.
Fory Etterle: E într-adevăr o problemă de substanţă, de felul în care teatrul merge la public.
Dar la noi nu cred că se poate vorbi de o criză şi în niciun caz această criză nu se cheamă
public.
Mariella Petrescu: Nu, ea nu se cheamă public. Atunci când publicul nu vine la teatru vina
nu este a lui. Repertoriul sau modalitatea de expresie nu sunt cele mai fericit alese. Ceea ce a
fost bun în teatru a avut întotdeauna audienţă în rândul publicului.
Cătălina Pintilie: S-ar putea să fie vorba de o criză şi chiar ea să însemne relaţia publicteatru (subliniez „relaţia” şi nu publicul în sine). Cum, evident, nu există teatru în afara
publicului, problema relaţiei cu publicul este însăşi problema dezvoltării actuale a teatrului.
Cum să realizăm acel tip de teatru care să creeze nu o relaţie neutră, amorfă, de indiferenţă
amuzată sau plictiseală abia camuflată pe care o simţim de multe ori în sălile de teatru, ci
relaţia vie, emoţionant de încărcată de interes, pasiune şi mai ales de opinii, care se stabileşte
uneori între sală şi scenă la spectacolele de excepţie?
Radu Penciulescu: Parafrazându-l pe Grotowski, dacă teatrul este bolnav şi agonizează,
important nu este să-l salvăm, ci să-l lăsăm să moară. Să ne păstrăm energia şi imaginaţia
pentru ziua de mâine, când omenirea va găsi o altă modalitate de expresie care să înlocuiască
teatrul. Asta dacă acceptăm teoria crizei. Da, teatrul trăieşte criza marilor transformări, criză
care însă nu este specifică, pe care o întâlnim de altfel în toate artele. Peste tot există încercări
de a ucide arta în formele ei tradiționale, arta ca o abilitate profesională care se cheamă
talent, înlăturarea sloganurilor, apropierea de viaţă. Este problema răscrucii în care se află
toate artele. Probabil şi teatrul. Teatrul însă evoluează mai greu. pentru că, prin specificul lui,
este arta cea mai legată de viaţă. Exploziile din celelalte arte se fac simţite şi în teatru. Arta
teatrului nu mai este delimitată de conceptul clasic de „teatralitate”. Deocamdată nu avem
un alt concept, dar înlăturarea lui deschide multe drumuri. În orice caz, un lucru este cert:
nimic nu este imposibil. Moartea teatrului ca iluzie a făcut să se spargă multe zăgazuri care
vor duce la electrificări foarte mari, la căderi de apă foarte productive.
Ludmila PATLANJOGLU – anul II Teatrologie-Filmologie
6
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Ionescu-Gion – Papa Pius al-XII-lea

VICARUL
de Rolf Hochhuth
traducere de Florin Tornea
Spectacol realizat în anul 1972 în colaborare cu Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra”
Regia artistică și scenografia: Radu Penciulescu
Distribuţia: Gheorghe Ionescu-Gion, Victor Rebengiuc, Emmerich Schaffer, Ion Caramitru,
Fory Etterle, George Oancea, Nicolae Mavrodin, Jean Reder, Geta Marutza, Corneliu Coman,
N. Luchian-Botez, Vasile Florescu, Mariella Petrescu, Gheorghe Ghiţulescu, Cătălina Pintilie,
Dorin Dron, Emil Reisenauer, Virginia Alexandru, Adrian Georgescu, George Andreescu,
Dinu Dumitrescu, Ştefan Velniciuc, Dumitru Damian, Nicolae Popa, Mihai Vasile Boghiţă,
Alexandru Martinescu, George Petreanu, Gheorghe Novac.
Echipa TV: Operator șef – Edwiga Adelman; Regia TV – Letiția Popescu
Proiect coordonat de CASA DE PRODUCŢIE TVR
7
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Radu Penciulescu
MĂRTURII PESTE TIMP
Rep: Ce reprezintă astăzi pentru regizorul Radu Penciulescu spectacolul „Vicarul”?
Radu Penciulescu: Una dintre marile mele bucurii la montarea spectacolului „Vicarul” a fost
să lucrez cu echipa, cu trupa. A fost prima întâlnire esențială cu Ion Caramitru. Dar în
distribuție mai erau și alți mari actori: Victor Rebengiuc, Fory Etterle, Ionescu-Gion, care era
Papa. Retrăiesc plăcerea mare a producerii acestei piese. Era o perioadă glorioasă a vieții
mele. Și „Vicarul”, și piesa pe care am ales-o pentru televiziune imediat după aceea, „Cei din
urmă” (de Maxim Gorki), au fost impulsuri dragi inimii mele, fără constrângeri profesionale.
Numai dragoste. „Vicarul” a avut un mare succes. Angajamentul lui Hochhuth față de piesă
era esențial în timpul acela.
Rep: Hochhuth s-a temut să permită ca textul să fie jucat în Europa de Est. Socotea că ar putea fi
considerat un text împotriva religiei catolice, împotriva religiei în general. Cum ați evitat această
piedică?
Radu Penciulescu: Nu e o piesă anti-catolică. Este o piesă împotriva unui anume Papă care a
fost lașși nu a făcut publică crima nemților, deși avea informații despre ea. Textul era enorm,
600 de pagini, am tăiat jumătate. A fost nevoie să-l esențializez. Munca mea cea mare a fost
prelucrarea textului și scenografia.
Rep:…care era pe scena dificilă, en ronde, de la sala Grădina Icoanei a Teatrului Bulandra?
Radu Penciulescu: Acțiunea era concomitent pe mai multe planuri și spectatorul își alegea
singur planul de urmărit. De exemplu, tot timpul spectacolului era un personaj, un actor sau
figurant, slăbuț, care, timp de trei ore, în planul întîi, sorta un maldăr imens de haine,
pantofi, ciorapi. Iar acțiunea se petrecea în planul doi.
Rep: Aceasta e mai puțin vizibilă în preluarea TVR, care urmărește personajele centrale.
Radu Penciulescu: Nu știu. Eu nu am văzut preluarea. Plecasem din țară. Când madam
Ceaușescu l-a interzis pe Pintilie (n.rep.: din cauza montării spectacolului „Revizorul” de N.
Gogol, la Teatrul Bulandra, premiera 23 septembrie 1972), am căzut o grămadă de regizori cu
el: Esrig, Ciulei, eu. Am fost trecut pe lista neagră și nu mai aveam voie să montez. Atunci
am plecat. Cum activitatea mea primordială era aceea de profesor la Institutul de Teatru și
fusesem admis la doctorat la Sorbona, am obținut de la Ministerul Învățământului aprobarea
să plec să-mi termin teza. Așa că am plecat legal. Și am stat legal primii zece ani.

8

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015

Events

Ion Caramitru – Riccardo Fontana

Rep: Ce a însemnat acest rol pentru dumneavoastră?
Ion Caramitru: A fost al doilea mare rol pe care l-am primit, ca tânăr angajat al Teatrului
Bulandra. Mai jucasem în „Candida” de George Bernard Shaw, dar acest rol – într-o piesă de
atitudine politică şi cu combustie istorică şi cu trasee apropiate de destinul lumii noastre
moderne – nu primisem şi nu speram să primesc. Marea bucurie a fost întâlnirea cu Radu
Penciulescu, regizorul pe care îl admiram, pedagog extraordinar care mi-a încredinţat
partitura lui Riccardo Fontana. Profesorul Penciulescu mă cunoştea din Institut, unde eram
student şi jucam Hamlet. Mă ştia, nu m-a luat ca din oală. Pentru mine a contat enorm acest
spectacol excepţional, plin de energie şi atitudine, atât estetică, cât şi programatică.
Spectacolul a fost primit cu un imens entuziasm în epoca. Era o dezbatere teatrală despre
ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Erau lucruri de care lumea ştia, dar
nu atât de intens şi artistic pus în valoare ca în spectacolul respectiv.
9
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Rep: Ce vă amintiţi din acea montare? Cum era scena, cum era scenografia, cum era atmosfera?
Ion Caramitru: Practic, podiumul sălii de la Grădina Icoanei era scenă pentru toate
momentele, pentru toate scenele piesei, astfel încât era un spectacol deschis, fără
ascunzişurile de culise ale teatrului clasic, un spectacol-manifest, spectacol-dezbatere,
folosind numai destine umane în conjunctura istorică reală din care se născuse piesa.
reporter – Casa de Producţie TVR
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=20063

Ionescu-Gion – Papa Pius al-XII-lea şi Ion Caramitru – Riccardo Fontana
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ÎNTÂLNIRILE UNATC

MIRCEA ALBULESCU
ş arta dăruirii totale
şi
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Adrian Titieni:Mulţumim domnului profesor că a dat curs invitaţiei noastre. Credem în necesitatea
întâlnirilor pe tărâm profesional şi spiritual şi, în virtutea acestei necesităţi, v-am invitat astăzi aici
pentru ca studenţii anului I şi anului II, de la diferite secţii ale universităţii noastre, să aibă ocazia să
vă cunoască.
M. A.: Bună ziua. Vă mulţumesc. Nu am nimic să vă spun... decât dacă mă întrebaţi ceva.
Fă-mă, Doamne, mare, mare, să scrie primul, mare pe afiş Albulescu, Albulescu, Albulescu...
iar Beligan mic, mic, mic... (râsete în sală) De ce să nu fiu sincer cu voi? Să-i dea Dumnezeu
sănătate meşterului că ne ştim de-o viaţă, iar el a fost de vreo câteva ori directorul meu. Am
avut această ocazie. Pentru că, în momentul în care am terminat şcoala, Victor Rebengiuc şi o
serie întreagă de colegi de clasă au spus: „Noi mergem la Teatrul Municipal, acolo, că e
doamna Bulandra, e un teatru serios, un teatru bun.” Între timp, profesoara mea, doamna
Aura Buzescu vroia să facă o piesă la Teatrul Naţional şi mă ia şi pe mine să joc cu dânsa.
Însă noi aveam, cum veţi avea şi voi, examenul de anul IV, 3-4-5 bucăţi acolo. Şi eram colegi,
trebuia să mă duc cu dânşii la Teatrul Municipal ca să facem câte o scenă, să ne spună: „Te
iau.”/„Nu te iau.” Se întâmplă povestea. Eu între timp făceam de multă vreme figuraţie şi
am fost unul dintre puţinii studenţi în anul I care era în acelaşi timp angajat al Teatrului
Naţional. Şi m-a chemat directorul de atunci: „Băi băiete, nu se poate să fii student în anul I
şi actor la Teatrul Naţional.” „Dom’le, sunt actor în ansamblu...” „Nu contează. Pleacă de
acolo sau pleci de la noi!” N-am avut încotro, am plecat de acolo. Deci asta a fost povestea de
început... După concurs, am plecat acasă, mergeam aşa, agale. Şi aud pe nea Jenică Manta,
era actor la Teatrul Municipal, un actor mare aşa ca mine, făcea box. Din păcate nu ştiţi
niciunul dintre numele astea, dar poate odată scoateţi o listă cu ei şi cu poze. Să vedem de
unde venim noi. Pentru că suntem o familie. Ăsta e un lucru foarte important, săştiţi. Ne
batem, ne scuipăm, ne înjurăm... pe scenă. Însă, când ieşim afară suntem prieteni buni şi ne
dăm unul altuia şi viaţa din noi... Deci, a venit după mine nea Jenică Manta şi a strigat:
„Băi!”, că nu ştia cum mă cheamă. „Da, ce e, nea Jenică?” „Vino înapoi, te cheamă baba!”
„Cum, mă cheamă baba?” „Doamna Bulandra te cheamă. Vino înapoi!” „Păi, ce treabă am eu
cu doamna Bulandra?” „Du-te!” şi târ, târ, târ până la etajul I - dacă nu ştiţi o să vreţi săştiţi
că sus, la etajul I, e direcţia. Şi, când am ajuns acolo, doamna Bulandra, cu vreo doi inşi pe
lângă dânsa: „Măăi... (căutând numele) Albulescu. Păi, tu nu ai actele băgate aici, unde sunt
actele tale?” „Doamnă, eu nu am acte aici, mă duc la Teatrul Naţional.” „Unde te duci, mă?”
„La Teatrul Naţional... ” „Bine, din clipa asta eşti angajat la mine. Panciule, dă-i leafa.” Ce să
faci? „A bătrână”, cum zicea Amza, vroia să mă ia aşa fără săştie cine sunt. Monica Werther
vroia să facă piesa cu mine şi cu doamna Buzescu. „Ştiţi, eu, eu... nu, nu, nu pot... că mă
dau...” „Măi Albulescule, ţi-am dat leafa? Ce mai vrei?” Nu luasem nimic, numai a zis-o.
(râsete) Aşa am rămas la Teatrul Municipal cu director doamna Bulandra.
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„B”-ul a avut o influenţă foarte mare în viaţa mea. Aura Buzescu, prima mea
profesoară, doamna Bulandra, prima mea directoare, după care apare al treilea „B” şi cel mai
lung, are şi 97 de ani acum – Beligan. La Teatrul Municipal se face spectacolul „Troilus şi
Cresida” şi atunci domnul Beligan, director la Teatrul de Comedie m-a chemat: „Vino mă
aici şi stai cu noi. Facem piesa asta. Marin Moraru, Dinică, toţi suntem acolo.” M-am dus la
domnul Ciulei şi i-am spus „Domnu’ Ciulei, uite dom’ne, mă cheamă să mă duc aşa, să fac
aşa.” Eu aveam câteva cuie în cap deja. Şi el, cu o tristeţe enormă în ochi mi-a spus „Mircea,
du-te...” şi m-am dus. Am făcut acolo Troilus şi Cresida, după care am făcut încă vreo 10-12
piese în 10 ani de zile. După care, domnul Beligan se duce ca director la Naţional, unde avea
să facă ce n-a avut nimeni curajul să facă, în afară de meşterul Storin1... o să fie imediat o
paranteză. Vă spune ceva numele ăsta? Dacă vă spune, e bine, dacă nu, e păcat. Ei sunt
bunicii noştri. Ei au avut o fatăşi fata lor a făcut o fatăşi fata aia m-a făcut pe mine ... Şi altă
fată v-a făcut pe voi! Trebuie săştiţi... asta e familia noastrăşi trebuie să o respectăm, şi să o
iubim, şi, dacă se poate, din când în când, să o pomenim. Măi, să mă pomeniţi! (râsete în sală)
Unde rămăsesem? La Storin. Ultimul spectacol pe care l-a făcut, bătrân-bătrân, a fost Lear-ul.
Apoi, am jucat cu dânsul în altă piesă la Teatrul Municipal, o piesă românească. Şi el, într-o
pauză, mi-a zis: „Băi, ce faci după repetiţie? Hai cu mine!”. Pe lângă Cişmigiu, la cârciumă,
ne-am aşezat la masă. A comandat câte o friptură, o bere pentru dânsul, o bere pentru mine
şi, la jumătatea fripturii, s-a oprit: „Băi, băiete, fii atent aici. Tu, dacă laşi pripeala asta din
vorbă, să le spui să-ţi dea să joci Danton-ul lui Camil.” O piesă despre care Călinescu a scris
„Această piesă nu se poate juca!!!”. Trei semne de mirare. Nu se poate juca, 100 de personaje,
etc. Un mare regizor, care a făcut într-un fel prin munca lui de zeci de ani Teatrul Naţional,
este Horea Popescu. E bine săştiţi.
Eu am mai făcut, înainte de asta, Danton la radio. Am uitat să vă spun! Mi-am dat
doctoratul cu teatrul radiofonic2. Iubesc teatrul radiofonic la ne-bu-ni-e! Pentru că, dacă o
mie de oameni ascultă într-o seară o piesă de teatru... şi sunt nişte piese atât de minunate, cu
sutele. Vă jur eu! (râsete) Prindeţi-mă în fiecare seară pe Radio Cultural. Seara se dau cel
puţin două sau trei piese de teatru. Şi aveţi ocazia să-i auziţi pe ăia pe care sigur nu i-aţi
văzut, de-abia îi ştiu eu, alde Manolescu, Ion Manolescu. Mi-am dat doctoratul cu teatrul

Marele actor român Gheorghe Storin (1883 - 1968) a studiat la Conservatorul din Bucureşti ca elev al
lui C.I. Nottara şi a fost şi profesor de artă dramatică la Institutul de artă teatrală și cinematografică
„I.L. Caragiale” între 1947 şi 1952. Gheorghe Storin era un actor cu o mare forţă dramatică şi cu un
repertoriu foarte vast de roluri în piese clasice și contemporane românești și străine. A jucat la Teatrul
Național din București, cu intermitențe, încă din 1902, precum și în „Compania Alexandru Davila” și
în „Compania Bulandra-Storin-Manolescu-Maximilian”.
2 Titlul tezei de doctorat este „Teatrul radiofonic; convertibilitatea mijloacelor de expresie actoricească
în procesul creaţiei” (la biblioteca UNATC teza poate fi consultată sub titlul „Despre teatru... și teatrul
radiofonic”).
1
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radiofonic.
Aşa... Şi, în momentul când Horea Popescu a făcut
Danton-ul la Teatrul
Naţional,
Robespierre juca domnul Beligan, hop m-a luat şi pe mine. A intrat în discuţie, de ce să nu
fiu sincer, şii George Constantin, care a fost promoţia
promo noastră, dar nu în clasa noastră. Acum,
m pe ăsta... că e mai urât (râsete). În felul ăsta, peste
din nu ştiu ce motiv, au zis hai să-l luăm
timp şi peste moarte, am dat viaţă unui gând al lui Storin.

noastr Căutaţi cât se poate
Mânca-v-ar tata! Iubirea este foarte mare în meseria noastră.
iune către
c
studenţi), chiar dacă se greşeşte faţă de voi.
binele, dragii mei, scumpii mei (cu afecţiune
ranchiună. Generozitatea e lucrul cel mai minunat.
Dacă e cineva care greşeşte, nu-i ţineţii ranchiun
Există această cunună, de care să aveţii grijă.
grijă Nici să vă aplecaţi prea tare că vă cade de pe
cap, nici să văţineţi prea fuduli că loviţii pragul de sus al uşii
u şi vă strică, Doamne fere’! Mare
grijă cu această cunună pe care o aveţi şii care nu este eternă
etern pentru că lucrul cel mai groaznic
nu e că am pierdut buletinul, portofelul, trenul, ci că am pierdut harul.
14
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Mai facem o singură chestie, vreau să strig
catalogul3. Promoţia 1988. Mihai Coadă, Nataşa
Raab, Anghel Rababoc şi... domnul rector. A avut
un rol extraordinar în anul IV - trebuia să joace un
bătrân.
ătrân. Şi l-au crezut. Publicul l-a crezut. Şi mă
bucur foarte mult că
c sânge din sângele nostru, nu
pot să
s spun din mintea mea că nu e chiar aşa
mintoas Adrian, astăzi este părintele vostru, în
mintoasă,
sensul cel mai bun al cuvântului, cel care are grijă
grij să
văă fie bine şi, mai ales, să ademeniţi norocul. În
meseria noastră,
noastr care nu are criterii obiective, clare,
scrise într-o Biblie a ei, trebuie neapărat să ai şi
puţin noroc. Şi, după asta, următorul pas ştiţi care
este? Să ai puţin mai mult. Pentru că se întâmplă
întâmpl – nu vreau să dau de data asta nume – a
terminat cu 10, anul I a fost angajat primul, 3, 4, 5, 6 ani şi... unde-i ăla? Care ăla? Ăla, cel mai
bun, care juca... Păi, şi ei mă întreabă pe mine: „Păi
„P bine, domnule Soartă, cum, dormiţi?”
„Păi eu n-am, eu nu...” Şi aşa e. Eu n-am, eu nu, eu nu sunt decât Soarta, el trebuie să aibă
Soart . Deci rămăsesem la 87...
grijă de el şi de ai lui, ca să nu-l uit eu, domnul Soartă
Sala:...88.

ăieţii ăştia ţin minte. Orice prostie le spui ei o ţin
M. A.:(către Rector) E foarte rău cu ei. Băie
minte... 1991: Dana Dembinski, Manuela Hărăbor,
H
Irina Movilă, Ozana Oancea, Florinel
Piersic... dacă nu mai am părr în cap, e din cauza lui. (râsete din sală) La fiecare repetiţe îmi
cut domn’ profesor? Domn’ profesor?!?” În 1995,
smulgeam părul din cap: „Dar ce-am făcut
Alexandru Jitea, Gabriela Codrea, acum este la Oradea, din păcate
p
nu mai joacă, dar face
dublaj la foarte multe emisiuni şii eu sper să
s se mai întoarcă pe scenă. Elvira Deatcu,
Luminiţaa Erga la Teatrul Nottara, Adrian G
Găzdaru, e director la Teatrul Excelsior, Zoltan
Lovas, e de limbă maghiară, un băiat
iat extraordinar, Daniela Nane, Mirela Popescuşi
Popescu regizorul
Dan Tudor. 1999: Dragoş Bucur, are acum casă
cas de film, Alina Chivulescu, Constantin
Lupescu, Ana Maria Moldovan, Florin Kevorkian, şi el se ocupă cu subiecte de film, şi am
ajuns la Bogdan Dumitrache, care în clipa de faţă
fa îmi e cel mai drag în amintirile mele, care
are un simţ de producător
tor extraordinar ceea ce, dup
după părerea mea, este mai important decât
a fi regizor... săştii, să poţi să armonizezi actorul cu sunetul, aparatul; Andrei Teaşcăşi
Tea
Adrian Văncică. În 2003: Adăscăliţei,
ei, Anghel, joacă
joac cu mine la teatru... Ăştia au fost. De-abia
v atrage chestia asta... pentru că e o
aştept să vă văd profesori şi pe voi, cei pe care vă
îndeletnicire grea. Dânşii se uită la tine cum vă
v uitaţi voi la mine. În ultimele cinci minute vă
Domnul Mircea Albulescu a predat la UNATC între 1985 şi 2005, avându-l asistent şi colaborator pe
domnul profesor Cătălin Naum.
3
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dau voie să mă întrebaţi,
i, eu îmi dau voie să vă
răspund. Uneori o să vă mint, asta v-o spun din
ul. Vă
V
capul locului, să vă învăţaţi cu răul.
mulţumesc frumos! (aplauze)
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Student:Dacă ar fi să alegeţi...
M. A.: Da, am ales. (râsete)
Student: ...un singur lucru, între teatru sau film, ce
aţi alege?

rile sunt foarte... altele. Dacă vă
M. A.: Motivările
iubesc foarte mult pe voi, aleg filmul. Că de
unde să-ţi spun eu piesa pe care am jucat-o în
1956, ’57, ’58 când nici mama ta nu era hotărâtă
hotă
dacă va veni pe lume sau nu. Teatrul este o minune vie pentru ccă, eu pe scenăşi dânşii acolo,
ne influenţăm reciproc unul pe celălalt.
lalt. Atunci, într-o seară fac o pauză mai lungă fiindcă
simt că se poate, altădată mai scurtă fiindcă simt că nu se poate. Asta e o chestie pe care o
spun mereu. Cea mai scumpă relaţie
ie peste scenă
scen este tăcerea, atunci când şi el, şi eu, şi
dânşii, şi noi ne ţinem pentru o clipă respiraţia.
respira
Ce va să vină? În teatru există acest lucru
primar. Construiesc un moment momind atenţia,
aten
sensibilitatea receptorului, spectator cum îi
s fie cu mine împreună,
spunem noi. Dar nu e bine spus, fiindcă el nu e spectator. Trebuie să
căci, dacă nu e, dacă vorbele mele, situaţia
ia mea, dorinţa
dorin mea de a fi... uite asta e scena, asta e
rampa, vreau să vină peste voi, să vă fac să înţelegeţi,
în
să vă întristaţi, să plângeţi, să râdeţi şi
să întoarceţi către mine trăirile
irile dvs., se întoarce către
c
mine fluxul acesta. Ăia dintre dvs. care
veţi alege să faceţi teatru, căutaţii lumina pe scenă.
scen Dacă într-o seară electricianul a fost mai
a, atunci trebuie să mă
m duc să o caut. Carmen Stănescu, actriţă a
obosit, a pus-o mai aşa,
Teatrului Naţional, nu mai joacă acum, este cea mai mare, dintre noi toţi
to şi dintotdeauna,
scen Dacă a stat pe perioada repetiţiilor aici, dar
actriţă/actor care ştie să-şii caute lumina în scenă.
pleac pentru nimic în lume. Şi iese afară la pauză:
acum lumina e acolo, se duce acolo şii nu pleacă
„Cine a pus lumina? Unde e lumina? Unde e lumina mea?”Deci, atenţie la această calitate de
a te dedubla, detripla, decuatra ca să poţi
ţi să
s ai grijă de starea ta... E foarte important acest
ti meseria tuturor celor care conlucrează
conlucreaz cu tine la realizarea
lucru, să începi să cunoşti
inistului, care-i treaba sunetistului, a luministului ş.a.m.d.,
spectacolului. Care-i treaba maşinistului,
pentru că, altminteri, eşti uneori fără să vrei la mâna altora. Câtă
Cât vreme este mâna noastră
mai putem să schimbăm
m un gând, mai putem să
s modificăm ceva într-o mică măsură. Cel mai
bine e să nu modifici. Deşi, se spune că spectacolul, personajul, are până
pân la urmă viaţa lui.
Dar pe urmă vine dracu’. Dracu’ este în cazul de faţă
fa o instituţie cu 134 de capete, la Sala
Mare a Naţionalului
ionalului este cu 840 de capete. Cum e vorba? Primeşte, prelucrează, întoarce. Şi
16

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Events
drumul ăsta peste rampă, du-te-vino, du-te-vino (vorbesc de actorii care vor să facă teatru) e
foarte important.
Lucrul cel mai preţios în teatru este într-adevăr această punte peste rampă. Pentru că
spectacolul de astăzi nu seamănă niciodată cu spectacolul de mâine sau cu spectacolul de
ieri, oricât de David Esrig ar fi regizorul să facă nebunia de pe lume fiindcă ai stat aşa şi nu
aşa. Pentru că mai este un partener: alea 400 de capete, 800 de ochi, 800 de suferinţe sau
bucurii care sunt... spectatorul. Şi care influenţează extraordinar. Contează dacă între două
pauze respir o dată sau de două ori. Funcţia magică a respiraţiei... În funcţie de felul cum
ascultă el, cum mă priveşte el, cum mă doreşte, cum mă invită... Sunt săli care invită, sunt
săli care sunt cuminţi. Şi atunci această împrejurare, această întâlnire cu o iubire, de fapt
mereu cu altă iubire, unde trebuie să fii curat şi primenit, va face ca într-adevăr să se
întâmple o minunată seară de teatru.
Student:V-a afectat această meserie viaţa de familie?
M. A.: Sigur că da. Dacă jumătatea-ţi nu iubeşte meseria-ţi şi apoi pe tine, nu va fi bine. O poezie
de Mircică Albulescu. Pentru că: „Nu mănânci?” „Da, da, mersi.” „Păi, de ce stai?” Şi tot
timpul merge scena 3 din actul 2 în capul tău, ce trebuie să fac, ce trebuie să fiu, cum trebuie
să fiu. Şi atunci, cu vremea, dânsele învaţă: „Ştiţi, aş dori să vorbesc cu Mircică...” „Nu acum,
peste jumate de oră.” „Păi, de ce? Nu-i acasă?” „Nu-i acasă cu mintea.” (râsete) Învăţaţi lucrul
ăsta, să vă plece mintea mereu acolo unde vă este dragul. Acum a apărut povestea asta, să
pleci să faci bani. Bani se pot face şi altfel. Nu neapărat pe sufletul dvs., pe sensibilitatea dvs.,
pe disponibilitatea teribilă... Cine mă opreşte să visez, să sper... speranţa nu moare niciodată.
De aceea sunt actori proşti bătrâni care mai sunt în teatru. Ţi-am răspuns? (către student) Nu,
bineînţeles. Totul e să te păcălesc.
Student: Sunt curios să ştiu dacă a fost nevoie să faceţi anumite sacrificii de dragul profesiei.
M.A.: Când eu m-am dat cu capul de pereţi se compară cu dvs. când vă veţi da cu capetele de
pereţi? Nu. Degeaba pot să-ţi spun. La ce-ţi foloseşte? Ştiu când a fost. În momentul în care
eu am făcut primul film, Pasărea furtunii4 după ce făcusem câteva figuraţii şi mi s-a spus „Să
nu mai apari!”. Până când a venit Marie-José Nat5 să facă un film în România, Dacii se chema,
şi a văzut Troilus şi Cresidaşi i-a zis lui Nicolaescu „Ăla să nu lipsească din filmele tale
niciodată.” Şi aşa a fost vreo 10-15 filme. După care, ăla nu ştiu de ce l-a supărat pe
Nicolaescu şi n-a mai călcat prin filmele lui. Se întâmplă. Ori, în privinţa asta, trebuie să aveţi
neapărat aspirină contra suferinţei.

Filmul lui Petru Dumitriu din 1956, în care a jucat alături de Margareta Pogonat, Marcel Anghelescu,
Ştefan Ciubotăraşu, Forry Etterle.
5Marie-José Nat, cunoscută actriţă franceză, cu o vastă filmografie, ce a jucat rolul Meda în filmul
româno-francez Dacii/Les Guerriers, în regia lui Sergiu Nicolaescu, 1967.

4
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Mircea Albulescu în filmul Dacii (1966-67) - Oluper

Să suferiţi totuşi, căci
ci nu se poate altfel, căci
c
fără suferinţă niciun copil nu se naşte.
Fiţi liniştite fetelor, cât credeţi voi că va fi bine, va fi şi mai bine. (imitând ţipătul unui nou
născut) ...şi pe urmă, după ce ai urlat atâta, apare o chestie pe care o strângi cu o dragoste
furiş asistaţi la o naştere. Nu vă duceţi să vedeţi, ci
nebună în braţe... Duceţi-vă o dată,, pe furiş,
doar să ascultaţi. Şi o să spui: „Nu mai vreau să
s facă femeia mea, iubita mea, copii, în viaţa
diferiţi în faptul că suntem sub
vieţilor ei!” Ce trecere fantastică!! Deci asta e. Suntem atât de diferi
acelaşi blestem fericit. Ţineţii minte asta. Blesteamă
Blesteam -mă, Doamne, fericit şi atunci voi fi bine!
Îţi asumi caracterul şii caracteristicile personajului aşa
a cum a hotărât regizorul şi autorul, dar
în seara aia de ce te duci cu o oră mai devreme la spectacol? Nu vii ca unii, cu un minut
înainte, îţi pui haina şi,
i, gata!, ai intrat în scenă.
scen Păi, cum să fac eu drumul de la mine la
dânsul, Personajul? Cum? Şii aici fiecare dintre voi, bunii mei, aveţi
ave răspunsul dvs., totul e să
vreţi să parcurgeţi drumul ăsta, să nu aduceţi
aduce Personajul de gât şi să intre Persoana, uneori
chiar Personalitatea dvs. Asta nu înseamnă
înseamn că actorii care au jucat pe caracteristicile lor
f
nume în actorie de film sau de teatru
personale toată viaţa nu sunt nişte oameni care au făcut
sau de ce vreţii dvs. Dar mare bucurie este să
s pot să mă uit, să mă ard şi cenuşa mea încet,
încet să structureze un personaj care, la finalul spectacolului când trag aer în piept, a
dispărut. În Comedia franceză este un obicei minunat: când s-a terminat spectacolul şi ai
avut de jucat, nu câte cinci ore cum am mai avut6, ci din astea mai mici, să vină cu o sticlă de
şampanie, cu cel puţin 3 sau 4 pahare... şii venea cineva din sală
sal – un prieten sau spectator:
„Bună ziua! Aş vrea să vă mulţumesc...”
umesc...” „Cu plăcere.
pl
Luaţi şampania.” Şi se goleşte de
personaj persoana redevenind el, cu grija lui, cu femeia lui, cu copilul lui, cu chiria lui, cu
6

Referinţă la Danton.
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ratele lui, cu boala lu’ cumnată-sa ş.a.m.d. Toate cele care sunt pe orice om. Păi, cum dracu’
să treci de aici acolo şi pe urmă înapoi? Păi, de-aia se cheamă că ai talent. Nu ca să plângi sau
să râzi sau să faci. Ci să poţi să te strecori printre toate ale vieţii tale către toate ale vieţii lui şi
până la urmă să ai curajul săşi revii.
Student:Ne-aţi vorbit mai devreme despre Danton şi am citit că este rolul dvs. de suflet. Ce anume aţi
iubit la acest personaj?
M. A.: Corect. Au fost şi roluri de trecere. Şi când am trecut eu sau personajul – e foarte mare
diferenţa dintre eu şi personaj – sala să rămână amuţită. Şi se întâmplă să faci uneori asta
timp de 5 ore. V-am spus ce scria la uşă la noi la teatru când se juca? „Tovarăşi, să facem
totul să terminăm spectacolul azi!” Mă duc acolo, dacă mă întorc, cum mă întorc, nu ştiu
niciodată. Şi într-adevăr este această posibilitate să te desparţi de sinea ta, încercând să fii
sinea Sa. După care, povestea franţuzului nostru, cum dracu’ mă întorc înapoi la mine şi să
rămân şi întreg la minte? Se cunosc cazuri de actori care la un moment dat... Drumul ăsta e
periculos, dar biruinţa e atât de frumoasă! Că ai biruit în lupta cu acea pagină din carte: faci
aşa, zici aşa, etc. Păi sunt eu capabil? Nu ştiu, Doamne, dar ajută-mă să mă lămuresc mai
întâi cu mine şi pe urmă... Este importantăşi această etapizare în devenirea în personaj. Mă
lămurec cu mine, pentru că eu, cel de astăzi, nu semăn cu cel de ieri. Eu, cel de ieri, nu semăn
cu cel de acu’ 3-5-7 ani şi cu atât mai puţin cu cel de poimâine când voi fi mort. Dar mă feresc
de asta. Nu vreau să-mi plângeţi de milă. Vreau, dimpotrivă, să ne bucurăm împreună, să
fim împreunăşi eu să pun liniştit capul pe pernăştiind că voi, bunii, veţi duce mai sus şi mai
departe sacul ăsta cu vieţi care sunt personajele mele, mai departe, mai sus, şi că oamenii îşi
vor rupe palmele aplaudându-vă...
Student: Am citit în poezia dvs. Dialog, tocmai legată de drumul acesta către personaj. Vreau să vă
întreb ce vă determină să faceţi de fiecare dată drumul acesta?
M. A.: Vă felicit pentru faptul că o să ajungeţi să nu puteţi altfel decât prin arta actoriei, decât
prin arta regiei, a teatrului, a filmului, a televiziunii, a tot ce este, DAR... vă rog, aproape vă
oblig, deşi nu ştiu dacă ne mai vedem vreodată, NU VĂ PROSTITUAŢI! Culcaţi-vă cu orice
fel de manifestare teatrală, actoricească, dar nu curvăsăriţi! Să vă coste! Ce vă costă nu e
curvăsărie, fiţi foarte scrofuloşi, cum zice Caragiale, la datorie cu ceea ce faceţi. Luaţi
îndeletnicirea voastră ca pe o religie şi nu veţi greşi, poate doar nu veţi reuşi aşa cum vreţi
dvs. sau cum vrea receptorul dvs. Dar sinceritatea dvs. să nu fie pusă la îndoială. Niciodată.
Nu vă vindeţi ieftin, chit că uneori pâinea e mai mică: „Păi bine, ţi-am dat 100.” „Nu se
poate, trebuie să dai 1000.” Cum te vinzi, aşa te preţuieşti. Aveţi grijă. La început. Pentru că,
dacăţi-a alunecat uşor piciorul, e puţină gheaţă, ce să fie? A doua oară îţi spune „Păi eşti
învăţat să cazi. Mai cazi o dată pentru mine. Hai!” Nu fiţi ambiţioşi pe prostie, pe inteligenţă,
pe posibilitatea de a preîntâmpina ce urmează să se întâmple. Nu poţi săştii întotdeauna ce
va fi... (sala tace) Preţuiţi în meseria dvs. tăcerea. Nu liniştea. Nu e acelaşi lucru, nicio clipă,
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pentru singurul motiv că linişte nu există.. Mereu se aude ceva. Aud pânăşi cum îmi clipesc
mie pleoapele. Mare lucru tăcerea;
cerea; este arma noastră
noastr cea mai de preţuit. Şi atunci toată sala
se apropie de mine cu o palmă,, cu un nas, atât face. Şi asta e o victorie, e o mare victorie.
aceast elementară gimnastică.
Preţuiţi atunci când veţi putea să stârniţii această

s ne oprim la aspectul pe care, la vremea
Adrian Titieni: Am să vă rog, domnule profesor, să
ocat. Mai în glumă,
glum mai în serios, mi-aţi spus că ecuaţia
respectivă, l-am întâmpinat destul de... şocat.
reuşitei are legătură cu talentul,
dar nu e vorba numai despre
talent şi că primii 20 de ani de
profesie nu contează...
M. A.: Da.
Adrian Titieni: Ştiu, acum
întâmplarea face că am trecut de
cei 20 de ani şi vă înţeleg absolut.
Atunci nu înţelesesem aproape
nimic.
M. A.: Reacţia dvs. a fost cât se
poate de normală, domnule.
Sigur că da. Când începi să te
uiţi înapoi şi spui: „Ei, la 20 de
Dac mă ajută Dumnezeu, poate vine acu’ la
ani n-a fost, da’ lasă că vine la 40. Ei, poate la 60. Dacă
80.” Dar este o aşteptare... şi aveţi perfectăă dreptate. Pentru ccă ce se întâmplă? Dă-mi voie săţi dau o explicaţie care nu e pe măsura
sura inteligenţei
inteligen mele atât de sclipitoare. Partenerul nostru
cel mai important este în sală.. Iar el se schimbă,
schimb el evoluează, el devine altul deoarece are
capacităţile lui de a percepe, de a inventa, de
altfel de influenţe şi atunci trebuie să intru eu în capacit
s vină în întâmpinarea noastră. Că, dacă stă aşa:
a-mi veni în întâmpinare. Obligatoriu ca ei să
„Ce zice, dragă? Nu înţeleg
eleg nimic.”... Unu’, când l-a văzut pe Godot, el aici, nevastă-sa acolo –
i, după 20 de minute, ea s-a sculat, a trecut prin scenă că
începuse piesa, o scenă, două, trei – şi,
ă, hai acasă
acas căăştia îşi bate joc de noi!” Şi a plecat.
n-avea altfel cum şi s-a dus la el: „Mitică,
noastr de a evolua... (aplauze prelungi) Nu mă
Deci – capacitatea dânşilor de a pricepe şi a noastră
faceţi să ies pe aplauze că nu-mi place!
UNATC, sala Ileana Berlogea
17 aprilie 2014
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DANTONul DEFINITIV
– MIRCEA ALBULESCU
– Fragment din lucrarea de doctorat a prof. univ. dr. Mircea Albulescu7 –
Pornesc pe drumul acesta, acum, în înserarea carierei mele actoriceşti, şi-mi simt
inima în piept aidoma lui Paşadia în dimineaţa duelului cu Pantazi8. Vocabula „duelul” sau,
dacă vreţi, această redingotă bleu-vert străjuită la mâneci, la guler şi pe capacele buzunarelor
cu catifea neagră şi abia lucioasă, mi-am îngăduit să o închiriez de la titlul unui studiu
imaginat de conu’ Alecu Paleologu, publicat la Editura Eminescu în 1970 şi care se chema
„Tema duelului la Camil Petrescu...”.
Desigur, acum, totul este cu capul în jos faţă de comparaţia cu eroii lui Mateiu
Caragiale deoarece Paşa, acum (şi chiar oricând, Dumnezeule!), nu Poate fi decât cavalerul
Don Camilo, iar cel ce crede în steaua dragostei descoperite aici, „la porţile răsăritului, unde
nimic nu e luat în serios”, sunt eu.

Mircea;Despre teatru... şi teatrul radiofonic, teză de doctorat, conducător științific: prof.
univ. dr. Ileana Berlogea, UNATC „I.L. Caragiale” București, 2002.La împlinirea vârstei de 75 de ani,
maestrul Radu Beligan a oferit domnului Mircea Albulescu o carte de vizită cu dedicaţia: Definitivului
Danton şi strălucitului scriitor Mircea Albulescu. Iar la premiera cu Danton din 1974, Dinu Săraru scria:
„Mircea Albulescu – în Danton – o creaţie unică, ilustrând dezlănţuirea unui talent unic.” „Mircea
Albulescu – în Danton – un moment de referinţă în teatrul românesc modern. Suntem într-adevăr
datori să aplaudăm fără rezerve această performanţă şi să nu ne zgârcim la elogii pentru că, aşa cum
se va vedea în timp, creaţia tânărului, totuşi, actor va fi greu de egalat vreodată.” „Ce mare bucurie
pentru un cronicar să poată constata, alături de exigentul public care aplaudă copleşit la final, că
teatrul românesc are azi actori atât de dăruiţi şi că acest teatru are astfel şansa de a înscrie o epocă de
aur!” (citat din introducerea cărţii domnului Mircea Albulescu Duelul sau Jurnalul actorului care l-a
interpretat pe Danton, Fundaţia Naţională „Nişte ţărani”, Buc., 2011).
8 Personaje ale romanului interbelic „Craii de Curtea-Veche” (1929) de Mateiu Caragiale. În
ecranizarea lui Mircea Veroiu din 1995, Mircea Albulescu a jucat rolul lui Paşadia Măgureanu.

7Albulescu,
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Eu, actorul, cel care mai de voie, dar cel mai adesea de nevoie, îi împrumută
dramaturgului „starea sa civilă”.
Deşi, iarăşi, ar fi cam greu să ni-l imaginăm pe Paşa într-o lumină palidă de misogin,
care socoate femeile ce nu pot îmbrăca straiul eroinelor sale, doar nişte „animale înguste”
după cum îl pârăşte pe Don Camilo în „Istoria...” sa, G. Călinescu.
Dar, dacă sunt gata oricând să-i ofer lui Camil Petrescu chipul „stărilor mele”, este,
desigur, şi datorită faptului că ştiu, din toată inima, şi pot jura cu mâna pe creştetul oricărui
personaj din panoplia pieselor sale, că-mi va hărăzi, precum tuturor eroilor săi,
incandescenţa unei „suferinţe grandilocvente” („Tel maitre, tel valet!”... Chestia aia cu turcu’
şi pistolu’ nu cred că i-ar plăcea lui Don Camilo). Suferinţă pe care, de altfel, a probat-o în
ambuscadele de toate felurile şi chipurile imaginabile datorită atacurilor, mai mult sau mai
puţin concertate, care i-au întovărăşit zbuciumata lui carieră scriitoricească, dar mai cu
seamă pe cea de dramaturg.
„Înainte de a scrie roman, Camil Petrescu compuse teatru care avu succese şi
reversuri, deopotrivă motivate. Cu toate acestea, marile lui însuşiri au rămas rău cunoscute.
Autorul îşi presară piesele cu note pentru actori şi pentru regizori, cu ideea că cea mai mică
greşală de gest şi de intonaţie distruge drama. Asta plictiseşte pe interpret, mai cu seamă că
teatrul trăieşte din mişcările sufleteşti exterioare, nicidecum din infinitesimal...”
Opresc aici citatul din „Istoria....” călinesciană pentru că nu vreau să port un duel în
trei, mai ales că, în această situaţie, sunt sigur că Don Camilo ţinteşte alături de mine, în
inimă, retorica imensă şi inconfundabilă a celui mai ratat actor din istoria Academiei
Române. (Pentru cine nu s-a dumirit „din prima”... pecizez că mă refer la „actorul” G.
Călinescu.)
Asta e!
Continui cu aliniatul imediat următor din „Istoria...” magistrului: „...Analiza aceasta
parantetică şi subtilă dă mari satisfacţiuni intelectuale, dar rămâne probabil străină
căutătorilor de emoţii vii. Camil Petrescu este, şi în roman ca şi în teatru, un analizator. Fiind
un autor cu verbul pripit, exaltat, deşi fară ieşiri catastrofale, dramaturgul izbuteşte, cu toată
pasiunea şi încă şi mai mult, cu toată mania pentru nuanţe care îl împinge la artificii
psihologice şi la cazuistică, să cadă din când în când peste scene de un mare patetic, care,
indiferent dacă dramele sunt sau nu prezentabile, dau satisfacţie instinctului nostru liric.
Vezi cazul dramei Suflete tari.”Oricum profesorul se corectează duios şi acceptă să aplaude
elegant Teatrul!, chiar dacă teatrul Iui Don Camilo nu este teatrul „actorului”... G. Călinescu.
Da, cel puţin cinci din primele şase piese (Am căutat să extirp, cu minime dureri,
proiectilul cu explozie perpetuă, Mioara, din corpul dramaturgului.), cel puţin cinci merită
aplauze.
Îndrăznesc să părăsesc iar, dar numai pentru o vreme, autoritatea citatelor
călinesciene pentru a încerca să mă mai apropiu cu un pas de locul „duelului”, dar această
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nesupunere eretică va fi foarte repede reprimată pentru simplul motiv că sunt obligat să dau
toată dreptatea profesoarei mele de Teatru (atenţie, nu de Arta Actorului) Ileana Berlogea,
care m-a asigurat cu blândeţea dumneaei arhicunoscută: „Dragul meu, trebuie să ştii că fiul
meu, când era abia de-o şchioapă, văzându-mă cercetând o grămadă de fişe şi un vraf imens
de cărţi la care trebuia să mă refer în noua mea carte, a conchis cât se poate de exact, dacă nu
cumva am intuit şi o nuanţă de cinism în tonul său: E clar, o carte se scrie din alte cărţi!”
Aşadar, pe curând domnule Călinescu! Regula de onoare, atât cea scrisă cât şi cea
nescrisă, le cere combatanţilor să-şi dea mâna înaintea duelului şi să salute martorii, chiar
dacă acest ceremonial se oficiază într-o deplină tăcere.Mi-ar fi plăcut, ce e drept, ca lucrurile
să se fi petrecut aşa, dar...
I-am strâns mâna lui Camil Petrescu de-adevăratelea cu aproape o jumătate de secol
înaintea duelului (mai exact în primăvara anului 1956) şi gestul acesta „pripit, exaltat şi fără
ieşiri catastrofale” l-am furat în vacarmul stârnit de bucuria celor peste douăzeci de colegi
care jucam în spectacolul de absolvenţă a I.A.T.C.-ului „Tragedia optimistă” de Vâşnevschi,
într-o sală de spectacole de la subsolul Ateneului Român.
Paranteză!
Am fost o promoţie celebră chiar din anul IV când cei doi profesori de măiestrie,
Aura Buzescu şi Nicolae Bălţăţeanu, au fost îndepărtaţi din şcoală.
Paranteză închisă!
Deci, acolo, în teatrul din subsolul Ateneului, se vorbea în doi, în trei, în câte câţi poţi
să vrei – şi eu tot mai ţineam în palma mea mâna acestui vulcan, Don Camilo, fiind mânat şi
deopotrivă minat de dorinţa fierbinte de a cunoaşte această statuie care a coborât de pe
soclul său din curiozitate pentru viitorul chip al teatrului românesc.Vorbea cu toată lumea,
dar răspundea doar celor cărora le văzuse buzele în clipa când i se adresau. Masca cu
eleganţă experimentată hipoacuzia care-l chinuia de atâta vreme.Şi, cu toate astea, părea că
tot caută pe cineva din priviri.Văzând că are prea puţine şanse să scape din strânsoarea unui
fost campion de atletism, m-a tras uşor către el şi m-a întrebat cu o duplicitate în privire de
parcă mi-ar fi cerut adresa celei mai frumoase colege din clasa noastră: „Unde e ăla
urâtu’?”Aveam 185 de centimetri înălţime şi o greutate de 81 de kilograme, păr ondulat,
jucasem şi rugby şi... poftim întrebare!I-am făcut semn de sus, de la mine, abandonându-i
braţul că, adică, cine, care, „ăla urâtu’”?Cu liniştea celor care-şi cunosc bine intenţiile, mi-a
silabisit în ochi: „Marinarul răguşit!”...Ei, poftim, gusturi!...
Dar, Don Camilo ştia exact de ce şi pe cine caută.Tot timpul spectacolului i-a vorbit
lui Vlad Mugur, tânărul nostru asistent, despre Costică Rauţchi – căci el era „Marinarul
Răguşit” – despre speranţa lui că, poate, acest băiat ar fi în stare să dea chip şi viaţă eroului
său care încă niciodată nu a văzut lumina scenei, Danton.L-am adus pe Costică Rauţchi şi am
asistat la primul excurs al autorului despre personajul acesta atât de fabulos.
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Despre această piesă (aţii ghicit, înapoi la citate, la „Istoria...”) G. C
Călinescu...
doinea:„Reprezentabilă sau nu (mai de grabă
grab nereprezentabilă prin excesul de nuanţe şi prea
excep
un portret de o uimitoare vitalitate.
multele tablouri), Danton este o operă excepţională,
Replicile (întemeiate pe documente) sunt sobre, comentariile adevărate
adev
analize. Explicaţia lui
Marat este un portret fin, irealizabil scenic.”Şi
scenic.” citează din paranteza amintită:„...trup îndesat,
cu umeri laţi, dar dezarticulat, ros de febră.. Dacă
Dac într-adevăr cancerul e o boală provocată de o celulă
care se dezvoltă dezorganizat, atunci tot trupul lepros al lui Marat e parcă
parc devorat de inima lui care
creşte necontenit, distrugând restul...” Marat, un portret irealizabil scenic, dom' Pro'sor?

Na
Bucureşti, 1974
Danton – Teatrul Naţional
(serie de fotografii făcând
când parte din arhiva personală
personal a prof. univ. dr. Mircea Albulescu)

„m
Păi, uite că închid ochii şi-l văd pe „măestruţul”
(că aşa ne alintam noi – Cozorici şi cu
mine), cum hăituia prin scena Mare a Naţionalului,
ţionalului, cum ne îngheţa
înghe cu fulgerul din glasul lui
dumnezeiesc, cum ţinea
inea pe umerii lui de fost atlet de lupte libere şi suflet care a dezmierdat,
în sensul cel mai propriu al vocabulei, nicovala, în halele uzinelor „Vulcan”. (Epitetul
„irealizabil scenic” mă duce cu gândul la replica ardeleanului când a văzut
v
girafa... „No, aşa
ceva... nu există!”) - [Iertaţi paranteza!]
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Păi, dom' pro'sor, nici Marat-Marat nu arăta şi mai ales nu era aşa fantastic cum „era”
Marat-Cozorici! Păcat că nu l-aţi apucat! Ce păcat că nici unul din aceşti doi stâlpi n-au
apucat să-şi vadă deasupra minţilor lor friza superbă a vieţii acestui spectacol.
Voi reveni, dacă îngăduiţi încă o mică paranteză, că doar suntem pe sufletul celui mai
mare autor de literatură dramatică parantetică pe care-l cunoaştem.
Danton, piesă scrisă la îndemnul lui G. Storin în anii 1924-1925, a fost pusă în studiu
de compania Bulandra la cererea acestuia, dar... după ce rolurile „au fost scoase”, piesa a fost
înlăturată în ziua primei repetiţii de doamna Lucia Sturdza Bulandra.
Paranteză!
În anul 1957 repetam la Teatrul Municipal, unde am fost angajat împreună cu Victor
Rebengiuc, Anca Vereşti şi Cornelia Turian (mama actriţeiDorina Lazăr) în urma unui
concurs la care eu m-am prezentat doar ca să le dau lor replica...
În anul 1957 repetam Hanul de la răscruce, de Horia Lovinescu în regia lui W. Siegfrid.
În distributie numai lume bună: Aura Buzescu, G. Storin, Vili Ronea, Septimiu Sever,
Tanţi Cocea, George Măruţă, Mircea Şeptilici, Tomazoglu, Emanoil Petruţ, Puiu Hulubei,
Benedict Dabija şi, rătăciţi printre ei, Anca Vereşti şi cu mine.Din toată stirpea asta de
domnitori şi descălecători de Teatru Românesc mi-a lăsat o impresie copleşitoare G. Storin.
Mai înalt ca mine, cu o căciulă boierească ce-l înălţa cu încă un stat de vreo trei frunţi,
privind mereu undeva departe ca cei pe care nu-i mai paşte curiozitatea imediată sau
vederea nu-i mai slujeşte cu credinţă, Storin n-o ierta niciodată pe doamna Bulandra când îi
tăia calea şi rostea cu dicţia sa penetrantă şi cu glasul său domol voalat discret de o răguşală
domnească: „Dis-pe-ra-ta secolului!”... Pe Dabija, care mai venea la repetiţie direct de la
„Cireşica”, unde combătuse cu nea Fănică Ciubotăraşu şi cu Nae Ştefănescu, paharnici direct
coborâtori din Curtea Rărăşoaiei lui Ştefan cel Sfânt, pe Dabija îl alinta, „Măi, Dabijană!”
Ei bine, Omul ăsta şi-a îngăduit capriciul să-mi arate o grijă deosebită, o atenţie plină
de căldură, chiar să se intereseze de drumul meu, posibil, în teatru...Asta dacă timpul n-a
agăţat dioptrii sentimentale amintirilor mele.Dar, nu e aşa!
Mă întreba în pauze ba de una, ba de alta, n-o prea „gusta” nici pe „Buzica”, dar îşi
făcea vreme să stea de vorbă cu mine.Şi astfel, într-o zi, l-am întovărăşit la restaurantul
Moldova, lângă Grădina Icoanei.Şi acolo, atunci, în aşteptarea obişnuitei fripturi, privind
prin mine cu ochii aceia care abia cu greu mai desluşeau contururile, dacă lumina nu era
destul de puternică, precum pe scenă, de o pildă, mi-a spus: „Măi, băiatule, tu, dacă laşi
pripeala asta din vorbă, să le spui ăstora să-ţi dea să joci Danton-ul lui Camil!”
Era în primăvara anului 1957.
Vreme vine... vreme trece... (mai de de mult m-am hotărât să nu mai pun ghilimele
când îl citez pe Eminescu. E atât de al nostru sau, mai bine spus, atât de puţin am „fi” fară el
încât singura noastră şansă de a fi, e să fim egali... una cu el!) Dar, până să treacă cei 15 ani
pâna la prima mea întâlnire, din cele două avute, cu Danton, să nu pierdem vremea şi să mai
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copiem, aidoma călugărilor
rilor de prin scriptoriile mănăstirilor
m
iezuite, câteva linii spre
dumirirea pricinii.
Astfel, Ovidiu Ghidirmic în lucrarea sa „Camil Petrescu sau patosul lucidităţii”,
apărută în 1975 la Editura Scrisul Românesc din Craiova, pornind de la aser
aserţiunea lui
Garabet Ibrăileanu cum că „Ideile îmbătrânesc
trânesc şi mor”, se lasă în voia gândului şi constată că
anim (e vorba în continuare de idei, fireşte.).”
„Ceea ce rămâne esenţial este suflul vital ce le animă
Curios fenomen: unul dintre autorii care au fost învestiţi
învesti la noi, cel mai mult, cu
titulaturi ca – scriitor de idei, literatură de idei, teatru de idei, etc, etc... – profund inadecvate,
în
conţine şi trebuie să conţină idei, dar
fiind tautologice (deoarece toată literatura, se înţelege,
nu în dauna concretului viu al vieţii),
ii), a reacţionat,
reac
şi încă cu câtă înverşunare!, contra aşate, imediat O. G. citează
citeaz din articolul lui Camil Petrescu, Teatrul
zisei literaturi de idei. Şi, fireşte,
rut în „Rampa” (anul XVI, nr. 3965) din 9 aprilie 1931: „Teatrul nu este şi nu poate fi
de idei, apărut
altceva decât o întâmplare cu oameni. Orice operă care s-a
abătut
tut de la acest principiu a fost sortită
sortit pieirii. Teatrul
nesfâr
confuzie. Ideile trec, oamenii
de idei este o nesfârşită
rămân.
mân. întâmplările
întâmpl
cu idei împărtăşesc soarta ideilor.
Toate se decolorează,
decoloreaz se demodează. Unele într-o mie
de ani, altele într-un veac, altele într-un an. Ceea ce se
înveche mai curând este tocmai ce părea mai izbitor.
învecheşte
Suprafa pretenţioasă!”
Suprafaţa
Desigur, totul este o trecere, dar poate că
teatrul, între celelalte surate ale sale într-ale artei, este
cel mai aproape de om în truda sa de a converti faptul
de viaţă de la trecere la petrecere – gând mult drag lui
Constantin Noica.
Dar atunci o întrebare vine singură pe buze şi
îşii cere dreptul să
s se rostească în mod neliniştitor
pentru conştiinţa
con
estetică a fiecărui truditor într-ale
teatrului.
Care este esenţa teatrului?
Joseph Gregor, la începutul monumentalei sale lucrări, Istoria teatrului universal,
î dă seama că nici măcar nu are nădejdea să-şi
punându-şi această întrebare preliminară,, îşi
răspundă,, deoarece teatrul este un fenomen mai mult social, un Kollektiwum (şi dacă-mi este
colectiv omenească, după vânătoare) aşadar,
îngăduit consider teatrul a doua îndeletnicire colectivă
un Kollectiwum, care implică o impresionantă
impresionant construcţie (nu neapărat materială).
încerc să acopere această noţiune pornind de la un
La rândul său, Camil Petrescu încercă
c „teatrul, de la originile sale îndepărtate, mitice,
adevăr de bun-simţ care îi îngăduie să afirme că
de cult, de act sacramental, exercitat în cadrul serbărilor
serb
eleusinice şi dionisiace, este cu predilecţie
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arta maselor, că se adresează în consecinţă publicului celui mai larg, că se înscrie în categoria
„genului spectacol„ (...), o exhibiţie organizată, al cărei obiect este o întâmplare reprodusă în faţa unei
mulţimi anume adunată.”
În Modalitatea estetică a teatrului, autorul delimitează cele două tendinţe istorice care
caracterizează reprezentaţia dramatică, şi anume:„Astfel am văzut că de la originea
probabilă a teatrului, atât cât e cunoscut, se perpetuează două moduri de a fi, istorice. Unul
este reprezentarea unui text, altul este liberul exerciţiu teatral al omului-actor, atât cât îi îngăduie
mijloacele fizice şi intelectuale cu care e înzestrat şi cât îl duc tendinţele lui fundamentale; în
primul caz accentul cade pe o creştere intelectuală, de substanţialitate, atenţia fiind
îndreptată asupra frumuseţii textului pe care actorul îl debitează, îl recită, sau, după cum
remarca Kjerbull-Petersen, cel mult îl declamă impersonal. În cel de al doilea caz, de cealaltă
parte, e măscăriciul, evoluând în zonele inferioare ale societăţii, răzbind până sus, când
farmecul personal e completat de frumuseţe fizică, muzică, duh şi vedere satirică.
Aceste structuri funcţionează şi astăzi.
Teatrul de măscărici şi circul n-au dispărut deci din lume, pe când în centrele culturale se mai
joacă şi astăzi piese, aşa... dintr-un sentiment de stimă literară...”
Mă bate gândul, prin toate colţurile minţii mele, să propun celor două camere ale
Parlamentului nostru, să scoată o lege privitor la Primatul textului, reluând experienţa
legiferată încă din antichitate, când printr-un decret propus de oratorul Licurg şi votat în
unanimitate, decret prin care se ridicau, pentru merite cu totul excepţionale, statui de aramă
primilor trei mari poeţi tragici ai omenirii – Eschil, Sofocle, Euripide – şi care impunea în
acelaşi text de lege ca o copie după operele lor să fie depusă la arhivă, interzicând actorilor să
se abată de la textul oficial. [Nu, că eu nu îndrăznesc să mă gândesc ce trebuie să fi fost la
gura „actorilor” din vremea lui Licurg, dacă a trebuit să se recurgă la o asemenea... lege (mă
rog!).]
Cel de al doilea caz – partea cealaltă – a doua tendinţă fundamentală observabilă de-a
lungul timpului în reprezentaţia dramatică, este liberul exerciţiu al omului-actor, culminând
până la adevărata prioritate a actorului şi dând frâu liber exhibiţiei.
Dacă neglijăm commedia dell’arte (deşi e mare păcat!), putem fixa momentul
fenomenologic – denumit de altfel, producţia actorului– după anul 1671, odată cu apariţia
actorului englez Garrik, acela care a dat la iveală măreţia textelor lui Shakespeare, datorită
capacităţilor sale intelectuale şi intuiţiei sale cu totul ieşite din comun. Cu Garrik creşte
virtuozitatea omului-actor care prin arta sa, prin alegerea cu adevărat istorică de „a fi” pe
scenă (şi nu de „a face” cele câteva momente de succes, ştiute pe dinafară şi de public şi de
oricare cabotin), izbuteşte să dea relevanţă sensurilor operei dramatice.
Publicul aude textul, dar pleacă cu sensurile majore imprimate de omul-actor.
Arta actorului a străbătut o cale deosebit de grea, dar şi fabulos de interesantă, de la
sfârşitul secolului al XVII-lea ca să ajungă în faptul celui de-al XXI-lea o îndeletnicire artistică
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creatoare, precumpănitor intelectuală,, cu toate atributele care se impun şi îşi cer dreptul la
viaţă, nu numai la... replică!
î pierde valoarea în absenţa unui gând
Pentru mine, un text, fie el oricât de celebru, îşi
cu adevărat creator despre spectacol şi,
i, fireşte, despre rol.
Spectacolul de teatru nu trebuie confundat cu textul dramatic.
Altminteri... înapoi la lectură,, spectatorule!
Trăiască viaţa tihnită de cititor! Doar curio
curioşii şi generoşii se pot metamorfoza în
spectatori activi.Restul să rămână...
... lectori satisfăcuţi
satisf
pe deplin de propria lor lectură, de
propria lor viziune, de propria lor... interpretare. Ar fi inutil şi chiar imoral să le mai
amintesc de arta scenică (după denumirea lui C. Hagemann), de teatrul integral care se
impune prin colaborarea tuturor factorilor într-o sinteză excelent orhestrată, permiţând
(aten
nu numai ale actorilor!), oferind în
evidenţierea solo-urilor de mare virtuozitate (atenţie!,
ultimă instanţă publicului gestul splendid şi
ş superb-risipitor al unei arte atât de complexe
cum este o reprezentaţie de teatru.
Dar, pentru asta, este imperios necesar ca publicul, cealaltă
cealalt jumătate care formează
s fie la fel de interesat, de inteligent, de
împreună cu spectacolul o „Seară de teatru”, să
talentat. Numai această echivalenţă poate facilita transferul de energie între scenă
scen şi sală,
între sală şi scenă. Această traversare a sufletului, peste ramp
rampă, în ambele sensuri, conferind
serii de teatru valoarea sa deosebită,, inefabilul care ne face să
s revenim şi să îndemnăm şi pe
alţii să vină la teatru şi să guste din acest elixir minunat şi tămăduitor.
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Da, tămăduitor, pentru că eu cred în thaliaterapie!
Dar, vreme trece, vreme vine... şi iată că am ajuns în sprânceana primăverii anului
1972.
Paul Stratilat mă invită la Radio să joc Danton într-un serial scris de N. Al. Toscani,
după piesa omonimă a lui Don Camilo. Au mai fost poftiţi G. Cozorici, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Ion Caramitru, Mihai Heroveanu, Ion Marinescu, G. Ghiţulescu, Corado
Negreanu, Mihai Dogaru, Alfred Demetriu ş.a.
Scenele Convenţiei s-au înregistrat în Sala de Concerte a Radiodifuziunii. Capacităţile
studiourilor de flatare şi prelucrare a sunetelor, ca şi fonoteca de zgomote destul de redusă,
au obligat întregul colectiv să recurgă la mijloace „naturale” în rezolvarea multiplelor
ambianţe sonore cât şi dispunerea în planuri diferite faţă de microfon, mergând până la o
reală punere în scenă pentru secvenţele care presupuneau mai multe personaje sau deplasări
semnificative ale acestora. Ce mai, am jucat piesa în toată legea, mai puţin atributele vizuale
cum ar fi... decorul, costumele, machiajul, lumina, etc, etc...
Cât priveşte caracterele, personajele, personalităţile – ei bine, fiecare s-a străduit să fie
cât mai aproape de cerinţele textului, pe de-o parte, şi să nu-şi trădeze propria credinţă.
În ceea ce mă priveşte, am căutat să strecor o lumină complementară de sensibilitate
„forţei” pe care Paul Stratilat căuta să o imprime fiecărei scene, aproape replică de replică.
A fost o bătălie pe care, dacă nu am câştigat-o, nici nu pot să spun că a fost
devastatoare pentru mine. Ba, chiar am reuşit să „contabilizez” un set de intenţii, să
exorcizez câteva edecuri aparent necesare şi de veche tradiţie în îndeletnicirea actoricească.
Cele trei episoade: Invazia prusacă, Singur împotriva duşmanilor şi În preajma ghilotinei, au
trecut în undă pentru prima oară la 13, 14 şi 15 martie 1972.
Întâmplarea a făcut să-mi fie de mare priinţă gândul cel bun de a considera cu
deosebită atenţie „petrecerea” mea radiofonică pe acest ocean în plină dezlănţuire stihinică
pe care Camil Petrescu l-a potopit peste lumea teatrului şi 1-a intitulat (ignorând tradiţia
americană care-şi botează uraganele doar cu nume de femei) Danton.
Radu Beligan schimbase fotoliul directorial de la Teatrul de Comedie cu cel de
Director General al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti. Între numeroasele
planuri ambiţioase care urmăreau să împletească atât realizarea directorului, cât şi a
actorului Beligan s-a aflat şi proiectul Danton. Beligan a fost cel care m-a chemat de la Teatrul
Municipal la Teatrul de Comedie cu prilejul spectacolului realizat de Dodi Esrig, Troilus şi
Cresida. Tot Beligan a fost cel care m-a chemat la Naţional pentru Danton-ul pe care urma să-1
monteze Horea Popescu, rezervându-i lui Beligan rolul lui Robespierre.
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Întâmplare, întâmplare, câte cariere nu se zămislesc sau se distrug în numele tău!
Danton - în premieră absolută - pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, a fost o
„aventură” extraordinară care a mai fost repetată, dar nu în toate coordonatele ei, de Trilogia
antică, spectacol atât fericit refăcut de Andrei Şerban în spaţiile aceluiaşi teatru.
De dincolo de mai bine de aproape treizeci de ani încerc să întorc o privire peste
umăr, căutând să-mi alin prezbiţia cu ochelarii pe care oricine îi are cel mai la-ndemână, dacă
e vorba să caute umbre... „programul de sală”. La mijlocul caietului, împuşcată de rugina
capselor, agonizează o „Distribuţie” rănită de soartă prin prea multele nume care au trecut
cealaltă rampă, a eternităţii, ca să ne „facă aplauze” la intrarea în rai, tuturor, fiecăruia la
vremea lui, şi după rolul rânduit de regia întâmplărilor lumii.
Dom’ pro’sor ne tot spunea „Istorii...” cu zmei şi balauri care umblă să ne-ngroape
până la gât, să ne lingă creştetul cu limbi de foc, să ne taie urechile, să ni le facă pâlnie şi să
ne toarne-n cap că... „nu e realizabil!”.
Dom’ pro’sor!... păi, se poate?
Să-i lăsăm pe Carmen Stănescu, pe Beligan, Piersic, Crâşmaru, Constantin sau
„Ovizii” Moldoveni, cu şi fară „I”... să ne plecăm frunţile şi să ne descoperim catapetesmele
sufletelor când citim printre rândurile ăstei oştiri de credinţă şi dragoste pentru Teatrul
Românesc, numele unui Gheorghe Cozorici, Emanoil Petruţ, Emil Liptac, Chiril Economu,
Al. Demetriad...
Iertaţi! Mă opresc... o clipă.
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Da!... Am pomenit mai înainte de Cozorici în Marat. Dar cine îl poate uita pe Emanoil
Petruţ în Westermann? Glasul lui adânc, moştenit de la vreun cântăreţ din strana
mânăstirescă zugrăvită de întâi-ziditorul neamului lui de moldovan. Mersul lui înglodat în
cismele alea mai mari de 48 (durerea lui de cap şi a cizmarilor din teatru), privirea care te
neliniştea de câtă bună-voință liniştită poate să lumineze...
„Prea multele tablouri”?
Dom’ Pro’sor... Păi, Paul Bortnovschi ce-a păzit el, „sireacu’”?
Din echipa de patru arhitecţi care au început să guste teatru (odată cu mine9) pe scena
Municipalului – adică Ciulei, Oroveanu, Bodeanu – Paul Bortnovschi şi cu Oni Oroveanu
aveau feţe de actori (să nu se supere Liviu Ciulei).
Decorul durat din planuri atât de „lucrate”, cum a imaginat Paul Bortnovschi,
adâncimile fantastice – O, Doamne! mi-aduc aminte că în tabloul XV, „Parcul”, jucam din
strada Arghezi până în Bulevardul Bălcescu. Trebuie să ai „talent de geniu” (sic!), dar şi curaj
nebun să îmbraci scena Naţionalului în tone de tablă, să o podeşti cu tablă şi să inviţi actorii
să se dedea unor momente de acută sensibilitate în mediul acesta... „revoluţionar” (şi ca...
scenografie!).
Şi cu toate astea, şi noi toţi ăia, cu Horea în cap, având drept scut sufletul şi în loc de
lance puterea şi ştiinţa noastră de-a trudi arta dramatică, am pornit la luptă.
Fiecare cu armele lui predilecte, ca la duel. Fiecare aruncând în luptă întreaga sa fiinţă
artistică.A fost prima ocazie în carieră când veneam la repetiţii cu un plan de studiu pe care
mi-l propuneam de acasă. Trebuia să găsesc calea către fiinţa personajului, aureola
personalităţii acestuia – chiar dincolo de textul şi de intenţiile parantetice ale autorului. Asta
cu atât mai mult cu cât Danton, aşa cum mărturiseşte Don Camilo, nu este o dramă istorică, ci
o reconstituire dramatică, dar, mai adăugă el: „Danton este o lucrare de teatru care a reuşit
reorganizarea interioară a întregului material datorită unui principiu de penetrabilitate şi de
coordonare în structura psihologică, tot atât de strict ca o determinare morfologică. Este ceea
ce noua filosofie şi psihologie germană numeşte Die Gestalttheori, adesea Gestaltpsichologie şi
care, singură, poate permite reconstituirea unei personalităţi din elemente disparate şi ades
contrazicătoare.
Niciuna dintre părţi nu se poate explica decât prin întreg!”
Numai printr-o intuiţie esenţială a întregului, nesfârşit mai preţioasă decât atâtea alte
date, poate fi pe deplin lămurită o figură istorică. O condiţie premergătoare, de nelipsit,
pentru posibilitatea unei intuiţii esenţiale, este, însă, aşezarea personajului în cadrul lui
adevărat şi nevoia de a-i cuprinde totalitatea momentelor susceptibile a fi convertite în semn
actoricesc.

Mircea Albulescu a absolvit Şcoala medie tehnică de arhitectură, devenind „conductor-arhitect”, şi
şi-a început cariera de actor ca amator, în echipa de teatru a Ateneului Popular „Ana Ipătescu”.

9
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Chinuitoare treabă. Dureroasă şi plină de risc. Dar mi-am dovedit, şi cu această
„crâncenă” ocazie, că nimeni nu poate spera mari biruinţe fără ca demersul său artistic să nu
fie dublat de umbra unui risc pe măsură... şi asta nu numai în îndeletnicirile artistice, fireşte.
Şi atunci am hotărât să tentez victoria în această teribilă luptă mizând tocmai pe scenele de
sensibilitate ale eroului şi, mai ales, pe clipele când acest erou este cuprins de frică.
Cultiv în arta actoricească pe care o grădinăresc cu o deosebită predilecţie, paradoxul.
Cred că paradoxul poate avea, atunci când este manevrat cu inteligenţă şi intuiţie scenică
aplicată, poate avea, zic, o funcţie magică în arta actorului. Oridecâteori mi s-a ivit prilejul –
şi mi s-a întâmplat de câteva ori în această jumătate de veac petrecută pe scenă (am început
ca „grădinar amator” prin ’48) – am tentat îngăduinţa Thaliei să-mi ocrotească demersul de a
defini stări şi relaţii scenice prin mijloace contrarii accepţiei comune despre chipul lor de a
vieţui. De altminteri, personajele care se dovedesc capabile să stârnească pasiuni în sufletele
actorilor şi să conducă această pasiune către o zonă de cercetare fertilă – pe de o parte a
potenţialităţii mai mult sau mai puţin manifeste, consubstanţială structural textului dramatic,
iar pe de altă parte a mijloacelor de complexă expresie actoricească – ei bine, într-o asemenea
eventualitate, personajele capătă aureola unor personalităţi în economia spectacolului de
teatru.
Personajele-personalităţi (atenţie! indiferent de întinderea rolului) sunt nestematele care
înnobilează blazonul omului-actor. Semnele de biruinţă. Stindardele spirituale ale histrionului.
Dar iată că zorii se zvonesc în „ducatul cedrilor de seară” şi cerul paginii se lasă
luminat de mireasma paşilor uitaţi în iarba încărunţind de rouă. Timpul duelului, atâta
vreme amânat, ne-arată cu degetul. Craii, zidiţi în straie lungi şi negre, aşteaptă servanţiimartori să-nceapă oficierea, rostind întâi-şi-ntâi, pre nume, pricina.
„Într-o sâmbătă din mai 1916 cu obrajii încinşi de invidie şi dezgust mă întorceam pe
înserat de la o «bătaie cu flori» de la «rondul al doilea» de la Şosea...
În sâmbăta aceea s-a desprins în mine însumi autorul dramatic şi, într-o săptămână,
lucrând însetat zi şi noapte, am scris, într-o cameră mobilată de lângă Arsenal, prima
versiune a Jocului ielelor, care trebuia să fie drama imperativului violent şi categoric al
Dreptăţii sociale.”
G. Călinescu ne lămureşte că Jocul ielelor vrea să fie o dramă teologică şi izbuteşte la
lectură să ofere o dezbatere inteligentă, dar numai atât, ideile nefiind încorporate în oameni
vii. Gelu Ruscanu, director de ziar socialist, vrea să aplice principile morale în absolutul lor
(fiind mai degrabă un adept al imperativului categoric kantian) şi se izbeşte de relativitatea
vieţii morale a oamenilor din jurul lui. [...] Neputând concilia absolutul cu relativul, se
sinucide.”
Pistoalele sunt încărcate.
Numărătoarea paşilor încheiată.
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Mă voi întoarce, voi ţinti, şi voi aştepta să văd, la gura pistolului, flacăra umbră a
sufletului său chinuit.
Don Camilo are un comportament civic deosebit de personal, datorat absolutismului
său, firii sale macedonskiene, ademenind incontinuu adversităţi, căutându-şi şi inventânduşi adversarii când nu existau în realitate, având nevoie de adversitate ca de un climat
firesc.Temperamentul său dramatic numai astfel se putea defini.
„Dezbaterea de idei nu este încorporată în oameni vii”?Păi, dom'
pro'sor...Dumneavostră aţi luat aminte numai la Ruscanu şi la ideile văzute de el.Dar Maria,
dar Penciu, dar Sineşti?Păi, staţi oleacă dumneavoastră, că tocmai aici montarea Sandei
Manu de la începutul anilor ’80 a acestui text pe scena „Naţionalului” bucureştean a uimit
lumea teatrului şi spectatorii, cu ipoteza cu totul surprinzătoare de prezentare a
personalităţii lui Şerban Şaru Sineşti şi mai ales – mai ales – relaţia scenică a acestuia cu cele
două personaje, Ruscanu şi Maria.
Păi, se poate imagina un omagiu mai adecvat, atât în spirit cât şi în termeni, pe care
un actor îl poate oferi marelui dramaturg, decât această provocare de a duela cu armele
adversarului, pe terenul acestuia, restituindu-i ideile întrupate în oameni vii, zămisliţi din
dragoste de viaţă, stăpâni pe mintea lor, capabili să-şi strunească dorul şi pofta, înţelegând
exact oportunităţile, şi folosind cele mai adecvate mijloace de a-şi pune în operă, proiectele.
Şi toate astea (nota bene!) au fost zidite folosind exclusiv cărămizile vorbelor lui Don
Camilo.Poate să pândească Licurg şi tot senatul lui o singură silabă în afara textului depus la
arhivă, că va îmbătrâni cu încă o mie de ani cheltuind uleiul opaiţului degeaba. Nu neapărat
dintr-un simţ deontologic, dar dintr-o iubire şi preţuire atentă a personajelor pe care le-am
jucat, nu mi-am îngăduit să le predau „legate” situaţiei impuse de autor.
Am spus „situaţiei”!
Datoria mea e să le iubesc, să le respect, să le apăr, ca să le pot trăi. Nu sunt un sinucigaş!
[Paranteză. (Când o să aveţi chef de o cafea bună vă poftesc să vă spun povestea vieţii
lui Iago – aşa cum a trăit-o, an cu an – şi de ce Othello trebuia pedepsit, da, pedepsit, acest
buze-groase care privea cu interes cum Emilia îi dădea, cu el în pat, meditaţii de sex
Desdemonei... Încercaţi, am cafea bună!) Paranteză încuiată!]
Mare bucurie pe inima mea să pot oferi omului, căruia cu atâta dragoste și respect iam strâns mâna acum aproape jumătate de veac, o plimbare în zori, purtând fiecare în mână
semnul preţului gândului, firii şi vieţii fiecăruia dintre noi. O bucurie rece ne scaldă pe
amândoi. Ne-am redefinit, cu claritatea argumentelor a căror alternativă este moartea, în
aerul tare care ne este propice, chiar fertil – dovedit – pentru amândoi.
Chapeau, Don Camilo!
Şerban Sineşti a fost o temerară addenda la Addenda... din 1947. Atunci şi acolo şi-a
zugrăvit propria sa imagine multiplicată în eroii săi zămisliţi din tuşe teatrale deosebit de
puternice, chiar dure, o'neilliene. Evitând cu grijă superstiţioasă emfaza perniciosă a
33

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Events
„specificului naţional”, o modalitate arborată cu neacoperită insistenţă între cele două
războaie mondiale, el s-a interesat cu încăpăţânare, uneori prea costisitoare, de substanţa
românească.Calea către comprehensiune internaţională nu poate eluda substanţa unei culturi
naţionale corect asimilate şi dătătoare de valori în deplină rezonanță cu întregul culturii
universale.Are bucuria confruntărilor spectaculoase în planul dezbaterilor intelectuale.Da,
intelectualii lui sunt nişte personaje-personalităţi care se reclamă, cu îndreptăţiri pe măsură,
din stirpea lui Hamlet.
Să ne întoarcem spăşiţi la un citat din „Addenda...”, unde el notează: „Hamlet este
drama lucidităţii. Este una din cele mai zguduitoare reprezentări ale lumii. Este o dramă
absolută care se desfăşoară în câmpul conştiinţei...Câtă conştiinţă, atâta dramă!”
Personajul în stare să susţină o asemenea dramă nu este, nu poate fi un „caracter” în
sensul clasic... personajul devine o personalitate!Câtă personalitate, atâta dramă!
„În zece ani, 1916-1926, am scris şase piese: Jocul ielelor, Suflete tari, Act veneţian,
Mioara, Danton, Mitică Popescu; aveam sentimentul că adusesem literaturii dramatice o
contribuţie esenţială, constitutivă, dar în toţi aceşti zece ani şi nici în alţi doisprezece după
aceea nu mi se acordaseră decât...
15 spectacole cu Suflete tari,
7 cu Mioara
5 cu Act veneţian.”
Autorul ale cărui piese au provocat atâtor cititori o reală admiraţie, dramaturgul,
poate singurul în perimetrul cunoaşterii mele, celebru pentru parantezele sale atât de
fastuoase, adeseori la concurenţă chiar cu replicile eroilor, abia dacă poate număra cu puţin
peste două duzini de reprezentaţii cu piesele sale în zece ani.
Şi fiindcă iar veni vorba de paranteze, dacă îmi este îngăduit, o ultimă privire în
„Addenda...” şi anume la „Nota regizorală”: „...Se atrage luarea-aminte că textul dat în
paranteză reprezintă concretitudinea însăşi a personajelor şi a piesei întregi. (...) Indicaţiile
necesare şi care constituie materialul unor adevărate caiete de regie, sunt cele care privesc
mişcarea interioară a interpreţilor, ritmul debitului, tonalitatea şi intensitatea vocii,
intenţionalitatea gesturilor. Ele sunt mai importante chiar decât textul vorbit, fiindcă numai ele dau
semnificaţie reală acestui text vorbit.”
Pornind de la aceleaşi premise, dar folosind, ce e drept, alte mijloace de cercetare, am
reuşit la rândul meu să cristalizez o anumită metodă de structurare a unui eşalon
premergător momentului scenic al artei actorului deosebit de vast şi variat, metodă care îşi
propune să stocheze şi prelucreze o multitudine de întrebări având drept semn comun de
recunoaştere ideea-chestiune„Ce?” şi „De ce?”.
Cred că această cale de cercetare poate intra într-o rezonanţă benefică şi creator
continuatoare cu splendida visare parantetică a marelui dramaturg. Chiar şi aci principiul
bătrân „Gestaltpsichologie” îşi dovedeşte, încă, actualitatea.
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„Vrem să spunem, încheind, că preferăm
prefer
ca un eventual regizor să realizeze în spectacol,
intenţiile şi viaţa care este indicată în paranteză şi nu
textul vorbit, fiindcă socotim că arta teatrului este
mai
curând
arta
actului,
decât
arta
cuvântului.Sperăm că prin «acte» nu se înţeleg
în
acte «elementare», «naturale», ci actele vieţii
vie
substanţiale.”
Precizarea dramaturgului relevă cu
pregnanţă opţiunea majoră şii chiar definitivă
definitiv a
omului de teatru, dar sub aspectul termenilor
folosiţi, profesorul Ion Toboşaru
aru cu al său
s
binecunoscut „fapt teatral”, oferă un termen mai
aproape de realitatea scenică şii chiar mai
cuprinzător,
tor,
raportat
la
complexitatea
evenimentelor constitutive ale artei teatrale.
Thank you, sir Toby!
impresionant situate în lumi diferite, folosind registre
Fapte teatrale de o vitalitate impresionantă,
personalit
deosebite, Sineşti şi Danton sunt două personalităţi
distincte care prilejuiesc actorului o
cercetare complexă şi de o rară adâncime a sufletului omenesc, care pe spaţii destul de
importante se suprapun cu imaginea pe care Don Camilo (aşa
(a îl alinta pe vremea când îl
tain – despre sine.
alinta... Eugen Lovinescu) o avea – desigur în cea mai mare taină
Curiozitatea, dorinţa fierbinte de a-l cunoaşte pe cel căruia i-am strâns mâna când a
venit să vadă la lucru pe viitorii actori, atunci în preajma primăverii
prim
anului 1956, m-a făcut să
vreau să fiu cât mai aproape de sufletul acestui „vulcan”.
Cred că Danton-ul meu nu l-ar fi surprins prea tare.
Dar în ceea ce priveşte Sineşti...Da!...
ti...Da!... cred că
c acolo, în locuinţa lui din Calea
Dorobanţilor...
ilor... ar fi avut loc „manevre” cu toate armele, acoperind toate temele de luptă
lupt pe
care era capabil să le imagineze la modul cel mai acut dramatic.
Desigur poate nu s-ar fi gândit la duel.
Dar eu?Eu ce păzesc?
Şii oricum, duelul poate fi socotit, de ce nu, o dezbatere intelectual-camilpetresciană.
Mai ales dacă ne raportăm
m la alte, multe, „păruieli
„p
de ţaţă” din literatura autohtonă şi – mai
ales – universală!
drept
cu condiţia să nu vezi
Jocul ielelor este „drama imperativului categoric al dreptăţii”,
idei!, după cum avertizează un alt personaj plin de farmec şi de viaţă, Penciulescu. Sentinţa
lui e categorică: „Cine a văzut
zut ideile devine neom, ce vrei?”
Şi ar mai fi o pricină care ar fi meritat, oricum şi oricând, să ne aducă faţă în faţă.
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Maria se adresează lui Gelu Ruscanu cu o replică-idee care seamănă uluitor, atât în
formă cât şi în substanţa ei, cu aceea pe care Danton o adresează lui Robespierre.
Extraordinar!
„Tot ce e viu– spune Maria –creşte din pământul negru al păcatului... Vrei să strângi totul
în cămaşa de forţă a ideilor tale?”
Iar Danton îi spune lui Robespierre:
„Robespierre, lasă viaţa să curgă mai departe. Ea singură e mare şi bună şi dreaptă. Lasă,
Robespierre, omenirea să iubească, să cânte, să se bucure.... Maximilien, numai morţii sunt cuminţi şi
cei care seamănă cu ei. Cei vii mănâncă, pipăie femeile, asudă, se... Robespierre, niciodată n-o să vie
virtutea ta... Nu măsura poporul francez cu patul ideilor tale!”
Ei bine, cine e Don Camilo?
Ruscanu-Robespierresau Maria-Danton-Sineşti?
Există atâtea scene în toată opera sa care sunt emblematic-semnificative pentru un
autor care toată viaţa lui a creat sub semnul adversităţii şi şi-a dorit – superb-inutil şi într-o
zădărnicie grandioasă – să împace Viaţa cu Ideea, categorii atât de opozabile, mereu în
contradicţie şi totuşi de neconceput una fără alta.
Camil Petrescu mărturiseşte cu o dezarmantă sinceritate:„Lucrez de predilecţie în
opoziţie cu ceva, întărâtat să opun propria mea viziune unei viziuni insuficiente, eronate, ori false cu
totul...”
În Suflete tari, Andrei Pietraru prilejuieşte autorului etalarea unui adevărat îndreptar
al gândirii sale amintind că sensibilitatea, pasiunea, raţiunea nu sunt categorii opozabile, nu
se exclud una pe alta, ci sunt, dimpotrivă, valori complementare.
Aşa cum observa Eugen Lovinescu, teatrul a fost adevărata chemare a lui Camil
Petrescu şi tocmai această carieră dramatică i-a fost refuzată în chip... dramatic.
Cele mai puternice predispoziţii temperamentale păreau anume structurate ca să se
exprime în teatru...
Numai prin teatru.
Teatrul visat de Don Camilo!
Don Camilo, acum înţeleg, s-a visat Actor!
Dar... Viaţa este întotdeauna mai înţeleaptă decât Ideea şi astfel „moştenim” unul dintre
cele mai autentice destine ale unui romancier citadin de talie europeană.
Focul nu s-a mai auzit.
Cele două siluete înveștmântate în negru-înalt își mai ascund fețele pe după pumnii
ținând strâns între degetele înmănușate crosele pistoalelor.
Aerul se parfumează în nuanțe de mov-matinal.
Lumina se întinde leneșă peste crestele cedrilor înlăcrimați.
Brațele dueliștilor coboară prevestind alchimii de taină...
Menite de dirijori osteniți în albe finaluri.
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Abia acum li se zăresc chipurile.
Împlinind blestemul...
Stau față în față...

Events

Camil Petrescu versus Camil Petrescu!
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Conferinţa Naţională
„Tehnicile teatrale în educaţie”
Subiectul Conferinței desfăşurate în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti în
perioada 21-22 noiembrie 2014 este legat de un proiect pe cale a se realiza: implementarea
orelor de artă teatrală în școli și licee în curriculum-ul OPŢIONAL.
Obiectivul general al demersului nostru este deschiderea către cultură a elevilor,
recuperarea publicului pentru teatru și expunerea unui număr cât mai mare de copii și adolescenți
la beneficiile pe care le oferă exersarea jocurilor teatrale, la dezvoltarea personală pe care o determină
utilizarea tehnicilor teatrale.
Conferința a avut loc la data de 21 noiembrie 2014, între orele 14.00 şi 19.00, la
UNATC Sala Atelier și a cuprins, în prima parte, o Sesiune de Comunicări ştiinţifice –
conţinutul paginilor care urmează în acest capitol, iar, în a doua parte, o serie de trei
workshop-uri demonstrative prezentate de lect. univ. dr. Mihaela Sîrbu şi lect. univ. dr.
Mihaela Beţiu (ambele profesori în UNATC, cu specializare în Joc şi improvizaţie teatrală) şi
profesor cu gradul I în învăţământul preuniversitar Mirela Dragu, alături de profesorul Şcolii
Speciale „Regina Maria” - Cristina Gârniceanu (Masterand Ped-ArtE anul II).
Temele Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice:
- De ce teatru în educaţie?
- Importanţa utilizării tehnicilor teatrale în educaţia generală deopotrivă pentru
îmbunătăţirea performanţelor elevilor, cât şi ale profesorilor.
- Importanţa Jocului în educaţie şi în special a Jocului teatral (cu reguli, metodologie şi
Obiective precise)
- Diferenţierea necesară între tehnicile interpretării (cu care se confundă, de obicei, arta
actorului) şi adevăratele tehnici teatrale – cele ale experimentării, ale dezvoltării
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personale, ale personalităţii autentice, tehnici ce eliberează imaginaţia, intuiţia şi
creativitatea.
- Dezvoltare personală prin Joc teatral, improvizaţie şi alte tehnici teatrale (legate de
asumarea unor situaţii, de posibile texte de abordat cu elevii de diferite vârste).
- Multiplele abilităţi pe care le dezvoltă Jocul teatral.
- Importanţa introducerii orelor de Teatru/Joc teatral în Curriculum-ul Opţional.
În cea de-a doua zi a Conferinţei, 22 noiembrie 2014, s-au organizat workshop-uri pentru cei
aproximativ 170 de participanți înscrişi, împărţiţi în două paneluri:
1. Panelul Vocaţional: workshop şi discuţii metodologice cu profesorii de Arta actorului
din Învăţământul vocaţional. Au participat 23 de profesori ai tuturor Liceelor cu clase
de specialitate din ţară. Workshop-ul (organizat între orele 10 şi 16) a fost moderat de
Inspectorul pe Artele Spectacolului Dr. Adriana Titieni şi a avut ca lectori invitaţi
membri ai conducerii UNATC – Rectorul prof. univ. dr. Adrian Ioan Titieni, Decanul –
conf. univ. dr. Paul Chiribuţă, Directorul Departamentului Cercetare – lect. univ. dr.
Mihaela Beţiu, Profesor Arta actorului – lect. univ. dr. Puiu Şerban şi, invitaţi, actriţa
Ana Pasti şi lect. univ. dr. Liviu Topuzu (UAT Tg. Mureş).
2. Panelul Opţional: a cuprins profesori de diferite specialităţi din București și din ţară
interesați de tehnicile teatrale (152 de cadre didactice). Jumătate din numărul de
participanţi sunt deja studenții UNATC la Masterul Ped-Arte (Pedagogii Alternative
centrate pe elev și Artă teatrală în educație, organizat împreună cu Universitatea din
București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației), iar cealaltă jumătate sunt
profesori de diferite specialităţi interesaţi de dezvoltare personală, dintre care, unii, ar
fi dispuşi să se specializeze în aplicarea tehniclor teatrale în educaţie şi să predea în
cadrul orelor opţionale de Arta actorului.
Workshop-urile ce le-au fost destinate au durat 3 ore şi au fost susţinute de:
- Lect. univ. dr. Florin Grigoraş – UNATC Bucureşti
- Lect. univ. dr. Bogdana Darie – UNATC Bucureşti
- Lect. univ. dr. Liviu Topuzu – UAT Tg. Mureş
- Lect. univ. dr. Irina Scutariu – UAGE Iaşi
- Lect. univ. dr. Otilia Huzum – Universitatea de Vest din Timişoara
- Dr. Alex Vlad – UNATC Bucureşti şi profesor asociat al Masterului Ped-ArtE
- Drd. Bogdan Dumitrescu – UNATC Bucureşti
- Prof. Gr. I Mirela Dragu – Clubul Copiilor sector 4
- Prof. Gr. I Violeta Bocancea – Palatul Copiilor Piteşti
- Andrei Gheorghe (absolvent al Masteratului de pedagogie) – UNATC
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Cuvântul Rectorului UNATC
la deschiderea Conferinţei Naţionale „Tehnicile teatrale în educaţie”

Numele meu este Adrian Titieni,
profesor al acestei școli și gazdă dintr-o sumă de
alte multe gazde. Vă mulțumesc că participați la
acest eveniment! Asta înseamnă că există interes
faţă de tema conferinţei și mi-aș dori, ne-am
dori, ca această întâlnire să „degenereze” în
nenumărate altele, interactive, care să ne pună
în condiția de a ne lămuri. Mulțumindu-vă dvs.
le mulțumesc și tuturor celor care au participat
la organizarea acestui eveniment. Cu această
ocazie lansăm şi o ediţie prescurtată a unuia din
manualele fundamentale ale Artei actorului –
Viola Spolin Improvizație pentru teatru,– prin
grija doamnei profesor Mihaela Bețiu.
Întâlnirea noastră, astăzi, e foarte importantă în ideea de a avea semnificații comune,
de a discuta și a încerca să ne îndreptăm către același limbaj și aceleași obiective. Să vedem ce
funcții ar putea să aibă tehnica artei actorului în viața copilului, a adolescentului, în ideea de
a-l forma pentru ceea ce se întâmplă în mileniul III. Cred că e foarte important acest lucru, e
foarte important să stăm împreună, să comunicăm și să relaționăm, pentru ca tot ceea ce
reprezintă eroare a trecutului să poată fi într-un fel îndreptată.
Obiectivul pe care ni-l propunem are o concretețe imediată – și anume
INTRODUCEREA OPȚIONALULUI DE TEATRU ÎN ȘCOLI, dincolo de liceele
vocaționale, în gimnaziile şi liceele din toată ţara. Pledăm pentru opţional pentru că, în cele
din urmă, dincolo de multe abilități şi expertize pe care le poate da arta actorului, e foarte
important ca subiectul să vrea să încerce tehnicile teatrale şi nu să-i fie impuse printr-o
materie obligatorie.
Există un suport intuitiv la care mă refer de foarte multe ori – și anume, într-o piesă
de teatru a domnului Mircea Radu Iacoban, e o secvență în care un cetățean iese, într-o gară,
pe fereastra compartimentului și vede un mecanic lovind roțile. Și îl întreabă: De ce le lovești,
cetățene? Omul stă, se uită, își mută chipiul mai sus pe cap și zice Fac asta de vreo 50 de ani și vă
dau cuvântul meu de onoare că am și uitat de ce. Am luat referință acest lucru pentru că, și nu
vreau să supăr pe nimeni, se întâmplă ca multe activități generate și formalizate în social să-și
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piardă de ce-ul. Cel mai grav însă este atunci când se întâmplă în sfera educaționalului. Dacă
nu punem întrebarea De ce facem asta? cu voce tare, conștientizând și recalibrând totul, s-ar
putea „să o facem” în virtutea inerției. Dacă e să vorbim de această sferă sau spectru al
învățământului vocațional teatral, ar trebui ca teatrul să pregătească pentru viață. Școala, în
genere, a uitat acest amănunt important - că, dincolo de abilități, competențe, expertize care
ar putea să asigure unui viitor cetățean un job, trebuie să-l pregătească pentru viață la modul
real. Lăsăm acest lucru la îndemâna familiei sau a unui tip de socializare care produce o
pregătire pentru viață, dar nu în mod conștient. Dacă există un instrument al conștientizării,
s-ar putea să fie în această zonă – a educaţiei prin teatru sau prin tehnici teatrale. Pentru că
relaţionarea, interrelaționarea, înțelegerea circumstanțelor, capacitatea de a lua decizii,
cunoașterea propriului sine, se pot „întâmpla” şi dezvolta în acest simulator de viață.
Cred că atelierul de tehnici teatrale ar putea să fie un bun „simulator pentru viață”.
Maturi fiind, puși în fața deciziilor, avem mari probleme și de multe ori nu avem știința,
înțelegerea a ceea ce se ascunde în spatele unei decizii luate spontan sau elaborat. Cred că
dvs., noi toţi împreună, am putea să deschidem niște drumuri care sunt sub semnul unei
imperioase necesități. Și, nu în ultimul rând, atunci când se produce o disociere între teorie și
practică uităm că, până la urmă, omul este cea mai extraordinară formă de organizare a
materiei, dacă e să vorbim din punct de vedere materialist. În același timp, știm că este făcut
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Avem două premise importante, una spirituală și
alta științifică, ele punând omul în vârful ierarhiei valorilor. Pe moment, deseori, uităm asta.
Ori, calitatea noastră de pedagogi ne responsabilizează şi ne obligă să participăm la
devenirea ființei umane care trebuie să devină conștientă de sine, de lumea în care trăiește,
de propriile-i valoriși această stare a conştienţei nu va mai îngădui absurditatea războaielor,
a imposibilității de a comunica din pricina prejudecăților, etniilor, apartenențelor la o
grupare sau alta. Şi în această privinţă – în schimbarea mentalităţilor – teatrul şi pedagogia
teatrală vor trebui să aibă rolul lor major.
Prof. univ. dr. Adrian Ioan TITIENI
UNATC „I.L. Caragiale“
București

Workshop demonstrativ
cu studenţii UNATC
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OMUL DE TEATRU ŞI PEDAGOGIA PROPRIEI SALE ARTE

Nicolae Mandea
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
nicumandea@gmail.com

Abstract: The article „The Theatre Professional and The
Pedagogy of His Art” is a document of interest for everybody
involved in theatre and theatre pedagogy, because it settles
the most important principles regarding theatre pedagogy
nowadays, especially in Romania. Nicolae Mandea, an
experienced Professor in the problems of Theatre in
Education, community theatre, discusses the main principles
in the artistic education: the position of Theatre education
into the curriculum, talks about the fact that theatre and
dance emphasise relation, that the two keywords in theatrical
pedagogy must be Game and Reality, not imitation. He also
approaches the two-way problem of the training through theatre workshops and theatre performances
and states the fact that the new total artist is the one capable of practicing (acting, directing,
choreography, puppetry and so on) and also teach his art, both for children and adults.
Keywords: theatre professional, theatre education, theatrical pedagogy, education for life, games,
theatre games, reality, total artist, theatre practitioner, theatre pedagogue.
Pentru început, voi puncta câteva lucruri care sunt importante ca un fel de axiome de
pornire, definiții sau repere de care trebuie săținem cont pentru că oricum, în această
problemă a teatrului în educație, s-a deschis un război pe mai multe fronturi simultan. Este
bine, asta declanșează foarte multe energii, dar trebuie să fim suficient de coerenți pentru ca
realmente să atingem toate obiectivele.
În primul rând, cred că ar trebui să precizăm că suntem în fața unei probleme cu două
fețe: o față este poziția teatrului în curriculum, iar a doua este poziția teatrului în afara
curriculumului, în after school, cum se mai spune, în afara orelor. Chestiunea teatrului în
curriculum este extrem de importantă pentru că aici ne referim de fapt la prezența unor
anumite discipline (vorbesc la plural pentru că alături de teatru este și dansul), discipline
care, împreună cu desenul și muzica definesc o arie curriculară Arte completă. Aria
curriculară Arte în învăţământul contemporan românesc se sprijină numai pe muzică și
desen, indiferent cum se numesc acum disciplinele – Educație vizuală, Educație artistică,
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Educație muzicală. Diferă de la un an la altul, ceea ce exprimă mai degrabă o indecizie care
face să apară și module de teatru sau dans acolo unde nu le este locul. Sistemul curricular va
trebui în așa fel restructurat și redefinit încât să fie clar că aria curriculară Arte este definită
prin cele patru discipline. Teatrul și dansul se caracterizează prin faptul că sunt în mod
accentuat relaţionale,iar muzica și desenul au accent puternic pe sensibilitate și subiectivism. Sigur
că nu e în alb și negru, sigur că există nuanțe în ceea ce spun, dar totuși este esențial să existe
un echilibru în aria curriculară Arte. În privința asta mai trebuie, în mod evident, lucrat
foarte mult. Din alt punct de vedere, educația teatralăși introducerea educației teatrale în
școli într-un mod sistematic trebuie privită din două direcții – și anume dintr-o direcție
teoretică, iar, pe de altă parte, dintr-o direcție pragmatică.
Sub aspect teoretic există o chestiune foarte delicată pe care eu aș defini-o în felul
următor. Bazele artei actorului sau bazele învățământului de teatru nu diferăîn stratul cel
mai adânc, au aceleași principii în pregătirea pe care o are, să spunem, un student care face
actorie sau un copil care, să zicem, la grădiniță, începe săînvețe să joace teatru. Această
chestiune este foarte delicată, foarte dificil de abordat, pentru că există tendința ca, atunci
când profesorul nu beneficiază de o formare de specialitate, în loc să descoperim esența
teatrului ajungem să imităm experiențe teatrale prin care am trecut ca spectatori. În special la
nivelul vârstelor mici, problema este extrem de delicată pentru că, dacă ei atunci înțeleg că
teatrul este o formă de imitație a unora care fac teatru în mod profesionist, înseamnă că se
pornește pe o cale absolut greșită. Spre exemplu această carte, Improvizaţie pentru teatru,
care vi se oferă datorită efortului Mihaelei Bețiu și al școlii, în mod evident, tocmai acest rol
important îl are – de a pune sau de a dezvălui de la început niște principii de bază pe care
trebuie lucrat și care, într-un fel, se referă la felul în care ne raportăm la realitate prin joc.
Deci, sunt două cuvinte-cheie: JOC ȘI REALITATE, nu imitație. Cuvântul imitație, cel puțin
o bună bucată de vreme pânăîi descoperim adevărata sa semnificație estetică, trebuie uitat în
educația teatrală.
Din punct de vedere practic, ne întoarcem la diferența dintre teatru ca disciplinăși
teatru ca activitate în afara cursurilor. Ca și la muzică, ca și la desen, la disciplina teatru
unitatea de bază este lecția de teatru, nu spectacolul. Deci trebuie să fim foarte atenți la
această diferență dintre ceea ce aș numi lecția de teatru care, păstrându-și specificul pe care
l-aș numi mai degrabă de atelier, intră totuși în aceeași clasă cu lecția de matematică, lecția de
română sau de francezăși ceea ce înseamnă teatrul ca activitate extrașcolară. În disciplina
teatru jocurile dramatice sunt definitorii. Dacă privim teatrul ca disciplină, jocul, improvizația și
diversele forme de antrenament pentru expresivitate vocalăși corporală sunt esențiale. Dacă ne referim
la teatru în afara orelor de curs atunci ne referim mai degrabă la teatrul ca spectacol și ceea ce este
definitoriu este ideea de punere în scenă.
Cred că idealul se atinge atunci când cele două se completează, adică atunci când, în
același timp, există disciplina teatru și forma suplimentară care este spectacolul și care are o
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caracteristică cu totul deosebită – și anume faptul
că reprezintă o sărbătoare și, pe de altă parte, este
ceva care definește comunitatea, fie că vorbim
despre comunitatea unei clase, fie că vorbim
despre comunitatea unei școli, fie că vorbim
despre felul în care școala se întâlnește cu
comunitatea în care școala există,, prima
comunitate, cea mai restrânsă fiind comunitatea
părinților.
În acest sens recuperăm de fapt pe ambele
căi ideea că teatrul este pregătire pentru viață.
Este pregătire pentru viațăîntr-un mod în care
fiecare disciplină din curriculum are această
aceast
componentă și în același timp este pregătire
pentru viață pentru că pregătește copii pentru
inserarea în comunitate și pentru participarea sub
spectrul sărbătorii în ceea ce reprezintă viața
socială.
s mă refer, și anume pregătirea
De aici se naște încă o problemă,, ultima la care am să
rerea mea este necesar ca să
s apară secții de pedagogie teatrală la
profesorilor de teatru. După părerea
nivel de licență similare celor pentru profesorii de muzică, pentru profesorii de desen, în
tandem cu ceea ce a început deja să existe în universitatea noastră și anume Masteratul de
pedagogie teatrală. De fapt, în situația în care în Facultatea de teatru ar exista ambele forme
de pregătire, adică o licență pentru profesorii de teatru și un masterat pentru pregătire
specializ
artistice (actorie, regie ș.a.m.d.) am realiza
avansată a absolvenților de diverse specializări
două modele formative care mi se par esențiale pentru că aici apar două schimbări de
paradigmă, atât în formarea artiștilor cât și în formarea profesorilor. Despre acest model am
discutat cu studenții de mai multe ori, totuși, pentru majoritatea participanţilor la conferinţă,
este ceva ce am enunțat pentru prima oară. Un absolvent al unei licențe din domeniul teatru
care este pregătit să devină artist, prin masteratul de pedagogie teatrală este pregătit să
devină un artist complet, adică un artist care devine și pedagog al propriei sale arte. El
dimpotriv acest lucru este esential pentru valoarea sa ca
nu-şi pierde pregătirea artistică,, ci, dimpotrivă,
pedagog. Noi suntem obișnuiți cu paradigma artist total – artistul care știe foarte multe
lucruri diferite: este actor, regizor, dramaturg, dansator, cântăre
cânt ț etc. Ceea ce se întâmplă
prin dezvoltarea pedagogiei teatrale este că ne mutăm dinspre ideea că artistul complet este
un artist capabil să facă foarte multe înspre ideea că
c artistul total își stăpânește foarte bine arta sa
plus pedagogia propriei sale arte. Din acest punct de vedere, masteratul de pedagogie își câștigă
o misiune extrem de importantă.. Din alt punct de vedere, cei care s-ar forma ca profesori de
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teatru la UNATC într-o licență de pedagogie teatrală ar avea, de fapt, într-o proporție majoră,
peste două treimi, poate trei sferturi, o pregătire artistică, deci s-ar pregăti pentru a deveni
pedagogi de teatru care în același timp sunt artiști independenți. Și în acest caz se
recuperează o componentă extrem de importantă: un pedagog care este în același timp un
artist independent în câmpul artei pe care este capabil să o predea.
Pentru a duce lucrurile mai departe, pentru că suntem realmente la un început, este
extrem de important ca în perioada următoare să deschidem un câmp de cercetare extrem de
vast necesitând o colaborare extinsă și foarte profundăși pentru care este nevoie de un efort
interdisciplinar. Deci, cred că o misiune extrem de importantă care completează sau va
completa în anii următori misiunea universității de formare profesională la nivel de
performanță artistică este cercetarea în planul pedagogiei pentru toate nivelele: de la
pedagogia teatrală pentru vârstele preșcolare (Julieana Drăghici de la Teatrul „Ion Creangă”
şi-a dat de curând un doctorat pe tema teatrului primilor ani de viaţă) până la maxima
extindere a învățării pe tot parcursul vieții.
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ŞCOALA ŞI TEATRUL CĂTRE O POSIBILĂ ŞI DORITĂ RECONCILIERE
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UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
paul.chiributa@gmail.com

Abstract:During the period when a student’s
personality is structured, theatrical training
techniques can be used to facilitate self-control, to
manage the relationship between exterior and
interior turmoil to have a minimal guidance in
dealing with others. From that perspective, theatre’s
purpose in school is not to give „shows”, but to
discover the meaning and consistency of a gesture
associated with a certain intention, to help the
student to take conscious possession of his own body
and voice, both physical and interior. Theater
practice highlights the difference between people and that enriches the group and enhances personal
values. It’s proven theatre classes led to positive results in the daily work of students in the
classrooms. In building relationships with others, theatrical practice could make an important
contribution, revealing to them the value of the words, gestures and the consciousness of their effects. I
could say that theater is the most eloquent expression of popular education, a pedagogical way of
structuring itself within a community. Theatre gives us a chance to come back to reality much more
prepared, after having experienced its dramatic intensity. Theatre means focusing life in more vivid
colors as in reality.
Keywords: theatre in education, arts education curriculum, theatre – optional subject, popular
education, performance/awareness, theatre techniques, personality development, emotions,body
awareness, voice awareness, improving human relationships, dealing with reality.
Trebuie să recunoaștem că raportul dintre gândirea care a structurat sistemul
educativ și expresia artisticăa personalității nu a fost chiar cel mai amical. Tradiția în
educație, începând cu Platon, a făcut diferența între formarea intelectualăși cea artistică,
aceasta din urmă adresându-se afectivului, deci unei zone de unde pot apărea reacții ciudate.
Întorcându-ne la Platon, el considera teatrul ca unjoc de umbre, plecând de la mitul cavernei
– loc al seducției spiritului, pe când școala era locul unde se învăța tocmai rezistența la seducție.
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În ultimă instanță, cum să ne ferim de jocul aparențelor, indiferent de locul unde se
manifestă, de toate formele de spectacol care caută să ne manipuleze, pentru a ne forma acel
aparat critic rațional, prin sita căruia vom trece toate percepțiile noastre.Pentru acest mare
gânditor al antichității, educația îi va permite individului să se ridice deasupra singularității
şi a diversității pentru a accede în lumea ideilor generale. Scopul meu nu este să polemizez
cu acest fel de a vedea lucrurile, ci doar să subliniez că începând din antichitate acestă
opoziție între formarea intelectualăși cea artistică, a dăinuit secole bune. Abia după revoluția
franceză, expresia artistică este percepută ca un mijloc de a reuni masele, într-un registru
afectiv, în scopul formării unei națiuni, pentru că, spuneau ei, coeziunea unui popor nu se
poate construi doar pe baze raționale. Mergând mai departe, putem observa că sentimentul
de apartenență la un grup, nu se poate câștiga doar rațional. Așîndrăzni să spun că, de multe
ori, rațiunea intervine nu în alegere, ci pentru a justifica alegerea care se face după alte
criterii. Școala modernă a fost construită pe acest teribil paradox: teama de pasiuni, dar în
același timp preamărirea lor atunci când se pun în slujba rațiunii. Sala de clasăși amfiteatrul,
la o analiză atentă, sunt locurile unde asistăm la scene ritualizate de acces la cunoașterea
rațională. În clasă profesorul este în slujba rațiunii universale, împotriva afectivității, a
superstițiilor, a tot ceea ce numim culoare locală. Dar profesorul este în același timp un om
de teatru care nu se mărturisește ca atare. El este, de cele mai multe ori, cel care se folosește
de o intonație aparte pentru a face să treacă un anumit mesaj, esteşi un bun actor, care știe să
folosească spațiul și să utilizeze obiecte simbolice care să-l definescăşi, nu în ultimul rând,
este regizorul propriei apariții.
Școala,şi poate nu atât școala ca entitate abstractă, cât concepțiile limitate ale unora,
au plasat teatru în zona frivolității, a superficialității, a măștii şi,în ultimă instanţă, a
minciunii. Expresia populară: Să nu joci teatru cu mine!, în sensul Să nu te prefaci!, este
manifestarea unei temeri profunde, care încă marchează multe spirite. Unul dintre pedagogii
importanți ai Franței, Alain spunea: La școală nu se aplaudă. Deci şcoala nu cere adeziunea
elevului, ci doar aprobarea pentru demersul rațional şi „obiectiv” prezentat de profesor.
Cred ca am atins aici un punct important al demersului pedagogic. Într-o perioadă în care
perspectiva oferită de şcoală nu mai stârnește un interes de masă, câştigarea adeziunii
elevului pentru direcția propusăde profesor capătă o importanță majoră.Școala poate integra
în sistemul său de funcționare codurile reprezentației teatrale pentru a face ca baza rațională
pe care se sprijină să fie mai uşor accesibilă. O idee transmisă pe cale emoțională are mai
multe șanse să-şi atingățintaşi să rămână gravată pentru mai multă vreme. Forța unui
spectacol de teatru, această alcătuire efemeră sortită apriori dispariţiei, constăîn faptul că
amintirea lui dăinuie în mințile spectatorilor cu zecile de ani. Teatrul nu lucrează cu idei, ci
desface aceste idei în imagini care sunt mai expresive şi mai ușor de memorat.
În perioada structurării personalității elevului tehnicile antrenamentului teatral sunt
folosite pentru a câştiga controlul de sine, pentru a gestiona raportul între interior şi exterior
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şi a înţelege relațiile cu ceilalți. Din această perspectivă, teatrul nu se află în şcoală pentru a
da„reprezentații”, ci pentru a descoperi sensul şi consistența unui gest asociat cu o anumită
intenție, pentru a ajuta elevul să intre în posesia conștientă a propriului corp şi apropriei voci
atât fizice, câtși interioare. Ideea exercițiului cu sine printr-o abordare ludică, poate fi o
soluție atât la îndemâna profesorilor, cât şi a elevilor, de a găsi armonia unui drum comun de
evoluție în cadrul orelor de curs. Practica teatrului scoate în evidență diferența dintre
oamenicare îmbogățește grupul, aruncând o altă lumină asupra valorii personale. Oricât ar
părea de ciudat, valorizarea prin tehnici teatrale a personalității unui elev, în cadrul unor
acțiuni extrașcolare, a dus la rezultate pozitive în activitatea lui zilnică în clasă. În construcția
raporturilor cu ceilalți practica teatralăîşi poate aduce o contribuție importantă,
descoperindu-le valoarea cuvântului, a gestului şi a efectelor folosirii conștiente a acestora.
Aş putea afirma că teatrul este expresia cea mai elocventă a educației populare, un mijloc
pedagogic de structurare de sine în interiorul unei colectivități. Intenționalitatea dirijată către
un scop precis, stăpânirea pasiunilor şi a agitației interioare, punerea între paranteze a
bruiajului exterior, angajamentul total într-o acțiune asumată ca personală, vor aduce spiritul
în formare a copilului, mai repede şi mai responsabil în fața realității pe care-o trăieşte.
Teatrul nu înseamnă evadare într-un teritoriu iluzoriu, ci o şansă de a te putea întoarce la
realitate mult mai pregătit, după ce ai trăit experiența intensității sale dramatice. Teatrul
înseamnă concentrarea vieții în culori mult mai vii ca în realitate.
Mai vreu să amintesc un lucru care a stârnit şi stârnește controverse, chiar printre cei
care doresc prezența teatrului în şcoli. Este vorba de dilema: teatru ca mijloc formator sau teatru
ca producție de spectacole. O practică direcționatăîn sensul structurării persoanei sauo practică
orientată către vizibilitate(cu anumite virtuți pedagogice), activitate mult mai seducătoare
social, dar care prezintăși o serie de pericole. În primul rând – tentația de a imita teatrul
profesionist, fără a avea nici capacitățile şi nici mijloacele. Trebuie să recunoaștem că, pentru
a face un spectacol bun, nu vom încredința niciodată rolul principal unuia care se bâlbîie.
Vom selecționa un grup de elită care posedă calitățile necesare şi,în felul acesta,în loc să
asităm la un fenomen care integrează, producem unul care exclude şi izolează. Tensiunea
dintre, să spunem, teatrul-exercițiu şi teatrul producție este dificil de trăit din punctul de
vedere al profesorului. Instituția şcolarăşi părinții au tendința de a judeca valoarea muncii
depuse de pedagog, după criterii dobândite din panoplia aprecierilor față de un spectacol
teatral, care,în general, nu se preocupă de evoluția participanților, ci de stălucirea
produsului. Strălucirea aduce satisfacții părinților şi inspectorilor, dar nu se înscrie în logica
unei munci, poate mai puțin spectaculoase, dar cât de necesară, pentru reuşita personală de
mai târziu. Desigur, există şi aspecte pozitive în practica teatru-producție, cum ar fi motivația
care o declanşează, autodepăşirea posibilă în anumite cazuri, dar, preocuparea pentru
finalitate,şi nu pentru procesul formator, face ca balanța riscurilor asumate în acestă direcție
să atârne mult mai greu.
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Preambul la Atelierele de teatru
din cadrul Conferinţei Naţionale „Tehnicile teatrale în educaţie”
Pentru a îndepărta temerile multor profesori şi a identifica punctele de interes comun
pentru cele două entități, elevi și dascăli, voi aminti pe scurt câteva dintre elementele
fundamentale pe care se bazează teatrul. Construirea unui spațiu simbolic – din antichitate şi
până acum teatrul este teritoriul unde, într-un spațiu limitat,putem figura diferitele locuri în
care se petrece acțiunea, doar cu ajutorul câtorva elemente. Trecând de la decorul imitativ la
cel simbolic, putem arăta elevilor că obiectele nu se definesc doar prin funcționalitatea lor, ci
şi prin felul în care le privim, prin ceea ce sunt ele capabile să simbolizeze. Organizarea
spațiului îl poate ajuta, prin extensie, să iasă din haosul relațional şi poate restaura un
univers în care există un loc al celui care vorbește, al celui care ascultă, al celui care aratăşi a
celui care privește, un loc din care eşti văzut şi altul din care nu te vezi. Organizarea spațiului
şi a timpului ne va permite săînțelegem lumea nu ca o aglomerare haotică, ci ca o structură
de relații. Prin acest recurs la simbol putem dezvolta dimensiunea inteligenței de a ține
realitatea la o distanță care să ne permită introducerea unor sensuri personale. Teatrul
înseamnă a împărți cu ceilalți o experiență, a institui un colectiv în care interpreți şi public
participăîmpreună la o serie de evenimente. Participarea la o reprezentație creeazăîn cele
două compartimente – scenăși sală– o emoție comună care solidarizează un grup eterogen de
oameni. Pentru cei de pe scenă aventura comună dezvoltă sentimentul de responsabilitate
individuală şi colectivă, de întrajutorare şi respect. Am folosit intenționat cuvântul aventură
pentru că intrarea într-un spațiu cu alte reguli seamănă cu o aventurăîn necunoscut, iar
solidaritatea care se naşte în astfel de situații este de natură să dăinuie.Folosindu-ne de
antrenamentul teatral vom contribui la structurarea unor personalități,vom câștiga spectatori
avizați şi vom lupta împotriva spectatorului de televiziune care, în timp ce urmăreşte o
emisiune, va mânca ceva, va da un telefon sau va schimba canalul,în cazul în care emisiunea
nu îl satisface. Această atitudine aduce după sine un anumit comportament intelectual şi
psihologic caracterizat printr-o mare dispersie, nehotărâre şi exagerarea egoului. Pe când
caracterul colectiv, ritualizat, organizarea spațiului şi a timpului constituie un antidot
puternic contra dispersiei atenției, a fragmentării imaginii şi cuvântului cauzată de
televiziune. Prezența într-un spațiu teatral pune între paranteze o serie de activități mentale,
concentrându-ne individual şi colectiv asupra unei experiențe comune. Nu vreau să
eliminăm posibilitatea de a folosi teatrul-producție ca vehicul educațional, doresc doar să
subliniez că acesta, în ciuda seducției pe care o exercită asupra profesorilor, părinților și
elevilor, trebuie abordat cu prudențăşi constituie obiectul unei instrucții de mai lungă durată.
Spectacolul abordat sub deviza Dar ce este aşa de greu?, poate produce mari deservicii
colectivului, dacă cel care conduce proiectul nu este conştient de toate etapele şi pericolele
care jalonează drumul până la premieră. Aspectele pozitive pot prevala dacă nu ne
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ambiționăm să imităm spectacolele pe care le-am văzut şi rămânem în zona stimulării
creativității vârstei respective şi a abordării unor texte valoroase şi la îndemâna lor din
literatura română sau universală. În cadrul workshop-urilor destinate învăţământului teatral
vocaţional, cât şi celui opţional, am mai abordat şi teme legate de lectura unui text şi fixarea
obiectivelor unei reprezentații, pe care le vom dezvolta în alt studiu.
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5. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia şi Unitext, ediţia a III-a, 1998
6. Rotter S. Sindelar B, Sus cortina!...pentru viață. Pedagogie teatrală – jocuri și exerciții, trad.
Sabina Topală- Ardelean, București, UNATC Press, 2014
7. Spolin Viola, Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, trad. și adapt. Mihaela Bețiu,
București, UNATC Press, 2014
8. http://www.unatc.ro/ws/evenimente/conferinta-nationala-tehnicile-teatraleeducatie/
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THEATRE AS EDUCATION FOR LIFE

Sylvia Rotter
Teatrul Vienez de Copii
info@kindertheater.com

Abstract: The article of famous pedagogue Mrs. Sylvia Rotter,
the founder of The Viennese Children Theatre that started her
specific theatre training in Romania from 2008, is approaching
the main themes of the National Conference of Theatre
Techniques: the importance of theatre training, the specifics of
theatrical pedagogy as education for life, as the way to improve
theoretical thinking, logical thinking, through rhythm games,
balance games, songs, counting games and so on. Her support in
introducing drama classes in Romanian schools is essential and
UNATC is striving for the same objectives.
Keywords: education for life, awareness, theatre techniques,
theatrical pedagogy, theatre games, verbal memory, bodily
awareness, logical thinking, The Viennese Children Theatre.

Thank you very much for the invitation. I want to say a few words about education:
what I know, where we stand in Western and Middle Europe, why we are here, as well as to
explain a bit about our method and how theatre can help teachers teach.
Middle and Western Europe is going through an education crisis. In England in the
1950’s, 8 year olds learned the 12x12 timestable. Nowadays, many 11 year olds can’t even do
the 10x10. It’s a problem! Targets have been introduced saying that children should now be
able to receite their 12x12 timestables by the age of 10. The teachers at the Rütli School in
Berlin, Germany had been trying in vain for years to get some help, so a few years ago they
did something unheard of: they gave up teaching. They said: „There is so much violence, we’re
in danger, there’s nothing we can do!” Other schools followed suit. This drastic measure
prompted a reaction but the situation is still bleak. Over a quarter of Austrian school leavers
(usually 15 years old) struggle to properly understand what they are reading.
I started my work in Vienna 20 years ago. I had previously lived in England as an
actress, before returning to Vienna and founding the Viennese Theatre. We did some work in
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different types of schools in and around Vienna and there were a few things that surprised
and even shocked me. For example, I was contacted by a teacher with a class of very bright
16 year olds who were working on The Merchant of Venice by Shakespeare. They’d already
been studying the play for a few months and wanted to rewrite it as a radio programme. So
they called me. I talked to the students and it was clear that they understood the basic story.
They understood about the three caskets, three admirers, three ships and they remembered
the characters’ names.
We all know Shylock is a horrible man, but there is one passage where his only child
Jessica elopes and converts to Christianity, leaving Shylock alone and grieving as a father.
His friend Tubal says that he’d heard of Jessica’s actions, and that „One of them showed me
a ring that he had of your daughter for a monkey”. Your heart goes out for Shylock, who
replies „Thou torturest me, Tubal: it was my turquoise; I had it of Leah when I was a
bachelor: I would not have given it for a wilderness of monkeys”. This is a key passage in the
play because it shows that Shylock is human after all. Not one of the students had even
noticed it! Furthermore, we all know that the famous climax of this play is the court scene
where Shylock demands a pound of flesh from Antonio. I asked the students what they
planned to do with that scene. Their response? „Oh, we leave it out.”
Many of the problems are caused by a lack of awareness. Language is so important
because, as Karl Kraus, a very famous Austrian journalist, writer and brilliant man of around
1900, said: „Thinking and
language are one”. Think of
language as a house held up
by grammar: if you remove
the grammar, it becomes very
flat, one-dimensional.

Conferinţa Naţională
„Tehnicile teatrale în Educaţie”
21-22 nov. 2014, UNATC, sala Atelier

Sylvia Rotter (Teatrul vienez de
copii), Mihaela Beţiu (Director
Departament Cercetare UNATC,
organizatorul conferinţei), Liviu
Topuzu (lect. univ. dr. UAT TârguMureş)
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Awareness is one of the key factors that hold society together; without it, it is
impossible to understand what other people think or feel.
I believe the launch of our ‘Theatre in Education’ Project marks a great opportunity to
engage with large education enterprises on this big public and political theme.
When teaching doesn’t work it’s because children are not motivated, they’re not
interested and they cannot concentrate. When teaching does work, the children are
motivated, they can concentrate and they are interested. There are many positive examples.
Whilst talking to Reinhard Kahl, a German reform pedagogist, he said: „In the woods children
have no problem concentrating.”
In Germany, the PISA test was won a few years ago by the Helene Lange School in
Wiesbaden and at the core of their teaching was theatre. So what in my opinion makes
teaching through theatre more effective? We’ve developed a method through theatre, but it
is not restricted to theatre, it also draws on other elements which I have seen work
successfully with children. We had two tests. The first was with 3rd graders and we had
amazing results. The second test was with 15-18 year old apprentices. That was also
successful, but very little happened in core areas of the brain.
I am talking about the 3rd graders because their results were significant. Let me
explain why, so that hopefully you’ll be inspired to use it in teaching:
We worked with 126 3rd graders for a period of 3 months, 4 hours per week during
class. We worked on 4 different subjects: Rhythm and Music, Improvisation,Awareness and
Theatre. Before we started, I went to Doctor Brigitte Sindelar1 and we went through what
happens in the brain during every single game, song, rhythm, text and poem. What it does or
does not do to stimulate the brain. The results after these 3 months were breathtaking. We
saw a significant increase of up to 50% in verbal memory, bodily awareness and the ability to
understand series and numbers, the first step to logical thinking. What we did was very
simple, but we knew what we were doing. Just to give you an example, we have a children’s
song that goes „I’ve got a hat, the hat has three holes and if the hat didn’t have the three
holes it wouldn’t be my hat.” The children have to accompany this with gestures and every
time they repeat it they leave a word out. This is a game, it is easy and children love doing it,
but what is really happening in the brain is incredibly complicated. By playing these games
the children learn, but they do not get exhausted, they often do not even realise that they are
learning!
All over the world, in every country, children used to play games. These were
rhythm games, balance games, songs, counting games etc. and these simple games with the
senses which children need for their development are being played much less. When is the
last time you saw children playing counting games? By introducing these elements of play,
1

Prof. PhD Brigitte Sindelar predă la Universitatea Privată „Sigmund Freud” (n. ed.)
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children automatically concentrate far better.
They learn through playing and afterwards
theoretical teaching becomes easier. Another
example is Walking in rhythm. When we
started, half of the 126 children could not do it.
But the good news is that three days later they
had all mastered it, because the brain is a
sponge at 8 years old. Take this example: I
don’t think anyone in this room can still learn
Chinese without an accent. But an 8-year-old
child can. 8 year old children are amazing; it’s
like a universe for them. And if they become
unconcentrated, aggressive or violent it is very
often because they have not received what they
need to develop.
A teacher can’t do everything. I had an
assistant, a girl from an English University. She
spent time in Namibia in Africa, then in Sicily
and then she came to us and said in Africa it
was really poor: when the rain fell you could
hear it and there were no windows, but the children listened. When she came to Sicily the
teachers were near a nervous breakdown, the children came to school having not slept
enough and not eaten breakfast. Can you really expect them to be attentive?
In Germany the highest burnout in any profession are the teachers.
But things can be done. We would be very happy to share all our experience, all that
we have. Thank you very much UNATC, Adrian Titieni and Nicolae Mandea specifically, for
translating our book. We jointly offer teacher training, books, material. I love working with
the Romanian children because the ones I’ve met work hard and they are emotional. I find it
quite easy to inspire them. In this room there are teachers and young people that want to
become teachers. Teaching can be the most rewarding thing. It can really give a meaning to
life. Very often you don’t see the results for a long time. My mother went to school in the
1920s, she had a very unhappy childhood, but her teacher taught her the love for language
and poetry. This got her out of her misery. And she gave a treasure for life unto me and I try
to give it on so this teacher’s life is living on.
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EDUCAŢIA
ŢIA TEATRALĂ
TEATRAL –
ŞANSĂ SOCIALĂ
SOCIAL ÎN CONTEXTUL
SUBFINANŢĂRII ARTEI LA NIVEL GLOBAL

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

Abstract: The author proposes widespread use of drama techniques in
education. Theater is a social opportunity in the context of
globalization, when education must be reformed, viewed holistically.
The use of theatre techniques brings huge social and individual
benefits, dealing with education, prevention, recovery. On the other
hand, in the context of global art underfunding and given the high
rate of unemployment among actors, it is advisable to head to the
theater pedagogy, to the community theatre.
Keywords: theatre financial crisis, globalization effects, holistic
education, education for life, education for cooperation, education for
the third millennium, theatre techniques, social theatre – social
chance.

În contextul unui început de mileniu marcat de tă
t ieri bugetare majore, arta, care şi aşa
avea un statut în declin încă de la începutul secolului trecut, supravieţuieşte
supravie
cu puţin. Pe cât
sunt de hiperfinanţate
ate filmele hollywoodiene – pentru că fac parte dintr-un sistem industrial,
at teatrul care nu poate fi jucat decât în fa
faţa unui număr totuşi redus
pe atât este de subfinanţat
de spectatori, dată fiind condiţia
ia sa de artă,
art pe cât de vie, pe atât de efemeră. Chiar şi
numărul
rul de spectacole de pe Broadway este în scădere,
sc
spaţiul rentează mai degrabă dacă
rul de bilete vândute a scăzut
sc
dramatic (mai ales după ce zona a fost
este închiriat, numărul
devastată de Uraganul Sandy în 2012).
Dificultăţile
ile economice sunt la fel de mari în Europa occidentală.
occidental În Europa de Est, pe
ranzi greu de definit de la concepţia socialistă în ce
de altă parte, lucrurile sunt încă într-o tranziţie
priveşte teatrul la noile cerinţee ale competitivităţii
competitivit
economice de după căderea blocului
sovietic. Teatrul, deşii cenzurat în perioada comunistă,
comunist avea o poziţie privilegiată din punct
Ast
situaţia sa este precară, mai
de vedere social şi stabilă din punct de vedere economic. Astăzi
cu seamă după debutul crizei din 2008, atât în România, cât şi în Cehia, Ungaria, Polonia,
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Slovacia, Bulgaria, Lituania şi Letonia, Republica Moldova. Ca să nu mai vorbim de Ucraina
care, pe fondul războiului cu Rusia, are economia în ruină. Desigur, în ţările ameninţate de
acest conflict a fost necesară o creştere bugetară în domeniul apărării.
Dacă schimbăm însă total perpectiva, începutul mileniului III, cu toată globalizarea sa
haotică, pune accentul pe creşterea calităţii vieţii, pe sustenabilitatea ecologică şi pe educaţie. Reţeaua
de comunicare planetară – internetul – ne-a ajutat să conştientizăm că avem nevoie de
proiecte comune la nivel global. După cel mai sângeros secol din istorie, ne dorim o lume
mai sigură, în care pacea să fie garantată nu numai de tratate, ci de o înţelegere profundă a
modului în care suntem conectaţi. Viziunea asupra viitorului trebuie să determine
dezvoltarea fiinţei umane într-o societate mai justă, cu economii bine manageriate, în care
domeniul sănătăţii să pună accentul pe cercetare şi prevenţie, domeniul sustenabilităţii
ecologice să fie în parametrii ideali, iar domeniul învăţământului să facă o educaţie pentru
viaţă în care cooperarea să fie modelul de comunicare socială. În 2050 ar trebui ca relaţiile
interumane să fie bazate pe respect şi iubire, suferinţa copiilor să fie eliminată onorând
programe eficiente de parenting, pentru ca lumea să poată fi „a better place”.
De altfel, „the millennials”, copiii şi tinerii mileniului III, sunt nativi digital; vor avea,
majoritatea, abilităţi tehnice peste medie, nu-şi vor permite să fie neinformaţi. (Practic, era în
care puteai să fii prost s-a încheiat de mult. În era digitală eşti cel mult ignorant. Circulaţia
informaţiei poate fi cu greu stopată.) În aceste condiţii, educaţia este în proces continuu de
reformare. Atâta timp cât succesul academic nu-ţi mai aduce neapărat un job bine plătit sau
nici măcar un job simplu, atâta timp cât şcoala nu-ţi oferă pârgii pentru obţinerea
echilibrului, a fericirii, sistemul de învăţământ trebuie regândit în ansamblul lui.
Educaţia pentru Mileniul III trebuie să fie una holistică. Pregătirea profesorilor şi
organizarea curriculară trebuie făcute în aşa fel încât elevii de pretutindeni să înţeleagă că
problemele de rezolvat sunt acum globale şi că viitorul lor pe planeta albastră constă în
cooperare.
Ori, prin excelenţă, teatrul oferă un tip de educaţie ce poate fi numit simplu educaţia
pentru cooperare. Teatrul vine în sprijinul educaţiei generale oferindu-şi tehnicile variate ca
suport în predarea oricărei materii, ca modalitate de comunicare eficientă profesor-elev,
copil-părinte, copil-copil. Această eficienţă a comunicării este importantă mai cu seamă în
copilărie. Ultimele studii arată că o viaţă echilibrată şi plină de satisfacţii este rezultatul unei
copilării echilibrate emoţional. Educaţia mileniului III ar trebui să-şi propună, dacă nu
fericirea generală, măcar echilibrul emoţional al individului, fie el copil sau adult.
Majoritatea adulţilor de astăzi sunt „children of trauma” – provenind din familii
dezechilibrate, fie având unul sau doi părinţi alcoolici, fie un mediu continuu conflictual,
presărat cu episoade de violenţă sau neglijare gravă, sau chiar cu abandon (situaţia multor
„copii ai migraţiei” ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate) – şi, pe lângă
depăşirea propriilor traume, ei se află în faţa unei încercări extrem de dificile: aceea de a nu
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transmite mai departe comportamente şi deprinderi emoţionale eronate (adicţii, frustrări,
anxietăţi).
În acest context, o soluţie excelentă pentru prezent şi viitor o constituie democratizarea
tehnicilor teatrale, aducerea lor din teatre şi şcoli de teatru în sălile de clasă, popularizarea lor în
mediile profesionale. Oricare dintre aceste tehnici, dar mai ales o serie organizată coerent întrun program cu dezvoltare treptată, de la simplu la complex, pot aduce beneficii substanţiale
educaţiei în general şi individului în particular. Jocul teatral, improvizaţia, asumarea unui
concept (sau jocul de rol cum se numeşte în pedagogia generală) şi punerea în scenă
declanşează un răspuns imediat al individului la noii stimuli: simţurile vor deveni mai acute
în timpul exerciţiilor de „senzorialitate conştientă” 2 , încheieturile capătă flexibilitate şi
musculatura supleţe în timpul antrenamentului de încălzire, al exerciţiilor de tipul „Pisica
vrea un colţ”3, „Oglinda”4 sau „Mersul prin substanţa invizibilă”5, ca să dăm numai trei
exemple, extrem de diferite ca dificultate. Jocuri precum „exerciţiile de paşi” (de genul 8 paşi
înainte, 8 înapoi, 7-7....1-1, care, la următoarea măsură se combină cu bătăi din palme şi
sunete) exersează comanda mentală, promptitudinea reacţiei, coordonarea între părţile
corpului, între mişcare şi sunet, ritmul (capacitatea de a-l susţine constant) şi sincronizarea.
Exerciţiile de paşi şi/sau cu gesturi, sunete, ritmuri şi melodii fac parte din categoria
exerciţiilor care conectează motricitatea cu verbalitatea şi creează cele mai multe noi
sinapse în creierul uman. Dacă multe dintre ele par foarte dificile la început, se pot realiza cu
răbdare, prin repetare (98% dintre cei cu care am lucrat de-a lungul timpului, copii sau
adulţi, au reuşit să le execute) şi cresc substanţial abilităţile generale de percepţie,
coordonare, autocontrol. Până într-atât încât un individ aritmic, haotic în gesturi şi mişcări
(şi, în genere, şi în gândire), devine ordonat, mintea sa funcţionează coerent, faţetele
personalităţii sale devin armonioase, trupul său capătă frumuseţea armoniei.
Jocurile teatrale, pe de altă parte, determină debutul unui proces extrem de
interesant: proces de autocunoaştere (de la autoidentitate la autoexpresie6) şi de relaţionare cu
mediul şi cu subiectele dinamice, vii din el – ceilalţi7. Drumul acesta de la mine la celălalt
capătă nuanţă şi profunzime, iar eu învăţ să ascult, să înţeleg, să empatizez, să cunosc, să
accept, să comunic. Deşi toate acestea par procese fireşti, uităm că nu sunt native, ci, de cele
mai multe ori, sunt rodul unor indicaţii seci ale părinţilor sau educatorilor la vârsta copilăriei
Vezi Viola Spolin, Improvizaţie pentru teatru, ediţie prescurtată, Unatc Press 2014, cap. III, p. 50
Idem op. cit, p. 65
4 Idem op. cit., p. 56
5 Idem op. cit., p. 77
6 Viola Spolin se referă la autoidentitate în sensul conştientizării sinelui, cu toate aspectele sale.
Totodată, autoidentitatea este primul pas către autoexpresie = exprimarea sinelui/self-expression.
7Conform lui Emanuel Lévinas, mare filozof francez al secolului XX, tranziţia de la persoana întâia
spre a doua şi a treia sunt esenţa comunicaţiei. Lévinas susţine că „Celălalt” conţine în el semnele
infinităţii, că întâlnirea cu el are dimensiuni infinite şi că „el” nu poate fi o entitate posedată.
2
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mici: „Te rog să nu vorbeşti odată cu mine!” Astfel, învăţăm mecanic regulile conunicării. De
aceea avem nevoie mai târziu, în perioada adultă, să reluăm în mod conştient acest proces de
studiu al proceselor cognitive şi relaţionale. În felul acesta ne-am apropia de idealul de
empatie şi comunicare de care vorbeam mai sus. Şi, desigur, comunicarea aceasta, reală şi la
nivel profund, este absolut necesară copiilor. Dar cât este de necesară adulţilor! Cât este de
necesară profesorilor, educatorilor, medicilor, părinţilor, bunicilor! Cât este de necesară
acelora de care, prin profesia lor, depind vieţile noastre ale tuturor – oameni politici,
economişti, avocaţi, judecători, procurori, poliţişti, şi, din nou, medici, în special chirurgi, şi
profesori! Cât este de necesară acelora ce provin din medii profesionale în care se
interacţionează în primul rând prin intermediul computerelor!
Cât despre şansa artei în contextul subfinanţării ei la nivel global, credem că tot
aceasta este soluţia – tranziţia imediată către educaţie. Teatrul, cu tehnicile sale variate şi
inepuizabile, cu capacitatea sa de a face educaţie, prevenţie şi recuperare, este şansa societăţii
viitorului.

Atelier de teatru la Clubul Copiilor Sector 4, profesor gr. I Mirela Dragu
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TEATRUL CA INSTRUMENT DE RACORDARE LA REALITATE
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Abstract: Great thinkers of our age – C. Levi-Stauss, G.
Durand, M. Eliade, E. Morin – consider that our society lost
its global experience and the accurate perception of one
individual concerning the other. Our society is based upon
writing, the technology-processed image, falsification, upon
the image created as a weapon/tool, upon performance and
staging as setting up. The theater does not have for bringing to
the estranged world techniques to take it further on the path of
alienation, by serving its petty and superficial purposes. Part
of the human civilization’s millenary cultural background,
theater brings along the precious consciousness of unity, of
human identity – asserting itself, as tradition requires, as a
path towards MAN, thus becoming a rescuing tool of connection to reality. The student-actor learns
primarily how to get connected to reality in the paradigm of authenticity – contrary to the general
prejudice about „playing a part”.
Keywords: theatre in education, arts education curriculum, theatre – optional subject, identity,
authenticity.
Teatrul se naște dintr-o necesitate ancestrală, profund umană – fapt dovedit atât de
durata în timp a fenomenului, cât și de raspândirea diferitelor forme de manifestare a
acestuia în întreaga lume. Există un fond al umanității mereu prezent, surprins prin
arhetipurile lui Jung, în studiile de antropologie și manifest încă, în pofida tuturor evoluțiilor
istorice și culturale regionale, în pofida repetatelor „desfigurări” ale omului denunțate de
Gilbert Durand și dincolo de condiția postmodernă ce presupune „revenirea insistentă,
aproape obsesivă, în discursurile acestei perioade, a unor idei ale sfârșitului – istoriei,
filosofiei, artei, subiectului ori chiar omului.”8
Teatrul pare a fi amenințat cu dispariția, dar el ajunge, dimpotrivă, să ofere soluții, și
va rezista atât cât va rezista și omul. Este vorba însă de acel om racordat la gândirea
8

Lyotard, Jean-Francois, Condiția postmodernă, Ed. Ideea Print&Design, Cluj, 2003, p. 11
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„tradițională” pe care o identifică Durand, de acel individ amenințat cu exilul în viziunea lui
Jean-Luc Nancy: „Umanismul este de-acum ceea ce pune omul pe fugă. La sfârșit el se vede
interzis, șovăitor, în fața ororii nude a Sensului imposibil – iar omul este sacrificat în profitul
supraumanității sau al inumanității Subiectului acestei ultime semnificații, care poate
îmbrăca tot felul de figuri: Filosoful, Poporul, Rasa, Ştiinta, Tehnica, Biserica, Istoria,
Arta…”9
Societatea a evoluat atât de mult ca entitate în sine, cu propriile ei cerinţe și realităţi,
ca sistem bine structurat, încât a ajuns să strivească omul în mașinăria sa, reducându-l la o
simplă rotiță ce face să funcționeze caleidoscopul de imagini al lumii. Şi, în spectacolul
superficial de imagini al acestei lumi, imaginea omului e ruptă de univers, conștiința de sine
este diminuată, de multe ori până la limita la care concepția ancestrală, unitară despre
Cosmos este redusă la bazele ei arhaice care se activează exclusiv în inconștient. Omul ajunge
să se simtă străin de însăși societatea pe care a creat-o, de cultura pe care a dezvoltat-o și, în
ultimă instanţă, de realitatea pe care o trăiește zi de zi. Omul devine „actor social” și, în loc să
își trăiască viața, este redus la a-și juca rolul, într-un sistem actoricesc ce ne este cunoscut din
Paradox-ul lui Diderot. Iar, dacă „lacrimile actorului coboară din creier şi nu urcă din inimă”,
– personajul purtat la nesfârșit secătuiește individul de forțele vitale, deoarece el nu își merită
viața, neîndeplinindu-și destinul și ajungând la sinucidere. Omul rațional și exclusiv rațional
este omul incomplet, trunchiat, suferind de propria voință de putere izvorâtă din lipsa de
înțelegere profundă și respectiv din racordarea defectuoasă la realitatea falsificată,
racordarea la imagine și nu la adevărul unificator și complet; din interpretarea greșită a
rolului pornind de la exterior, de la „cum?” și nu de la „concept”. În mod paradoxal, omul
rațiunii nu își înțelege decât parțial rolul, iar ceea ce nu pricepe, ce nu pătrunde, îl chinuie
constant, căci „individualitatea umană este cea modelată de către și după principiile
creaționale, și nu e redusă la rațiune.”10 Când filosoful devine Filosoful, cand artistul devine
Artistul, cel sacrificat este omul, iar confuzia care se face este aceea între identitate și rol. Ne
amintim de acel „ACTOR = OM” din poetica lui Ion Cojar, care interzicea actorului să se
piardă în rol pe sine însuși, pentru a putea rămâne astfel viu.
„Am descoperit că omul devine nevrotic pentru că nu poate suporta cantitatea de
frustrare pe care i-o impune societatea în serviciul idealurilor sale culturale, și am ajuns la
concluzia că suspendarea sau diminuarea acestor pretenții ar însemna o întoarcere la
posibilitatea de fericire.”11 Omul își caută fericirea, modalitatea de a o atinge, și crede că a
găsit un cadru propice în contextul social creat de el însuși, însă descoperă în ultimă instanță
că acest context, această realitate în fața căreia singur s-a plasat dezvoltând-o de milenii îi

9Nancy,

Jean-Luc, Uitarea filosofiei, Ed. Casa cărţii de Ştiinţă. Cluj, 1999, p. 106
Durand, Gilbert, Stiinta despre om și traditia, Ed. Ideea Europeană, Buc., 2006, p. 43
11 Freud, Sigmund, Disconfort în cultură, Ed. All, Buc., 2011, pp. 45-46
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cere noi, iscusite și nebănuite instrumente de racordare. În lipsa acestor instrumente, în
absența acestei racordări, individul este fie marginalizat și străin de ceilalți, fie trunchiat și
integrat parțial, deci incomplet, străin de sine. Trebuie spus că, în perioada contemporană,
presiunea societății asupra individului și-a modificat întrucâtva factura, dar nu esența
surprinsă de Freud. Structurile sociale dominatoare sunt mai mult filtrate astăzi prin ideea
de personaj pe care individul vrea (și trebuie) să îl creeze pentru ceilalți. Şi posibilitățile de a
deveni un bun „performer” sunt astăzi mult mai mari (realitate virtuală, rețele de socializare,
comunicare indirectă, etc.), iar forța personajului jucat acaparează uneori voința
performerului, ajungând, la limită, să îl controleze, să îi guverneze viața. Ideea de personaj
social, cea de performer – apar ca soluții la problema de racordare la realitate a unui individ
scindat, rătăcit, care s-a uitat pe sine, reducându-se la funcțiunea rațiunii și la rolul solicitat
de profund falsificata realitate imediată în care este nevoit să se integreze.
„Un personaj jucat pe scena unui teatru nu este, sub anumite aspecte, real, și nici nu
provoacă același tip de consecințe reale ca și personajul pe de-a-ntregul născocit performat de
un șarlatan; dar o punere în scenă reușită a oricărui din aceste tipuri de false imagini
presupune utilizarea unor tehnici reale – aceleași tehnici prin care persoanele obișnuite își
susțin situaţiile lor sociale reale.”12
Erving Goffman nu se preocupă de aspectele teatrului care se infiltrează în viața
cotidiană, ci de structura interacțiunilor sociale, raportate la context – respectiv la o unică
definire a situației. În viziunea specifică autorului, viziunea vieții ca spectacol, putem
surprinde două teme esențiale: construcția rolului sau punerea în scenă a sinelui și respectiv
racordarea controlată, din perspectivă dramaturgică, a individului la realitatea imediată, și
anume la contextul social clar delimitat (o instituție socială). Marele merit al lui Goffman este
că dezvoltă în sociologie un stil axat pe individualitatea privită ca actor prins în spectacolul
vieții sociale, în perioada în care marile idei sociologice consacrate, structuraliste, priveau
istoria peste timp și societățile ca totalități integratoare. Dincolo de realitatea spectaculară în
care trăim, realitate denumită de Guy Debord „societatea spectacolului”, întrevedem un
individ alienat, strivit de realitatea cotidiană, pierzând atât minimul control asupra acesteia,
cât și indispensabila conștiință a locului său în economia acestei realități. „O scenă corect
regizată și interpretată determină publicul să atribuie un sine personajului jucat, dar această
atribuire – acest sine – este un produs al scenei care are locși nu o cauză a ei. Prin urmare,
sinele, ca personaj, nu este o entitate organică cu o localizare anume și al cărei destin este să
se nască, să se dezvolte și să moară; este un efect dramatic iradiat difuz din performarea unei
scene.”13 Pentru autor esențială apare creditarea sau necreditarea acestui „sine”, dar, cu mult
mai importantă decât aceasta ne apare a fi – în contextul spectacular integrat –
12

Goffman, Eerving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Ed. Comunicare.ro, Buc., 2007, p. 284
p. 282

13idem,
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disparițiaentității organice a sinelui în favoarea unui produs al scenei. Efectul dramatic
înlocuiește viața reală, individul renunțând la puls, pentru imagine. Goffman pune, în acest
context, problema performerului ca „negustor de moralitate”, însă el nu poate fi așa ceva
decât în măsura în care controlează acest joc actoricesc, doar dacă alege liber să-l utilizeze, nu
și dacă-i este impus pentru supraviețuire, nu și dacă nu este conștient de existența altei
opțiuni. Este însă tot mai evident că, în societatea spectacolului integrat, alegerea nu-i mai
aparține individului. De multe ori, el nu mai are nici măcar conștiința faptului că se poate
altfel.
„Existența concretă supusă normelor spectacolului duce inevitabil la abolirea
personalității, aflată tot mai departe de posibilitatea unor experiențe autentice și de a-și
descoperi astfel preferințe care sunt numai ale sale. Dacă ține să fie cât de cât prețuit într-o
astfel de societate, paradoxal, individul va trebui să se nege în permanență.”14 Efectul resimțit
în societate al acestei înstrăinări de sine concomitente cu punerea în scenă a sinelui se
manifestă prin creșterea toxicomaniei, a consumului de substanțe psihotrope și a tulburărilor
psihiatrice și, în ultimă instanță prin înmulțirea sinuciderilor. Studiile arată, de pildă, că
depresia este astăzi o afecțiune mai des întâlnită decât gripa. Soluțiile pe care oamenii le
găsesc sunt de natură să elimine simptomele, dar nu și cauza. Explozia interrelaționării
virtuale și adopției de animale de companie sau consumerismul sălbatic nu sunt decât niște
paliative ce amenință să dăuneze pe termen lung. „Cu cât legăturile sociale și individuale
devin mai fragile sau mai frustrante, cu cât crește insatisfacția, cu atât consumerismul se
dezlănțuie ca un refugiu, evaziune, mică «aventură» care compensează singurătatea și
sentimentul neîmplinirii.”15 Astfel că nimeni nu are interesul să schimbe starea de fapt, căci
ea se dovedește, la nivel economic, profitabilă. Uman, este distructivă, dar din păcate latura
umană este lipsită de profit material și nu se regăsește în agenda puterii. Economia se află în
tabăra opusă, politica este atât de dependentă de economie, încât nu are rost să o mai
menționăm, educația pierde teren în fața numeroaselor influențe de tot felul, societatea a
ajuns un organism închis și mecanicizat așa cum am mai arătat și deci singura speranță de
reîntoarcere la fondul etern și adevărat al omului pare a fi arta.
Prin artă omul îl observă pe celălalt în încercarea de a se înțelege pe sine și își asumă o
maximă libertate în încercarea de a se exprima pe sine, de a se înfățișa celorlalți profund și
adevărat. Arta care îl pune pe om și comportamentul său organic în fața omului, este
teatrul. El se ocupă de studiul entității umane, ridicând-o la rangul de operă de artă.
Teatrul, artă milenară, deține cu siguranță și uzează de anumite tehnici reale – cum le
numeşte Goffman. Ideea de personaj social, cea de performer, apar, așa cum am mai spus, ca
soluții la problema de racordare la realitate a unui individ scindat, rătăcit, care s-a uitat pe
14
15

Debord, Guy, Comentarii asupra societății spectacolului, Ed.Rao, Buc., 2011, p. 62
Lipovetsky, Gilles, Fericirea paradoxală, Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p. 255
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sine, reducându-se la funcțiunea rațiunii și la rolul solicitat de profund falsificata realitate
imediată. Dar, în lumina în care Goffman pune aceste tehnici specifice, ele servesc doar la
acel simplu joc de rol, cunoscut din psihanaliză și sociologie, la pirandellianul unul, niciunul
și o sută de mii al individului trunchiat și parțial integrat, deci incomplet, străin de sine.
Problema care apare însă, tot mai pregnant în contextul actual, este o manifestare
„scenică” în viața de zi cu zi, în realitatea trăită cotidian, a unui adevăr ascuns, profund uman
și care a fost pentru prea multă vreme exilat din conștientul maselor într-un inconștient ce
amenință să-și ia revanșa în mod vulcanic-exploziv, căci „figura omului persistă în ciuda
celor mai păcătoase desfigurări, celor mai rele alienări: ea este acel ceva pe care, finalmente,
se întemeiază toate metodele posibile.”16 Teatrul și, mai exact acele „tehnici” ale sale, așa cum
apar ele la Goffman, este pus în slujba modelării imaginii, creării personajului dezirabil, în
cele din urmă, în slujba falsificării ce poate pune performerului problema moralității.
Adaptarea de acest tip este necesară în contextul vieții cotidiene ca spectacol sau al societății
spectacolului integrat –așa cum apare la Guy Debord – unde „falsul educă gustul și susține
falsul făcând să dispară cu metode științifice posibilitatea de referință la autentic. De îndată
ce este posibil, chiar adevărul este refăcut pentru a semăna cu falsul.”17 Tehnicile teatrului pot
fi și fără îndoială că sunt puse în slujba acestei falsificări – dar aceasta este o disfuncţie ce apare
numai în măsura în care ele rămân doar la nivelul de tehnici ale comunicării (ceea ce, fără
îndoială că sunt), ignorând însă rădăcinile mai adânci ale fenomenului teatral, ale
spectacolului ce are în centrul său omul – umanitatea.
Teatrul s-a născut din sacru, din ritual ca necesitate de a înțelege și nu de a înscena, ca
nevoie de expresie și nu de falsificare, ca nevoie de comunicare transcendentală și nu doar
interumană. Aceste coordonate sunt valabile în ceea ce privește manifestările teatrale
primordiale din întreaga lume. Dacă omul și-a coborât privirea pentru a îngloba în
manifestările sale spectaculare relațiile și realitățile imediate, nu înseamnă că trebuie să
renunțe la originile fenomenului pe care l-a dezvoltat, la fel cum nu îi este permis să se
îndepărteze, prin falsificare și punere în scenă, de identitatea proprie.
Lipsa conștiinței originii apare în teatrul însuși, fiind remarcată de Grotowski și
Artaud care neagă supremația textului în teatru în numele experimentării întoarcerii la
origini și la autenticitatea raporturilor interumane. Aceasta este lecția autentică pe care
teatrul trebuie să o aducă pe scena vieții cotidiene ca spectacol, și nu numai lecția practicii reci a
tehnicilor teatrale care se învecinează cu cele ale comunicării și relațiilor publice. Omul actual
are nevoie să învețe să-și accepte și să-și manifeste pe scena lumii adevărul, nu imaginea
fabricată care îl strivește și îl sufocă. Lecția actorului lui Artaud, este și lecția actorului social –
iar acel performer versat descris de Goffman, ar trebui, spre binele său, să redevină un actor
16
17
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dintr-un performer ce atinge perfecțiunea tehnică prin lepădare de sine și alienare
individuală. „În actor, în individualitatea sa psihologică, în trupul lui de acum înainte
purtător de valori mitice, se va săvârși recucerirea originii, a centrului, a medierilor, a
unității. Ca și cum teatrul ar recunoaște, în felul său, că în zilele noastre, timpul mitic nu mai
poate sălășlui decât în om și că o căutare a acestuia trebuie neapărat interiorizată,
individualizată.”18 În teatru, Artaud nu aduce un sistem, ci mai degrabă o filosofie. Dar o
filosofie nu poate fi redusă la un domeniu și un singur domeniu nu poate să înglobeze o
filosofie. Concepția lui Artaud despre teatru se aplică – odată cu tehnicile teatrale reale
absorbite sociologic – realităţii. Mari gânditori ai epocii moderne – C. Levi-Strauss, G.
Durand, M. Eliade, E. Morin – consideră că societatea contemporană și-a pierdut experiența
globală și perceperea corectă a unui individ de către altul. Societatea noastră este bazată pe
scriere, pe imaginea prelucrată prin tehnologii, pe falsificare, pe imaginea creată ca
armă/unealtă, pe spectacol și punerea în scenă ca înscenare. Teatrul nu are de adus lumii
înstrăinate tehnici care să o împingă încă mai departe pe calea alienării, slujindu-i scopurile
meschine și superficiale. Purtat în bagajul milenar al civilizației umane, teatrul aduce cu sine
conștiința de preț a unității, a identității omului – afirmându-se, asa cum tradiția i-o impune,
ca drum înspre OM, devenind un instrument salvator de racordare la realitate.
„În fața savantului, inginerului, tehnicianului, birocratului, în fața tuturor acestor
măști specializate ale alienării omului, se înalță – așa cum au presimțit-o poeții – omul
Făgăduinței, figura omului profetic. Trebuie să înțelegem bine termenul acesta: profetul nu
este un «revoltat», nu este cel care contestă și, prin aceasta, cel care să fie încă prins în plasa
dialectică a filosofiei lui nu. Profetul este cel care recheamă la ordine. El nu distruge
dezordinea: el nu are nici putere s-o facă. În mult mai mare măsură decât să restabilească
ordinea, el restabilește principiul ordinii, El depune mărturie, își înalță figura de om
primordial în fața a tot ceea ce amenință să desfigureze omul.”19
Dincolo de funcția pe care de multe ori teatrul și-a asumat-o, și anume aceea de a
pune o oglindă în fața lumii, el poate astăzi să propună modelul reîntoarcerii omului la sine
întru adevăr și sinceritate, întru reconcilierea contrariilor și întru experiența globală care îi
este refuzată altundeva. Se afirmă ca necesară astăzi, mai mult ca oricând, funcţia teatrului
în ceea ce priveşte cunoaşterea şi înţelegerea omului. Alături de psihologie şi antropologie,
teatrul este o poartă de comunicare cu societatea, dar nu acea societate-maşină, ci o
societate formată din indivizi. Oportunitatea sa primară în acest sens rămâne spectacolul,
dar alături de acesta, tot mai mult se impune studiul tehnicilor sale de către mii de tineri ce
au astfel şansa de a se regăsi, dar şi pe aceea de a deveni parte din categoria numită de
Durand omul Făgăduinţei.
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Boire, Monique, Antonin Artaud. Teatrul și întoarcerea la origini, Ed. Unitext, Buc., 2004, p. 25-26
Durand, Gilbert, Stiința despre om și tradiția, Ed. Ideea Europeană, Buc., 2006, p. 55
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Atât actorul, cât și spectatorul, dar și specia mai aparte, în continuă creștere numerică
a celor care studiază „arta actorului” sau tehnicile teatrale de comunicare, fără a deveni
actori, au acces la un instrument de racordare la realitate – teatrul. Așa cum postulează
Grotowski în Declarația de principii, „teatrul este o întâlnire dintre actor și spectator, o ocazie
pentru ceea ce s-ar numi integrare, îndepărtarea măștilor, dezvăluirea substanței noastre
reale, o totalitate de reacții fizice și mentale.”20 Odată experimentată, această întâlnire este
asimilată ca o lecție de dezvoltare a abilităților individuale de racordare la realitate,
înglobând conștiința de sine, ierarhia valorilor în relaționarea cu celălalt și cu situația-context,
cunoașterea integrată a celuilalt, ca Om. În prim-planul acestei racordări apare individuația ca
scop, alături de conștiința și manifestarea sinelui ca metode și valori.
Teatrul, ca artă vie, mai degrabă decât oricare altă artă, poate deveni instrument de
racordare la realitate. Prin însăși natura sa, teatrul studiază omul și îl pune în centrul său,
studiază relațiile interumane, tipologiile umane, reacțiile profund omenești. Abstractizarea se
oprește în teatru în limitele omului, simbolizarea este filtrată prin om și prin relațiile
interumane – de unde și transferurile de termeni către sociologie: actor social, viața ca
spectacol, dramaturgie socială, rol social, etc. Teatrul creează cu viața, prin colaborarea cu
sufletele vii, dar fluxul de energie și informație este biunivoc. „Ideea de Colaborare este deci
implicit conținută în aceea de artă vie. Arta vie implică o colaborare, Arta vie este absolut o artă
socială.”21
Ceea ce primește însă de la viață, teatrul îi înapoiază filtrat, purificat, decodificat în
adevăr și autenticitate, în descoperirea și acceptarea naturii hipercomplexe a omului. Prin
arta vie, a vieții, individul înstrăinat prin iluzia trecătoare a rațiunii reci, simplificatoare,
atotputernice se întoarce la sine ca fiul risipitor la pământul străbun al tradiției, al
paradoxului acceptat și integrat, al pluralității și complexității. „După cum se vede, soluția
procesului de alienare, atât socială cât și individuală, nu este legată de nicio rețetă politică și
nici de vreo procedură a analizei psihologice. Ea este de ordinul eticii, al alegerii
fundamentale între rigiditatea sau transparența «utopice», care nu pot conduce individul sau
cetatea decât către compensări paroxistice, și «politeismul» valorilor puse într-o coerență
armonioasă, adică semnificativă.”22
Logica specifică actorului, în concepția lui Ion Cojar, opusă logicii clasice binare îi este
cerută astfel omului Făgăduinței, care va propovădui soluția pentru procesul de alienare
actual. I se cere și actorului social, trăitor în spectacolul vieții, ceea ce i se cere actorului de
teatru pentru a rămâne viu în spectacolul teatral – mai mult decât o simplă tehnică reală – un
mod de a gândi, un mecanism logic specific: „actorulși-a întemeiat dintotdeauna credința în mod

Grotowski ,Jerzy, Spre un teatru sărac, Ed. Unitext, Buc., 1998, p. 19
Appia, Adolphe, Opera de artă vie, Ed.Unitext, Buc., 2000, p. 74
22 Durand, Gilbert, Ştiința despre om și tradiția, Ed. Ideea Europeană, Buc., 2006, pp. 244-245
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natural și pe un alt tip de gândire, pe un alt mecanism logic decât logica clasică binară, pe o
mentalitate aparte, care a făcut posibilă depășirea limitelor impuse de logica formală.”23 Prin
aceasta nu propunem o revoluție, o distrugere a construcției sociale, ci o restabilire a
principiului autenticității. Studentul sau elevul actor învaţă, în primul rând, să se racordeze
la realitate în paradigma autenticităţii – contrar prejudecăţii generale despre „a juca teatru”.
Logica specifică – în economia actorului social – implică păstrarea acelui Unu, dincolo
de personaj, dincolo de rolul sau rolurile sociale. Este un mod de gândire care nu neagă, ci
acceptă, un mecanism logic capabil să înglobeze rolurile multiple fără a sufoca structura de
bază, ba mai mult, lăsând-o să se dezvolte concomitent. Individului îi este astfel accesibilă
din nou acea experiență globală pierdută și contactul trăit și asumat cu o tradiție vie.
Identitățile multiple necesare supraviețuirii în spectacolul vieții pot fi unificate și integrate
prin mecanismul logic specific eliminând frustrarea, refularea, înstrăinarea de sine.
Întoarcerea omenirii la autenticitatea inițială presupune, așa cum arată Claude Levi-Strauss,
descoperirea și revelarea unității.„Cred că nu e cu putință să înțelegem omul decât din
momentul în care reconciliem arta și logica, gândirea și viața, sensibilul și inteligibilul.”24
Astfel, teatrul ne oferă astăzi soluții la nivel de racordare la realitate, nu numai în
paradigma spectaculară a realității ca punere în scenă, a societăţii spectacolului integrat, ci la
nivel de decodificare a acestei societăţi, justă evaluare și recodificare de recuperare.
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DE CE ESTE NECESARĂ INTRODUCEREA TEATRULUI ÎN ŞCOLI?

Crenguţa-Lăcrămioara Oprea
Universitatea din Bucureşti
crenguta.oprea@fpse.unibuc.ro

Abstract: The essence of the learning process consists of
emotional involvement that complements intellectual. To
ensure a thorough learning, the individual uses all resources:
senses, emotions, intellect. Learning through theater is the
most important way to give children many possibilities for
development, learning to focus, interact and cooperate, to
express themselves emotionally, artistically, using their
creativity and imagination. Thus, they can learn and practice
different types of body expression, while develop self-awareness
and attention. The theater-class teaches children how to
express themselves in a positive way. It is necessary to give
children time and proper space to play and develop themselves
in a cheerful atmosphere, full of fun, movement, to exchange
their ideas and activate their senses.
Keywords: education, enthusiasm, theatre in education, arts education curriculum, theatre – optional
subject, games, emotions, teaching and learning.
„All the world’s a stage”, a spus W. Shakespeare - „Lumea întreagă e o scenă.”
Metafora „Lumea privită ca teatru” funcționeazăși în școalăși are rol decisiv în
comunicarea didactică. Arta dramatică permite împrumutul şi folosirea în educație a
exercițiilor bazate pe joc, pe improvizație creativă, pe controlul persoanei în situații de
conflict, pe dezvoltarea imaginii de sine.
În toate culturile, de când e lumea, copiii se joacă
joac jocuri asemănătoare: jocuri cu
mingea, jocuri cu palmele, jocuri de cuvinte, de dexteritate, cu corzi, bețe sau cercuri.
asigur premisele necesare
Interacțiunea cu ceilalți, toleranța și respectarea regulilor jocurilor asigură
integrării în societatea umană.. În rândul factorilor esențiali pentru educarea copiilor și
pentru pregătirea lor pentru provocările viitorului se înscriu și abilitățile de comunicare,
creativitatea, flexibilitatea, spiritul de echipă și abilitatea de a rezolva conflictele.
Esența învățării ca proces, constă în implicarea emoțională care o completează pe cea
intelectuală. Pentru a asigura o învățare temeinică, individul își foloseşte toate resursele:
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simțurile, emoțiile, intelectul. Emoțiile pozitive sunt foarte importante pentru susținerea
procesului de învățare, pentru că favorizează apariția disponibilității sesizării diverşilor
stimuli exteriori, creând în acest fel şi oportunități de acțiune. Starea psihică bună se asociază
cu creativitatea şi cu dorința de descoperire/explorare, cu deschiderea față de noi provocări.
În şcoală, emoţiile pozitive îi fac pe copii mai receptivi la experiențe noi și mai dispuși
să primească feedback sau critică, pe când teama sau frica îi inhibă și îi face să evite să se
implice sau să dorească să evadeze/abandoneze situațiile de învățare propuse. În situații
extreme, frica se asociază cu furia care îi face să devină iresponsabili și indisciplinați. Orice
emoție/stare negativă este însoțită de dorința de a o elimina și a evita sursele care au
provocat-o. Dezgustul ne face să eliminăm lucrurile care ne trezesc aceasta emoție. Orice
emoție pozitivă e însoțită de dorința de a o perpetua, căutând reluarea experiențelor care au
provocat-o. Așa se întâmplă și cu învățarea la diferite materii. Atunci când copiii(ca și adulții)
se simt bine, sunt pătrunși de emoții pozitive, privesc totul cu mai mult calm, sunt mai
deschiși în a rezolva sarcinile pe care le au şi sunt chiar mai permisivi atunci când vine vorba
de respectarea regulilor.„Ceea ce este cercetat cu emoție şi cu plăcere îmbogățește
cunoașterea creativă.”25
La debutul școlarității, copilul manifestă entuziasmul începătorului, susținut de
curiozitate și de energie pozitivă. Acestea, însă, tind să se reducăîn intensitate pe măsură ce
copilul descoperă percepțiile transmise de către adult, conform cărora, odată cu intrarea în
școală, „s-a terminat cu joaca” și începe „lucrul serios”, gândind că învățarea trebuie trăită cu
stres și fără plăcere. Se știe că „ceea ce s-a învățat în condiții de stres nu se păstrează pentru a
putea fi folosit pe temen lung”, iar acest tip inferior de învățare răspunde marginal cerințelor,
asigurând cel mult acumularea de informații. Susținând faptul că„poate fi demonstrat
neurobiologic faptul căînvățarea este influențatăîn mod esențial de sentimente”, inițiatoarele
cursurilor de dezvoltare a personalității copilului prin jocuri de improvizație și teatru, S.
Rotter și B. Sindelar susțin faptul că„nu existăînvățare, nu există capacitate de a reține fără
sentiment, emoția legată de procesul de învățare hotărând în mare măsură dacă ceea ce s-a
învățat se stochează și rămâne la îndemână.”26 Vorbind despre pedagogia teatrală, autoarele
sunt de părere că „dezvoltarea emoțională, socialăși cognitivă sunt legate între ele în mod
inseparabil, iar punerea accentului doar pe transmiterea cunoștințelor nu numai că nu
corespunde sarcinilor de educare, ci chiar împiedică transmiterea de cunoștințe.”27
Școala oferă, prin mediul său organizat, ocazii de învățare și oricine poate învăța ceea
ce vrea și, dacă dorește, mediul înconjurător îl poate învăța tot ceea ce are de învățat. Esența
învățării la vârste timpurii constăînsă, în ajutorul dat copiilor pentru ca „să se dezvolte ca
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26Idem
27Idem,
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ființe umane, implicând simțurile, emoțiile, intelectul, comportamentul social, expresia fizică
și, desigur, cunoștințele lor.”28
Dar de ce este necesar teatrul în educație?
Învățarea prin teatru înseamnă să le oferim copiilor posibilități multiple de
dezvoltare. Depășind simpla memorare a unui text, ei învață să se concentreze, să
interacționeze și să coopereze, să se exprime emoțional, artistic, folosindu-și creativitatea și
fantezia. Învațăși exersează diferite tipuri de exprimare corporală, concomitent cu
dezvoltarea conștiinței de sine, a atenției și a voinței. Prin teatru copiii învață cum să iasăîn
mod pozitiv în evidență, tendință atât de des întâlnită la adolescenți și nu numai. „Nu există
nimic mai bun pentru dezvoltarea sănătoasă a corpului, sufletului sau spiritului omenesc
decât jocul de teatru.”29 Teatrul a facinat și continuă să fascineze oameni de orice vârstă
pentru că oferă ocazii să te (re)cunoști, să te exprimi, să vibrezi, să simți.
Prin intermediul jocului de teatru, nu trebuie urmărită neapărat realizarea unei
performanțe pe scenă, ci mai degrabă oferirea copiilor a timpului și a spațiului, a ocaziei de
joc organizat într-o atmosferă veselă, distractivă, de mișcare, de schimb de idei și de activare
a simțurilor.
Efectele teatrului în educație au fost dovedite prin testele efectuate de Sylvia Rotter si
de dr. Brigitte Sindelar care au observat „îmbunătățiri semnificative atât în domeniul
memorării, percepţiei corporale, atenției, cât şi în domeniile percepției vizuale, acustice şi al
sentimentului valorii de sine.” Studiul autoarelor demonstrează că „jocul de teatru poate
prelua funcții educaționale principale şi universale şi contribuie la îmbunătățirea clară a
funcțiilor psihologice esențiale pentru învățare.”30
Căutând argumente științifice pentru a demonstra beneficiile jocului de teatru pentru
dezvoltarea creierului copilului, autoarele prezintă concluziile cercetărilor oamenilor de
știință (Hofer et al.) de la Institutul de Neuropsihologie din München privind felul în care
experiențele vizuale duc la modificări structurale de lungă durată, în sensul apariției unor
„urme”în circuitul cortexului cerebral, precizând faptul că „modificările structurale din
creier determinate de noi experiențe persistă şi construiesc baza pentru învățarea rapidă a
experiențelor similar.”31 Cu alte cuvinte, cu cât este mai des şi mai variat utilizat, creierul se
dezvoltă, formând noi sinapse prin acumularea de noi experiențe. Legătură dintre aceste
studii despre dezvoltarea creierului şi teatrul folosit în educație este dată de felul în care este
stimulat copilul să învețe prin intermediul jocului de teatru: „nu prin toceală, ci prin
percepere, procesare (gândire, simțire, evaluare, planificare) și acțiune.”32 Achizițiile astfel
Rotter S., Sindelar B., 2014, p. 8
p.13
30Idem, p.15
31 Hofer S.B., Mrsic-Floger T.D., Bonhoeffer T., Hubener M., 2009, p. 313-317
32 Rotter S., Sindelar B., 2014, p. 18
28

29Idem,

74

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Events
obținute pot fi cu succes folosite şi în studiul altor domenii științifice şi pentru dezvoltarea
personalității în ansamblul său. Un exemplu este relatat de autoarele Walter şi Lau care
vorbesc despre studiul comportementului unui băiat care inițial părea a fi „încăpățânat şi
inhibat”, având probleme cu atenția și căruia „nu-i reușea nimic” şi „abia era suportat de
grup”33. Implicarea în orele de teatru l-a făcut să fie deschis şi tolerant. Comportamentul său
s-a schimbat în sens pozitiv, extinzându-se şi în familie şi în relațiile cu colegii. Teatrul i-a
oferit posibilitatea de a se descoperi şi de a ieși în mod pozitiv în evidență, jucând.
„Oricine poate juca. Oricine poate improviza. Oricine vrea poate juca teatru și poate
învăța să devină«apt pentru scenă».”34– o spune Viola Spolin, creatoarea jocurilor de teatru.
În clasă, profesorul-regizor caută mijloacele şi oportunitățile de a permite naturaleții
copilului să se manifeste printr-un proces creator însoțit de curiozitate şi de bucurie. Jocul de
teatru stimulează răspunsuri divergente la situații convergente. Dezvoltând potențialul
creativ al elevilor creăm premizele receptivității de mai târziu în viața personală şi în cea
profesională. Poate nu vor fi niște genii, un nou Einstein sau Leonardo da Vinci, dar, cu
siguranță, vor putea reacționa creativ la realitatea înconjurătoare care nu oferă garanții, ci
doar oportunități.
„Ne-am născut ca ființe spontane şi creatoare, însă educația primită ne-a furnizat
niște clișee, ne-a așezat mintea în tipare. Am fost învățaţi să rezolvăm probleme pe baza
metodelor de rezolvare a celor dinaintea noastră, răspunsurile şi soluțiile la care trebuie să
ajungem sunt cunoscute deja. Am fost învățați „ce” să gândim şi nu „cum” să gândim. Am
intrat în școală ca un semn de întrebare şi am terminat ca un punct.” 35 În analiza unei
probleme, tendința generală este de a ne opri la prima soluţie viabilă, fără a mai căuta
alternative. Copiii, mai repede decât adulții, găsesc soluții nonconformiste, care par uneori
infantile, dar care pot exprima un potențial ce merită dezvoltat. Pentru a reînvia
spontaneitatea din noi, putem începe prin a genera perspective multiple, distincte plecând de
la o problemă care ne frământă, privindu-i toate fațetele evidente şi mai puțin evidente, să
privim în mod divergent la soluțiile aparente şi să le alegem pe cele care converg către
rezultatul dorit.
Cum ar putea profesorul să creeze oportunități de dezvoltare a creativității fiecărui copil?
Ființa umană se naște cu predispoziția educabilității însoțită de curiozitate şi dorință.
Copiii își doresc săîncerce tot felul de lucruri, stări şi experințe care să-i provoace, iar
imaginația lor nu este îngrădită de niciun obstacol care s-ar regăsi în mintea unui adult.
Dascălul trebuie să se bazeze pe aceste premise, predarea depășind astfel sfera simplei
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transmiteri de informații, devenind calea prin care sunt create oportunități de învățate,
asigurând condițiile apariției acesteia.
Concepută inițial drept „locul în care era petrecut timpul liber”36, școala trebuie să
creeze spațiul de discuții pentru educarea şi instruirea tinerei generații într-un mod plăcut,
dezvoltându-se ca un loc în care tinerii merg pentru că vor şi nu pentru că trebuie. Invitația
pe care ar trebui să o adreseze tinerilor această instituție care creează viitorul prin oamenii
săi, ar putea fi: Veniți la școală să vă demonstrăm cât de minunați sunteți şi puteți deveni! Astfel,
copiii vor merge la școală pentru că acolo li se înțeleg nevoile şi nu doar pentru a primi
informații, ci pentru a învăța cum să le acceseze. Informația este peste tot, trebuie trezită doar
dorința de a ajunge la ea şi de a putea dispune de ea la nevoie. Profesorul este dator nu doar
să-i transmită niște date elevului, ci să-l facă să simtă emoția de a studia un anumit domeniu,
astfel încât elevul să poată să facă acest lucru şi singur. În mediul școlar, atât elevii cât şi
profesorii ar trebui să se simtă bine unul în preajma celuilalt, creând un spațiu comun în care
își doresc deopotrivă să vorbească despre tot felul de lucruri care se întâmplă în Univers, pe
Pământ, în jurul lor şiîn interiorul lor. Este foarte important ca, de mici, copiii să știe ce se
întâmplă cu ei în timp ce cresc, de ce sunt supărați, cum pot fi veseli sau cum pot să-i
înveselească pe apropiații lor, ce e durerea, dar şi satisfacția. Asfel, ei vor învăța pe parcurs
cum să gestioneze diferite stări și sentimente pentru a putea cunoaște influența acestora nu
numai asupra propriului corp şi suflet, ci şi asupra ființelor din jurul lor.
Cum ar putea profesorii, educatorii, în general să-i facă pe copii conștienți de propriile trăiri?
Prin ascultarea ritmului de creștere al fiecărui copil şi a nevoilor sale specifice. Se știe
că fiecare dintre noi parcurgem încă de dinainte de a ne naște, etape care ne influențează
stările de bine, transformându-le uneori în stări nepotrivite şi nedorite. Dacă percepem
cauzele care le-au determinat, reușim să le reducem ca intensitate sau chiar să le anihilăm.
Omul, ca ființă evoluată, este predispusă stărilor de bine, însă, din cauza diferitelor dorințe
nefirești, emoțiilor puternice sau a frustrărilor, putem deveni nemulțumiți, nefericiți încât nu
ne mai înțelegem şi căutăm rezolvări în exterior mai degrabă, decât în interiorul propriu.
Acest management emoțional se educă prin exerciții de dezvoltare a personalității în
ansamblul ei. Este ceea ce-i lipsește sistemului actual de învățământ şi una dintre soluții ar
putea fi jocul de teatru. Mintea, corpul şi sufletul uman pot fi astfel stimulate printr-o
multitudine de aplicații ale pedagogiei teatrale, menite să:
- dezvolte toate tipurile de inteligenţă: emoţională, verbal-lingvistică, logicomatematică,
vizual-spaţială, corporal-kinestezică, muzical-ritmică,
interpersonală,
intrapersonală, naturalistă chiar și pe cea existențială;
- dezvolte abilităţile motrice: mobilitatea fizică, precizia execuţiei unei mişcări, viteza
de reacţie, promptitudinea mişcărilor;
36

http://ro.wikipedia.org/wiki/Școală
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- ajute la îmbunătăţirea caracteristicilor anatomo-fiziologice prin educarea
zâmbetului, a ţinutei, a vorbirii corecte şi plăcute37;
- dezvolte abilitățile socio-empatice, a capacității de negociere, pe bază de consens,
în cadrul grupului de lucru, a capacității de concesie şi de cooperare, participând activ la
rezolvarea sarcinilor de lucru;
- stimuleze încrederea în sine şi în partenerul de lucru;
- determine autocunoaşterea - autodescoperirea, descoperirea zonei de autenticitate,
concomitent cu manifestarea dorinței de dezvoltare personală;
- educe simțurile și autocontrolul fizic, psihic, emoţional prin managementul
emoţiilor;
- dezvolte capacitățile de auto-evaluare și inter-evaluare de determinarea pozitivă exersarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi (non-discriminarea, nonagresivitatea sau exersarea abilităţii de neutralizare a conflictelor);
- stimuleze adaptarealasituaţiivariate,neprevăzute și exersarea capacității de
reflectare asupra propriei cariere;
- stimuleze controlul limbajului non-verbal (coerenţă între comunicarea verbală şi
cea non-verbală), a imaginii personale (apectele imaginii personale: frumuseţea fizică, lookul, ţinuta, contactul vizual, gestualitatea şi mimica, discursul, vocea, tonalitatea şi, de
asemenea, elementele non-verbale - farmecul, carisma) prin tehnici specifice artei teatrale;
Învățarea folosind tehnici teatrale implică creativitate şi entuziasm, dorință şi
implicare atât din partea profesorului cât şi a elevilor. Entuziasmul 38 presupune avânt,
ardoare, înflăcărare, elan, însufleţire, pasiune, iar verbul „a (se) entuziasma” se referă la
capacitatea de a însufleţi, a înflăcăra, a stimula prin propria energie şi pe cea a celor din jur.
Plutarh, spunea: „Mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie pornit.”
Legătura dintre entuziasmul profesorului şi actul de învăţare din partea elevului
este evidentă. Entuziasmul profesorului este unul dintre mijloacele care poate conduce la
îmbunătăţirea performanţelor elevilor, având rol de catalizator în menţinerea atenţiei
elevilor, în trezirea interesului şi în dezvoltarea unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte
învăţarea. Profesorii entuziaşti sunt foarte expresivi şi acest lucru se demonstrează prin felul
în care se exprimă, prin gesturi, mişcări corporale şi nivelul de energie la care funcţionează.
Pentru că entuziasmul profesorului este contagios se poate întâmpla şi invers, în cazul lipsei
de entuziasm. Și atunci scade dorința de implicare în activitate, iar învățarea nesusținută
motivațional se mecanicizează şi nu e autentică, efectele ei nefiind valoroase.
„Învăţarea autentică pleacă de la educarea unei stări de întrebare, de mirare, a nevoii
de a căuta un răspuns. Să parcurgi stări fundamentale ale fiinţei umane: nedumerirea,
37Bețiu

M, 2013, p. 198
C.L., p. 110

38Oprea
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îndoiala, bănuiala, ipoteza, intuiţia, explicaţia, spiritul critic, dreptul şi libertatea de a fi sau
nu de acord cu ceea ce ţi se livrează, toate sunt etape fireşti în procesul de înţelegere care
trebuie să însoţească însuşirea de cunoștințe…Pentru şcoala actuală, a învăţa înseamnă a
deprinde cunoştinţe, informaţii, a înmagazina informaţii, a fi în stare să le reproduci când ţi
se cere, pentru a fi evaluat, a fi în stare să le aplici în cazul standard.”Pentru „că noi suntem
deficitari în a educa la copilul de cea mai fragedă vârstă dragostea şi respectul pentru fiinţa
umană” e necesar „să facem un program de urgenţă de educare a omenescului” – solicită
printr-un interviu, Ac. prof. univ. dr. Solomon Marcus39
Pentru a experimenta o altă formă de formare, un exercițiu pentru desăvârșirea
profesională în cariera didacticăși nu numai, vă invităm la cursurile programului
interdisciplinar (Știițele Educației, Teatru și Artele Spectacolului) al Masterului PED-ArtE –
Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie40, unde clasa devine o sală de teatru, iar
profesorii și studenții, regizori și actori pe scena vieții.

Workshop condus de dr. Alex Vlad cu studenţii Masterului Ped-ArtE în cadrul Panelului Opţional
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OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OFERITE DE TEATRU
PENTRU EXPLORAREA ISTORIEI EDUCAŢIEI

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

Abstract: The paper summarizes the main arguments for which the
education history accomplishes by exploiting the theater techniques. We
wanted to illustrate how the transfer of identity using the empathic support,
in a dramatic scenario, enable better comprehension of the educational
phenomenon, in time perspective. Case study: „Theater Workshop for
Rehabilitation of Education History” offered unique learning opportunities,
with an undeniable formative-educational impact. Beyond the significance deciphered, theater, viewed
as an alternative perspective of achieving the teaching, generates and maintains the process of
formation of attitudes and strong beliefs. The universe of contemporary education appeared more clear
and the practice of creative-critical thinking strategies paved the way for renewed pedagogical
reflections on the fate of education in the world today and tomorrow.
Keywords: theatre workshop, dramatic scenario, identity transfer, education history.

Teatrul trebuie să lupte pentru dreptul său incontestabil de a fi parte vitală a
experiențelor de învățare la orice vârstă ar fi actorii săi!
„Oricine se află în poziţia de a realiza schimbări se confruntă
cu necesitatea de a-i face pe alţii să se răzgândească,
începând cu sine însuşi.” Daniel Goleman
Premise:
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
„scena educaţiei”, obiectivul este îngemănat cu subiectivul; raționalitatea îmbracă haina
pluralului și a contradictoriului; educația este deschisă, uneori invadată, de istoric, social,
juridic, psihologic etc.; nu totul se supune cauzalității explicative, solicitând interpretări
nuanțate şi fine, supuse unei dialectici a acţiunii formative care confirmă nu numai teza şi
antititeza, ci şi sinteza acestora.
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Numeroase cercetări, în Europa şi Statele Unite (Fox & Gardiner 1997), au sugerat, de
exemplu, că muzica poate avea un efect direct asupra perfecționării capacităților matematice
la elevi. La fel, teatrul poate fi un mod puternic de afirmare, exersare și perfecționare a
competenţelor de lectură, scris şi vorbire. Iluminarea și exprimarea creativă apar atunci când
noi conexiuni sunt realizate între idei sau experienţe care nu au fost în conexiune anterior.
Acest lucru se întâmplă de asemenea și în accesarea diferitelor moduri de gândire și
regândire a realității. În contextul prezentului provocator trebuie sa avem în vedere faptul că
cea mai profundă schimbare trebuie să se producă în propriile capacități și atitudini! Școala
timpului prezent nu poate să rămână impasibilă!
Explorarea științelor prin intermediul teatrului, dansului, muzicii, utilizarea unor
stiluri eterogene de interogare a cunoașterii, nu mai este o preocupare recentă la nivel
mondial. Iar mișcarea internațională, la care până nu de mult am asistat, ne-a cuprins și pe
noi. Dovadă sunt conferințele, ateliere și manifestările cultural-științifice concentrate pe
explorarea unui univers incitant – teatrul în educație – organizate în București, în ultima
perioadă.
„Dogmele trecutului, mai liniștit, nu se mai potrivesc cu viitorul furtunos.
Ne confruntăm cu multe dificultăți. Și pentru că situația noastră este nouă,
trebuie să gândim și să acționăm diferit. Mai întâi trebuie să ne dezrobim de noi înșine
și abia mai apoi ne vom salva țara.” Abraham Lincoln, 1862
Studiu de caz: Tehnici de teatru pentru explorarea istoriei educaţiei
Într-unul din romanele celebre ale secolului al XX-lea, 1984 al lui George Orwell,
lozinca centrală cu privire la utopia pe care o trăiau oamenii lumii imaginate de autorul
britanic era: „Cine controlează trecutul, controlează viitorul.”Dincolo de relaţia de adevăr pe
care o stabileşte cu faptele petrecute, „cunoaşterea” trecutului (şi popularizarea acelui
discurs) oferă legitimitate cuiva (individ, instituţie, ţară etc.) în a anticipa și proiecta viitorul.
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.
Grandioasa scenă a educaţiei universale reflectă numeroase probleme deschise, unele
dintre ele controversate, care solicită fundamentări riguroase din partea ştiinţelor educaţiei.
Cunoaşterea istorică trebuie să se angajeze într-un efort de recuperare şi reconstrucţie
ideatică a unui trecut temporal determinat, readucând la lumină curente de gândire şi
practici pentru a facilita procesul de redefinire şi elaborare riguroasă a spaţiului
epistemologic şi axiologic, delimitat de ştiinţele educaţiei.
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Sir Ken Robinson, fost profesor pe probleme de educație la Universitatea Warwik,
Anglia, sublinia necesitatea unei schimbări profunde a sistemelor de educație contemporane,
din perspectiva abordării holistice a procesului formării și dezvoltării personalității umane,
prin evitarea așa denumitei „focalizări toxice” pe zona exclusiv academică: „În prezent
provocarea este de a transforma sistemele de educație în ceva mult mai potrivit pentru nevoile
secolului XXI. În centrul acestei transformări trebuie să se afle o abordare total diferită a inteligenței și
creativității umane”pentru că, subliniază convingător autorul în numeroase contexte și ocazii:
„Viața nu este un exercițiu academic!”
Începutul secolului XX făcea să se audă cu insistență o voce de referință a unui
vizionar în domeniul educației, Cadwell Cook, care specifica rolul fundamental pe care îl
poate avea teatrul în educație. Două noțiuni erau apreciate ca esențiale și justificau pertinent
nevoia de teatru în educație: autoînţelegerea şi empatia.
Urmând filonul acestui gând, studiul de caz pe care îl propun dezbaterii prezintă
câteva dintre interogaţiile primordiale care au reprezentat fundamentele de întemeiere a
substanţei cursului Alternative educaţionale. Perspectivă istorică (disciplina a Programului
de studii masterale Pedagogii Alternative şi Artă Teatrală în Educaţie), în căutarea sa de a
identifica modalități active de comprehensiune a universului educației în perspectivă
istorică. Cea mai efervescentă dintre ele a venit pe filiera teatrului. Cum altfel, la un program de
master care urmărește să formeze profesioniști ai educației, deschiși alternativelor educaționale și
valorizării artei teatrale în transformarea educației?
Unul dintre proiectele de studiu a transmis masteranzilor invitația de a „empatiza” cu
vocea unui pedagog/curent de gândire pedagogică/filosof al educației etc. și de a
„improviza”, apelând la secretele artei teatrale (proaspăt descifrate!) „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 fost captivant. Dar nu a fost
doar un simplu joc, o diluare ludică a mesajelor pedagogice pentru ușurința lecturii și
trezirea unui entuziasm neacoperit de substanțăîn procesul de stabilire a semnificațiilor
teoretice și practice, profunde.
Istoria ne transmite mesajul că există zone de univers educațional, insuficient
explorate din perspectiva potențialului educativ-formativ. Lecțiile trecutului rămân de multe
ori încifrate, încapsulate în miezul unor concepte și practici criptate. Jocul de rol și transferul
de identitate, au reprezentat două dintre cele mai importante strategii ce au fost valorificate
pentru reanimarea reflecției istorice, ca premisă pentru comprehensiunea dimensiunilor
timpului nostru și deschiderea procesului de anticipare și creare a viitorului.
Transferul de identitate a permis înțelegerea mai profundă a problemelor pe care
școala timpului nostru le are încă. A găsi soluții pentru a diminua și eradica crizele școlii
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contemporane, într-un joc de rol, empatizând și vitalizând un mesaj educațional al unui alt
timp, al unei personalități a pedagogiei aflateîntr-un moment specific de dezvoltare a activat
totodată strategii teatrale specifice improvizației. Nu orice tip de improvizație, ci una atent
concentratăîn a păstra nealterat mesajul peagogic al personajului pus în scenă. Un mesaj care
propune soluții într-o dezbatere atent concentrată pe a asigura focul inspirațional al
personajelor. „Voci ale educației”, din vremuri de mult apuse, exprimând și argumentând
orientări pedagogice relevante, sunt reanimate pe scena prezentului educației.
Scenariul dramatic, mai mult sau mai puțin tensionat, în anumite momente ale sale,
se scria pe parcursul intervențiilor în căutarea soluțiilor pentru „salvarea școlii timpului
nostru”. Un decupaj modest și imperfect, ne poate arăta, de exemplu, următoarea punere în
scenă: Ellen Key susține argumentat, necesitatea de a crea un spațiu educațional autentic în
care elevului să nu i se „maltrateze sufletul”, Maria Montessori deschide un univers de
argumente concentrat pe libertatea în educație. În replică John Dewey inivită la reflecții
atente asupra unei viziuni experiențiale asupra organizării procesului de învățare la elevi și
la deschiderea școlii spre viață prin viața însăși, propunând soluții pentru aceasta. Jan Amos
Comenius ne invită a conștientiza rolul vieții noastre terestre ca pregătire, prin virtute,
pentru pentru „viața eternă” pentru ca Rousseau să ne apropie de naturăși de însăși natura
umană...
Predarea şi învăţarea ar trebui să ofere oportunităţi autentice pentru ca tinerii să
exploreze şi să recunoască ceea ce reprezintă ipotezele şi valorile personale, cum s-au format
și ce pot ele să devină. Artele şi știinţele umaniste oferă ocazii formative importante pentru
acest tip de investigare a cunoașterii. Teatrul, în esenţă, este preocupat de explorarea
comportamentului social şi valorile care stau la baza aceastuia. Prin teatru improvizat, şi prin
studiul textelor, tinerii pot investiga o gamă largă de realități şi imagina problemele sociale
asumându-și roluri sau interogând situaţii problematice. Acest proces poate genera reașezări
și transformări puternice în universul propriilor valori în contextul dinamic al învățării în
grup.
Teatrul oferă oportunităţi de a exprima şi elibera o varietate de emoții într-un mediu
sigur (construit deliberat pentru a fi sigur!). Acest lucru încurajează studenții noştri să
experimenteze diferite moduri de a se comporta, de a îmbrăca odată cu personajul creat și
animat o atitudine proactivă, depășind cercul strâmt al unor informații stereotipe, evitând
frustrarea că există opinii diferite decât cele personale, permițând creşterea repertoriului de
răspunsuri acceptabile cu privire la multiplele interogații ale cunoașterii.
Se poate întâmpla ca unii dintre studenții noştri să manifeste o stimă de sine scăzută.
De multe ori se simt ei înșiși atacați și nu ideile pe care le susțin, ceea ce îi determină să
supra-reacţioneze într-o manieră conflictuală şi uneori agresivă. Interpretarea istoriei
educației prin tehnici de teatru (în proces de familiarizare) a fost un real beneficiu pentru
studenți. A încurajat interacţiunea pozitivăşi a generat ocazii pentru manifestarea creativității
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individuale și de grup. Mediul creat de micul nostru „atelier de teatru pentru reabilitarea istoriei
educației!”a fost „nepericulos” și ne-a ferit de ostilitate, chiar dacă unele personaje ale
pedagogiei mondiale se aflau în roluri ce îi determinau să susțină poziții aflate în
antagonism. Exercițiul proiecției într-un rol poate avea caracter terapeutic, descătușând energii,
eliberînd spiritul pentru a accepta și aprecia diversitatea, în pluritatea formelor sale de
exprimare.
Au fost evidențiate o serie de sensibile asemănări între istorie și teatru: scena– fiecare
timp istoric apare într-o perspectivă condensată, asemenea unei imense scene pe care
nenumărate personaje vin să-și joace rolul; personajeleprincipale, voci-cheie ale spectacolului
educației unui timp; intrigi, îndoială și certitudine, viața, așa cum este ea, aşa cum se povestește
despre ea şi ceea ce rămâne după ea.
Sintetic, avantajele utilizării tehnicilor de teatru pentru înțelegerea educației, în
perspectivă istorică, sunt suținute de următoarele, incontestabile plusuri:
Motivația și interesulpentru lectura, de cele mai multe ori aridă, a textelor pedagogice
mai vechi și mai noi s-au activat la un nivel neașteptat;
Studenții au explorat creativ mediile pedagogice ale numeroaselor timpuri care au
influențat apariția unor curente de gândire și practică educațională;
S-au exersat activ modalități inedite (până acum) de a-i face pe tineri săparticipe critic
la constelația problematicii social-culturale și pedagogice a timpului prezent;
Crearea scenariilor şi reflecția criticăasupra lor, au permis derivarea creativă a unor
posibile soluții pentru problemele timpului nostru;
Uimitoare a fost forța costumelor purtate în decorul prezentului, la liberă alegere, de
către unele personaje, lucru ce a adâncit procesul empatic al transferului de identitate,
permițând susținerea cu mai multă forță de convingere a unor soluții pedagogice, în
aparență de mult apuse, dar potențial viabile.
„Vocea pedagogilor români” de acum un secol: O. Ghibu, C. Narly, S. Haret, I.
Gabrea, S. Mehedinți, N. Moisescu, I. C. Petrescu și alții, a prins energia unor „voci
tinere” care au exprimat convingător idealuri ale unei pedagogii românești preocupate de
a-şi exprima identitatea/unicitatea/relevanța pentru dificultățile timpului nostru. S-a
deschis o poartă nouă spre manifestarea conștiinței naționale și a patriotismului
(pedagogic) autentic, de care avem atât de multă nevoie!
Mesajele au avut încărcătura emoțională, firească procesului empatic, capabilăsă
descătușeze energii, să accentueze procesele de autocunoștere, autovalorizare și afirmare
de sine pentru dezvoltare personalăși eliberare.
S-a promovat un tip nou de participare – implicare în înțelegerea istoriei educației ca
o formă de maturizare și exprimare civică,de care unii reprezentanți ai educaţiei
româneşti nu par a ține întodeauna seama.
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Gânduri pentru noi începuturi
Redimensionat, prin oportunitățile de învățare oferite de teatru, universul educației
contemporane a apărut mai limpede. Dincolo de semnificații și sensuri descifrate, teatrul,
privit ca o perspectivă alternativă de realizare a actului didactic, genereazăși întreține
procesul formării unor atitudini și convingeri stabile.
„Înțelegerea oricărei lecții este mai probabilă atunci când aceasta a fost abordată prin
mai multe puncte de acces: acestea pot include povestiri, expuneri logice, dezbatere, dialog,
umor, joc de rol, descrieri grafice, prezentări video sau cinematice, transpuneri ale lecției din
perspectiva comportamentelor și atitudinilor unei personalități de marcă.”, subliniază H.
Gardner, argumentând ideea alegerii variantelor oportune și nu a celei care ar reprezenta
alipirea artificială a unor metode diverse în demersul strategic implementat la clasă.
Istoria nu scrie scenarii pe care actorii prezentului le murmură înlănțuiți într-o peșteră
a fatalismului, din care nu se pot elibera. Doar o schimbare majoră în conceptul şi structura
curriculumului poate produce o transformare radicalăîn învățământul românesc. Doar o
transformare de mentalitate, de care avem nevoie mai mult decât de orice, poate de-pasiviza
atitudinea față de educație în general și față de educația prin artă, în mod particular!
Cred că dezrobirea noastră și a școlii noastre începe în procesul de conștientizare a
faptului că dificultatea reală în a produce o schimbare benefică nu constă în a dezvolta idei și
practici surprinzător de noi, ci în a scăpa de cele vechi ce ne înlănțuie.

Workshop condus de drd. Bogdan Dumitrescu cu studenţii Masterului Ped-ArtE în cadrul Panelului Opţional
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TEATRUL – UN DRUM PENTRU FIECARE

Otilia Huzum
Universitatea de Vest Timişoara
otilia_tl@yahoo.com

Abstract:The finality is important only to the extent that we are
aware of all the different stages which contributed to the positive
result. The accident does not bring balance for the performer in
relation to his final artistic product. Which is why learning and
training is a decisive factor in evolution. The theater was and
remains a landmark for the whole society, and proves itself useful
not only on stage, but also in the intellectual, affective and
emotional development of the person. The depths provided by an
actor’s interpretation have connotation and are an important
reference for daily life. This is why man feels increasingly drawn to
the dramatic arts nawadays. In a society in search for identity, it’s important to implement theatre
classes for children, because theatre techniques are serving and perfecting a generation.
Keywords: theatre in education, arts education curriculum, theatre – optional subject, theatre
techniques, theatre games, improvisation, personal development.
Pornim în derularea materialul ce urmează de la citatul lui Gotthold Ephraim Lessing
,,Mai important decât adevărul mi se pare drumul către adevăr” – valoros este tot acest
parcurs de descoperire şi formare care începe odată cu şcoala şi, pentru unii, continuă cu
studiul aprofundat şi implicit – scena.
Trăim într-o lume foarte agitată. Trăim într-un timp al globalizării, un timp al marilor
provocări, al confruntării omului cu problemele civilizaţiei de la începutul mileniului III. Pe
de o parte, trebuie să ne adaptăm, nu cu uşurinţă, unor etape de dezvoltare extraordinară a
progresului tehnico-ştiinţific, creatorul unei mari producţii de bunuri materiale,
caracteristică a societăţii de consum, iar, pe de altă parte, trebuie să găsim soluţii unor situaţii
de criză care pot apărea în plan social ori de câte ori viaţa economică şi spiritul democratic
nu trăiesc împreună, motiv din cauza căruia oamenii de artă, creatorii, nu găsesc echilibrul şi
atmosfera benefică pentru propria exprimare neîngrădită. Nimeni nu este ferit de dificultăţi.
Oamenii nu sunt pregătiţi şi deschişi în faţa marilor probleme vizând cooperarea,
conlucrarea, solidaritatea. Sociologii şi psihologii susţin că nu este suficient să supravieţuim,
ci trebuie să convieţuim într-o lume plină de prefaceri şi de neprevăzut. Într-o astfel de
epocă, fiinţa umană caută să evadeze şi să creeze un mediu prin intermediul căruia să-şi facă
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auzită reala prezenţă. Analizând posibilităţile oferite de arta teatrală cu toată complexitatea
ce o conţine, putem ajunge la concluzia că demersul la care am participat în 21-22 noiembrie
2014 în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti este o alternativă de evadare în teatru –
modalitate percepută ca o formă de descoperire, redescoperire şi conservare a valorilor
fiinţei umane. Prin evenimentul propus ni s-a confirmat, dacă mai era nevoie, că teatrul nu
este doar un mijloc specific scenei, ci trece dincolo, în viaţa de zi cu zi, ca un mod de
percepere, de pricepere şi de a trăi aici şi acum.
UNATC, prin conlucrarea între Departamentul de Cercetare, Centrul pentru
Pregătire Didactică şi Pedagogică şi a proiectului European „Competenţe în comunicare”, cu
sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, ISMB şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene a venit în
întâmpinarea celor interesaţi de tehnicile teatrale şi, mai cu seamă, de implementarea orelor
de Teatru în mediul preuniversitar, prin organizarea Conferinţei Naţionale intitulate
„Tehnicile teatrale în educaţie”. Evenimentul, desfăşurat pe parcursul a două zile, a
concentrat mai multe abordări: prima zi a cuprins o sesiune de comunicări ştiinţifice, discuţii
metodologice, workshop-uri demonstrative, iar a doua zi ateliere de lucru organizate în două
Paneluri – unul Vocaţional (destinat învăţământului preuniversitar de specialitate) şi altul
Opţional, destinat profesorilor interesaţi de perspectiva introducerii orelor de Teatru în
Curriculumul Opţional la nivel preuniversitar, dar şi de dezvoltarea personală.
Dezbaterea ce urmează face referire strict la Panelul Opţional, deoarece am avut
onoarea de a fi trainer la una din grupele formate de organizatori, alături de lect. univ. dr.
Bogdana Darie din cadrul UNATC şi lect. univ. dr. Irina Scutariu – Universitatea de Arte „G.
Enescu” Iaşi. Acest panel s-a referit la un proces de formare profesională ce a vizat categoria
de profesori din învăţământul preuniversitar care au o altă specializare, dar care îşi doresc să
utilizeze tehnicile teatrale pentru a-şi îmbunătăţi metodele de predare sau chiar să abordeze
arta actorului în cadrul unor cursuri opţionale (desigur, pentru al doilea obiectiv, vor urma
alte cursuri, mai complexe şi de mai lungă durată). Structurarea workshop-ului a fost clară şi
concisă – dialog şi lucru efectiv. În centrul dezbaterilor au fost jocurile şi exerciţiile percepute
ca manifestări esenţiale în dezvoltarea abilităţilor personale. Am pornit de la ideea de teatru
ca necesitate a societăţii, ca formă de reprezentare ce facilitează dezvoltarea personală,
deoarece arta actorului nu este o materie de sine stătătoare, ci reperezintă un cumul de
noţiuni. Literatura, psihologia, estetica, filozofia, antropologia, dansul – jocul, scenografia,
pictura, arhitectura împreună cu arta actorului şi cea a regizorului întruchipează tot ceea ce
noi numim astăzi Arta spectacolului. Nu ne-am propus să abordăm teatrul în esenţa sa, acest
lucru este destinat persoanelor care se îndreaptă către o şcoală vocaţională. Deci, nu dorim să
formăm, ci doar să iniţiem şi să ajutăm la dezvoltarea unor aptitudini individuale prin
intermediul tehnicilor teatrale. Cea mai bună metodă este cea a jocurilor! Întreaga
fenomenologie a creativităţii are la bază acţiuni creatoare sau ludice denumite într-un cuvânt
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Joc. Din acest punct, dezvoltăm o pledoarie care evidenţiază importanţa jocului în viaţa
omului şi mai ales în actul artistic.
Făcând o introspecţie ce vizează etapele dezvoltării fiinţei umane, din punct de
vedere al percepţiilor evenimentelor şi-a vieţii înconjurătoare, observăm că lumea este
văzută iniţial printr-un fel de colaj imagistic şi de realaţii ce îşi au geneza în real şi fantastic,
adică în concret şi imaginar. Adesea, imaginarul este asimilat de real sau invers. Impulsul
creativ se manifestă prin joc, în timp ce jocul, nu rareori, capătă însuşiri artistice. Lumea
jocului este cadrul în care se manifestă şi se exteriorizează întreaga viaţă psihică a
individului. Prin joc, el îşi exprimă cunoştinţele şi emoţiile, satisfăcându-şi astfel dorinţele şi
eliberându-se tensional. În acest mod îşi formează şi dezvoltă capacităţile şi însuşirile psihice
în toată complexitatea lor.
Psihologii susţin că jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de
acţiune. El deschide nu doar universul activităţii, ci şi universul extrem de variat al
realităţilor interumane, oferind prilejul de a pătrunde în intimitatea acestora şi dezvoltând
dorinţa de a se comporta în diferte moduri. Jocul dă posibilitatea individului de a-şi apropia
realitatea înconjurătoare, de a-şi însuşi funcţia socială a obiectelor şi de a stăpâni lumea
ambientală. Jucându-se, omul îşi dezvoltă percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate; îşi
formează capacitatea de observare şi reprezentare. Adesea, modificând realitatea prin joc, îşi
dezvoltă capacitatea de inventivitate, îşi amplifică posibilităţile memoriei, îşi formează
însuşirile voinţei, îşi structurează sentimentul de libertate, răbdare, perseverenţă, curaj şi
stăpânire de sine. Tot prin joc sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de personalitate:
respectul faţă de ceilalţi, responsabilitatea, cinstea, altruismul, corectitudinea. Jocul
stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin şi cu pasiune fiecare moment al vieţii. Există
o apropiere, un fel de înrudire între artă şi joc, în tendinţa omului de a remodela realitatea
după imaginaţia sa, tendinţă izvorâtă din nevoi vitale (cunoaştere, autocunoaştere,
comunicare, adaptabilitate la condiţiile vieţii…) În ambele situaţii, dominantă este starea
ludică prin care omul se dedică acţiunii creatoare „jocul nu este numai o descărcare de
energie sau un exerciţiu pregătitor al unor funcţii biologice, ci un stimulent al unor forţe
contribuind la îmbogăţirea şi spiritualizarea vieţii interioare”41. Unii teoreticieni ai artei spun
că jocul este doar un prilej, o ocazie de a fi împreună cu actul de creaţie, iar alţii afirmă că
arta se naşte din joc. Dar, după Liviu Rusu, arta şi jocul au unele caracteristici comune care
pot duce la o oarecare confuzie. Trăsătura lor comună este atracţia pentru aventură, care are
ca scop evadarea din platitudinea vieţii banale şi plăsmuirea lumii proprii care depăşeşte
aspiraţiile instinctive. În opinia noastră, în artă, jocul este un mijloc necesar de manifestare a
instinctului de creaţie, foarte util pentru momentul de începere a lucrului, pentru momentul
începerii modelării materialului teatral. El reprezintă schiţa, este conturul în creion, este
41
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încercarea, începutul experimentului, improvizaţia dinaintea rolului care trebuie jucat,
inspiraţia, reacţia psihologică pe baza căreia se poate inventa, desfăşura şi motiva actul de
creaţie în toată complexitatea sa.
După încheierea dialogurilor referitoare la necesitatea jocului în dezvoltarea fiinţei
umane, la implicarea noţiunilor psihologice în conturarea individualitătii şi la înţelegerea
nevoilor şi priorităţilor generaţiei actuale, a urmat etapa practică. Ca suport de lucru am
folosit manualul de tehnici pedagogice al Violei Spolin – „Improvizaţie pentru teatru”, a
cărei ediţie prescurtată, tradusă şi editată de organizatorul principal al conferinţei – Mihaela
Beţiu, a fost publicată la UNATC PRESS şi lansată cu această ocazie.
Ne-am propus un număr mare de exerciţii din dorinţa de a supune atenţiei cât mai
multe posibilităţi de dezvoltare a abilităţilor şi capacităţilor fiinţei umane într-un mod plăcut
şi relaxant. Am pornit de la jocuri de bază precum:
- Mişcare browniană cu comenzi (acest exerciţiu are ca scop autocunoaşterea, autopercepţia,
integrarea în grup şi atenţia distributivă cu trimitere direct la: comenzi, mediul înconjurător
şi parteneri);
- Jocuri de preluare (joc de transmitere şi preluare printr-o bătaie din palme, cu ajutorul
contactului vizual cu un partener, care, la rândul său, preia şi transmite mai departe);
- Oglinda (exerciţiul clasic al Violei Spolin, incluzând şi etapa a doua - „Urmează-l pe cel care
te urmează”, urmărind munca în echipă şi comunicarea reală);
- Povestea – Dă şi preia (patru jucători creează împreună o poveste, preluând unul de la
altul naraţiunea, exersându-şi capacitatea de a renunţa la ideile proprii pentru a urma şi
continua propunerile partenerilor. Povestea trebuie să întrunească cerinţele unei expuneri
rotunde, cu început, dezvoltare, punct culminant şi final). Acest exerciţiu are o importanţă
extraordinară deoarece povestea, rod al spontaneităţii şi imaginaţiei grupului, poate deveni
chiar suportul unui scenariu.
Prin intermediul jocurilor propuse, am dorit să demonstrăm necesitatea tehnicilor
teatrale care sunt, de fapt, tehnicile comunicării. Am pus accent pe dezvolatarea capacităţilor
de percepţie şi auto-percepţie prin autocunoaştere, am evidenţiat importanţa atenţiei, a
capacităţii de concentrare, a memoriei, a inteligenţei şi a gândirii concrete, a dorinţei de
experimentare, de cercetare, de învăţare prin experimentare, de autoevaluare, de relaţionare,
de implicare şi integrare în grup şi de conştientizare a importanţei individuale în
componenţa grupului. Deoarece atmosfera de lucru reprezintă punctul hotărâtor de început,
trainerii au lucrat împreună cu profesorii participanţi, exemplificând astfel în mod concret
idei precum cooperarea şi integrarea în grup. Lucrul efectiv nu poate avea loc decât într-un
mediu în care ai libertate de exprimare, un loc în care nu există ostilităţi, unde nereuşita nu
capătă altă conotaţie, unde te poţi manifesta fără niciun fel de inhibiţii, de restricţii sau de
impuneri. În arta tearală,„acţionez EU însumi”, în mod liber şi utilizând toate formele de
exprimare posibile. Aceasta este caracteristica fundamentală a improvizaţiei ce-i permite
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fiinţei umane să se afle într-un continuu dialog cu sine şi cu lumea. Având libertate de
exprimare ajungem să înţelegem şi să dobândim adevărul lansat de Viola Spolin: „Oricine
poate juca! Oricine poate improviza!”42, ca imagine a caracterului creator al fiinţei umane.
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LOBBY PENTRU TEATRU
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Abstract: In Romanian territories, theater was part of the
subjects that young aristocrats were learning in institutions
called Academia and directly supervised by the ruler of the
territories. California (USA) has a tradition on more then 100
years of high school teams competing against each other using
Shakespeare plays. These theater competitions launched the
careers of renowned Hollywood actors as: Kevin Spacey, Val
Kilmer, Cuba Gooding jr, Richard Dreyfuss. In France, high
schools study Theater since 1975 and this program is
responsable of educating amaizing generations of audiences.
Keywords: theatreeducation, imagination, George Banu,
Kevin Spacy, Jaron Lanier.

„Teatrul este ultima redută unde idealismul este o întrebare deschisă.”
Bertolt Brecht
,,Dramaturgia antică a fost studiată și la Academia Domnească a Țării Românești. În
programa din 1707 elaborată cu ocazia reorganizării acestei instituții de învâțământ superior,
Constantin Brâncoveanu dispunea ca «dascălul al II-lea» să predea, pe lângă celelalte opere
ale literaturii grecești și tragediile lui Sofocle și Euripide. (…) Constantin Brâncoveanu îi
orienta pe tinerii ucenici spre cunoașterea acestor opere în care omul apărea în toată
complexitatea sa, cu eternele lui probleme, totdeauna capabil să lupte.”43
Teatrul românesc a contribuit la modernizarea și ridicarea societății românești în
secolul al XIX-lea; și-a asumat poziția de citadelă a rezistenței în anii grei ai comunismului,
iar în noua societate românească post-decembristă, devine instituția responsabilă de
reactivarea societăţii civile. O societate civilă puternică și activă va milita pentru un mediu
politic coerent și orientat spre cetățean și binele comunitar.
43

Elena Grigoriu, Zorii teatrului cult în Ţara Românească, Ed. Albatros, București, 1983, p. 14
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În cartea You are not a gadget: a manifesto, Jaron Lanier – cel care a inventat și definit
termenul de realitate virtuală – se confesează, în chiar primele pagini:„La începutul secolului
al XXI-lea, revoluția digitală a început să o ia pe căi greșite.” Blogurile, comentariile anonime
scrise și plasate în mediul virtual, înregistrările video care încarcă arhivele digitale, deși par
inofensive, au dus la apariția comunicării fragmentare și impersonale, care modifică
iremediabil interacțiunea interpersonală. „O nouă generație a atins maturitatea, o generație
care are așteptări limitate despre ce înseamnă o persoanăși despre ce poate deveni fiecare
individ în parte.”
Computerele, care sunt atât de prezente în viața de zi cu zi a omului din societățile
civilizate, au devenit partenerul principal al fiecăruia dintre noi. Numai că atunci când
interacționezi cu un computer ca și când ai interacționa cu un om – constată Lanier –
consecința e că,încetul cu încetul, ca individ, ești adus să funcționezi și să gândești ca și cum
ai fi un program. Concluzia sa este că e imposibil să lucrezi cu informații tehnologice fără să
devii și pionier în inginerie socială.
„Nu contează dacă cineva vrea să ia calea artei sau nu. Dacă cineva vrea să ajungă acolo, o să
o facă oricum. Nu-i poți opri. Dacă cineva vrea să fie dansator, actor, regizor – o să ajungă! Important
e ceea ce pot face asemenea programe, asemenea experiențe, o astfel de educație pentru cineva care nu
vrea să urmeze o carierăîn artă! Îi învață să colaboreze, îi învață să aibăîncredere, să se aprecieze
corect! Și până la urmă asta se materializeazăîn felul în care te prezinți în lume și lași lumea să te
vadă, să te cunoască, indiferent ce meserie ai avea. Hai să fim serioși - câți dintre noi n-am stat la
telefon cu vreo companie sau la coadă pentru ceva, dorindu-ne cu disperare ca cel din fața noastră să fi
învățat să comunice mai bine! Teatrul te învață asta!” spune Kevin Spacey la finalul
documentarului Shakespeare High (87 minute, 2011, regia Alex Rotaru). Filmul arată
experiența a sute de tineri din liceele californiene care, an de an, se întrec în competiții de
genul olimpiadelor de teatru. Anual sunt alese trei texte Shakespeare. Din acestea, elevii își
aleg o scenă pe care o joacă fără costume, fără decor, având doar 4 scaune la îndemână.
Aceste concursuri, care în 2014 au împlinit 100 de ani de existență neîntreruptă, au fost
mediul unde s-au lansat mari actori americani precum: Kevin Spacey, Val Kilmer, Cuba
Gooding jr, Richard Dreyfuss.
Teatrul este o instituție minunată ca impact și resurse.
Fiecare generație este marcată de un eveniment major care produce modificări
ireversibile în societate. De la al Doilea Război Mondial – generația bunicilor, la comunism și
Războiul Rece – generația părinților, generația mea este generația atentatelor teroriste.
Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, din New York, nu sunt primele evenimente de
acest gen pe care generația mea – Generația Y – le-a trăit. Numai că felul în care aceste
atentate au fost executate, are ceva unic și necesită o analiză amănunțită. Potrivit unui raport
oficial întocmit de oficialii americani, Atentatele teroriste au fost posibile datorită lipsei de
imaginație a serviciilor secrete. Adică informațiile existau, dar cei care trebuiau să le combine
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n-au știut să o facă. Dacă ar fi să rezumăm simplist realitatea pe care o trăim: lumea s-a
schimbat pentru că o mână de oameni aflaţi într-o poziție-cheie n-au avut suficientă imaginație.
Iar teatrul lucrează cu asta – cu imaginația.
,,Când un actor se încălzește prin mișcare, ceea ce își încălzește real este imaginația, nu
corpul. Corpul în mișcare este doar un instrument al fanteziei actorului, un mijloc de accesare a
creativității” e de părere actriţa româno-americanăAna Pasti.44
În decembrie 2014 am avut ocazia să-i iau un interviu profesorului George Banu
(Universitatea Sorbonne-Nouvelle din Paris), reputat critic și eseist de teatru. În finalul
întâlnirii noastre l-am întrebat ce părere are despre faptul că în România se discută serios pe
marginea introducerii teatrului ca materie opțională la liceu, atât ca istorie cât și ca jocexercițiu practic. ,,E o întrebare destul de importantă pentru că la 2-3 ani după venirea mea în
Franța 45 a început o campanie care se numea Opțiunea Teatru pentru liceu. Fiind tânăr,
credeam că va fi ceva similar cu educația fizică unde nu se făcea gimnastică. Prin urmare am
fost foarte sceptic. Din fericire m-am înșelat și rezultatele acestei Opţiuni Teatru au fost cu
totul și cu totul exceptionale, datorită profesorilor implicaţi. Ei făceau o pedagogie militantă
pentru teatru, pentru formarea acestor tineri, conjugând plăcerea de a vedea teatru cu
plăcerea de a face teatru. Și de aceea, după 20-25 de ani, azi publicul tânăr din Franța, e un
public extaordinar. Când am ajuns în Franța, pentru fiecare om de teatru cel mai mare
coșmar îl reprezentau spectacolele în fața unui public format din școlari. Acum,
reprezentațiile școlare au devenit spectacolele cele mai exaltante pentru că există o anumită
atenție și concentrare a publicului tânăr care nu exista înainte. Dacăîn România se face serios
acest proiect, mie mi se pare un lucru extrem de important, pe care-l putem compara cu
educația muzicală din Germania. Nu te învață să fii actor, te învață să fii spectator. Te
învață să recunoști un actor bun de un actor mai puțin bun. De ce femeile se duc foarte rar la
fotbal? Nu pentru că nu le place fotbalul neapărat, ci pentru că nu au competența care să le
permită să aleagăîntre un jucător și altul, între o strategie și alta. Făcând aceastăOpțiune
Teatru, prin practică și în timp, tinerii vor învăța tocmai cum să privească Teatrul.”
Referinţe bibliografice:
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revistei Concept)
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CONEXIUNI ÎNTRE ÎNVĂŢARE
ŞI APLICAŢIILE TEATRAL-EDUCATIVE PENTRU COPII
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Abstact: Considering that the pillar of education is the
learning process, in this paper, the author examines the
relationships between: education, learning and theatre in
educational activities. The paper is specifically focusing on
perceptual learning, verbal learning and social and
emotional learning, used frecvetly in theatre and in
educational theatre activities.
Keywords: theatre in education, arts education curriculum,
theatre – optional subject, theater with children, learning,
perceptual learning, verbal learning, social and emotional
learning.
Aplicaţiile teatral-educative pentru copii, în mediul extern sistemului de învâtământ
specializat, au cunoscut în ţara noastră o dinamică extraordinară în ultimii ani. Mai mult
decât atât, există perspectiva ca în anii viitori, cursurile de teatru să fie regăsite la scară
naţională ca disciplină opţională în învăţământul preuniversitar românesc. În acestă situaţie,
activitatea din cadrul aplicaţiilor teatral-educative pentru copii nu poate fi văzută în afara
educaţiei şi implicit a învăţării. Nu asimilăm educaţia cu învăţarea, dar ţinem cont că ea,
educaţia, se referă în primul rând la modificările care se produc în structurile adânci ale
personalităţii. Aceste structuri se consolidează, în primul rând, prin învăţare. Precizăm că
suntem interesaţi de perspectiva selectării conştiente şi nu de perspectiva neintenţionată a
modelării personalităţii umane.
În mod curent, în funcţie de influenţele asupra personalităţii umane, educaţia se
adresează zonelor: cognitive, psihomotorii şi afective. Acestea sunt privite, în continuare, nu
numai din perspectivă psihologică, ci şi din perspectivă neurologică. De altfel, apropierea
între cele două domenii este certă şi inevitabilă; din această apropiere câştigul este împărţit
în ambele tabere, dar cu adevărat important este faptul că o serie de teorii, din psihologie în
mod special, pot fi reconsiderate sau infirmate în logica validării şi invalidării permanente.
96

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Events
O analiză sintetică a aspectelor prezentate mai sus ne este oferită de disciplina
psihologia învăţării care împarte influenţele asupra personaliţaţii produse de educaţie în
domenii: „Domeniul cognitiv cuprinde cunoştinţe şi semnificaţii fiind structurat pe 3 niveluri:
factual, al înţelegerii şi al aplicaţiei. Domeniul psihomotor cuprinde abilităţi, deprinderi. Domeniul
afectiv cuprinde credinţele (beliefs) şi este şi el structurat pe 3 niveluri: conştientizarea, diferenţierea
şi integrarea.”46
Ne propunem să identificăm posibile implicaţii ale aplicaţiilor teatral-educative
pentru copii în domeniile amintite, din perspectiva psihologiei învăţării, pornind de la tipurile
de învăţăre şi modificările la nivelele cognitiv, psihomotor şi afectiv. Opţiunea pentru acest
tip de clasificare, în detrimentul celor din psihologia cognitivă, psihologia dezvoltării umane
sau neurologie, are în vedere legătura foarte strânsă dintre aplicaţiile teatral-educative
pentru copii şi şcoală. Şcoala este locul care găzduieşte astfel de activităţi, perioada petrecută
de copil în şcolă este perioada din vârstele omului căreia i se adresează în primul rând aceste
activităţi.
„Învăţarea perceptivă se referă la diferitele modificări în percepţie care se produc prin
învăţare. Învăţarea deprinderilor motorii se referă la activitatea de achiziţionare a unei secvenţe
dintr-un răspuns motor precis. … Învăţarea verbală se realizează în situaţii în care sarcina cere
ca elevul să răspundă la un material verbal (cuvinte) sau să formuleze răspunsuri verbale.
Învăţarea conceptelor (concept learning) se referă la orice activitate în care individul trebuie să
înveţe să clasifice două sau mai multe evenimente sau obiecte într-o singură categorie…
Învăţarea socială este definită ca «proces de asimilare a experienţei sociale manifestat prin
schimbare în conduită», de asimilare a experienţeiconcentrate în norme, valori şi roluri
sociale, în atitudini şi modele de comportament.”47
Vom avea în vedere trei dintre cele cinci tipuri de învăţăre: perceptivă, verbală şi socialafectivă.
Conexiuni între aplicaţiile teatral-educative pentru copii şi învăţarea percertivă
Percepţia şi însemnătatea ei pentru psihismul uman a determinat preocupări
importante în psihologie. Reprezentantul de seamă al acestor preocupări este omul de ştiinţă
elveţian Jean Piaget. Preocupat de mecanismele gândirii şi ajutat de cunoştiinţele vaste pe
care le deţinea şi care nu se mărgineau la psihologie (ci includeau logica, filosofia şi chiar
biologia) a elaborat o teorie importantă ce vizează psihologia dezvoltării umane.
Analizând strucura percepţiei identifică două aspecte: unul explicat prin „teoria
câmpurilor” (procesul de percepţie propriu-zis se poate spune că este unul viciat; el implică
fenomenul de „centrare” care cauzează anumite abateri perceptive numite „iluzii primare”
sau „erori de etalon”) şi celălalt explicat prin „activitatea perceptivă” (ameliorează erorile
46
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Negovan, Valeria, Psihologia învăţării, Editura Credis, Buc., 2009, p. 50
Idem, p. 50-51
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prin „decentrare”, fenomen opus celui descris mai devreme). Aceste aspecte ale percepţiei
pot fi însă „ameliorate” prin exerciţiu. În ecuaţia mai largă a inteligenţei, percepţia este
determinantă. Ea nu este considerată o „facultate” de Piaget: „Inteligenţa nu constituie o
categorie izolabilă şi discontinuă de procese cognitive. Ea nu este, propriu-zis, o structurare
printre altele. Ea este forma de echilibru spre care tind toate structurile, a căror formare
trebuie căutată, începând cu percepţia, deprinderea şi mecanismele senzorimotorii
elementare. În adevăr, trebuie să ne fie clar că, dacă inteligenţa nu este o facultate, această
constatare negativă atrage o continuitate funcţională radicală între formele superioare ale
gândirii şi ansamblul tipurilor inferioare de adaptare cognitivă sau motorie: inteligenţa nu ar
putea fi, deci, decât o formă a echilibrului spre care tind acestea.”48
Abilităţile perceptive, continuând logica lui Piaget, pot fi un „semn” foarte important
al dezvoltării intelectuale.
Învăţarea perceptivă, unul din tipurile de învăţare ce face obiectul acestei lucrări, se
referă la acele activităţi care aduc contribuţie valorică acestui mecanism psihic. Aplicaţiile
teatral-educative pentru copii, prin specificul activităţii desfăşurate, pot fi excelente medii de
exersare a percepţiei, necesară îndeplinirii cu succes a cerinţelor jocurilor actoriceşti, mai ales
cele care vizează concentrarea şi observaţia. Observaţia este inclusă în aspectele învăţării
perceptive, mai ales când se ia în consideraţie calitatea. Filimon Turcu observă: „Învăţarea
perceptivă se ridică la un nivel calitativ superior atunci când se bazează pe percepţia
intenţională, dirijată, planificată şi selectivă, adică pe observaţie. Despre un elev se spune că
dispune de o capacitate perceptivă deosebită şi de un «spirit de observaţie» atunci când
poate descoperi în lucruri «ceea ce nu sare imediat în ochi», dar poate fi util dintr-un alt
punct de vedere. Acest înţeles al învăţării perceptive prezintă, din punctul de vedere al
psihologiei şcolare, o însemnătate imensă pentru procesul de instruire şi educare.”49
În spijinul acestor afirmaţii teoretice, un studiu ştiinţific grăitor pentru acest subiect a
fost realizat de Teatrul Vienez de Copii din Viena reprezentat de Sylvia Rotter în cooperare
cu Prof. Dr. Max H. Friedrich de la Universitatea din Viena şi Dr. Brigitte Sindelar de la
Universitatea Sigmund Freud. Studiul s-a realizat pe un eşantion de 126 de copii cu vârsta de
8 şi 9 ani. Aceştia au fost implicaţi în ateliere de teatru specifice metodei Rotter practicate de
Teatrul Vienez de Copii. Înainte de începerea activităţilor, copiii au fost supuşi unor teste
psihologice care au vizat atât funcţiile cognitive, cât şi pe cele psihologice. Au urmat
activităţile propriu-zise, apoi au fost din nou supuşi unor teste psihologice care vizau
aceleaşi aspecte. Rezultatele vorbesc de la sine şi sunt într-o măsură substanţială orientate
către mecanismele percepţiei. Practic, prin acest sudiu putem afirma că identificăm o
legătură între activităţile teatrale şi îmbunăţaţirea rezultatelor acestui mecanism.
48
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Conform acestui studiu, putem identifica în activităţile specfifice aplicaţiilor teatraleducative pentru copii o modalitate de învăţare perceptivă, fără a fi un scop în sine aceasta.
Rezultatele studiului sunt prezentate în continuare, fiind grupate în funcţie de rata
îmbunătăţirilor constatate în urma testelor psihologice la care au fost supuşi copii:
„Îmbunătăţiri cu 50%: creşterea memoriei verbale, îmbunătăţirea percepţiei corporale; îmbunătăţirea
capacităţii de percepere a episoadelor. Îmbunătăţiri cu de la 25 până la 30 %: nivel ridicat al atenţiei în
general; diminuarea distragerii atenţiei; creşterea flexibilităţii atenţiei; creşterea stabilităţii puterii de
concentrare; diminuarea numărului de greşeli la testul de concentrare. Alte îmbunătăţiri:
îmbunătăţirea capacităţii de a face legătura între percepţiile din diferite domenii senzoriale (22%);
creşterea preciziei percepţiilor auditive şi vizuale (văz: 25%, auz: 10%); îmbunătăţirea percepţiei
spaţiale bidimensionale (10%); creşterea sentimentului de valoare de sine în interiorul familiei
(12%).”50
Conexiuni între aplicaţiile teatral-educative pentru copii şi învăţarea verbală
Învăţărea verbală a fost tărâmul abordărilor diferite, în funcţie de afilierea la:
asociaţionism, gestaltism, cognitivism sau constructivism. Rămâne un teritoriu cu multe
dispute. Cea mai celebră dispută este cea dintre Noam Chomsky şi Jean Piaget. Primul
consideră că limbajul este înnăscut, iar ultimul că, exact ca şi în cazul celorlalte funcţii psihice
superioare, este supus constructivismului psihologic. Disputa are conotaţii speciale pentru
că, dacă luăm în considerare opinia lui Piaget, pentru a vorbi, un copil are nevoie şi de o
anumită ambianţă verbal, pe când, în opinia lui Chomsky, factorii genetici sunt determinanţi
în achiziţionarea limbii.
În ceea ce ne priveşte, ne interesează învăţarea verbală ca factor de comunicare
superioară al fiinţei umane; deci ne interesează aspectele calitative care îl pot pune pe copil
în valoare relaţionând prin cuvinte, în primul rând, la cerinţele ce necesită rezolvare prin
răspunsuri verbale. De precizat că învăţarea verbală nu se limitează la cuvinte, ci se referă şi
la litere, cifre sau silabe fără sens. „În formă evoluată învăţarea verbală asigură comunicarea
interumană, adică transmisia şi schimbul de informaţii între persoane, de impresii şi
comenzi, de stări afective şi judecăţi de valoare. Cuvintele abstractizează şi includ în
conţinutul lor semantic experienţa social-istorică a omenirii. Aceasta datorită învăţării
verbale, este reluată din generaţie în generaţie. În procesul de învăţământ experienţa socialistorică, abreviată şi fixată în obiectele de învăţământ este transmisă, tot datorită învăţării
verbale, elevilor şi studenţilor. Învăţarea verbală devine treptat instrument indispensabil al
realizării tuturor celorlalte forme şi tipuri de învăţare.”51
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51 Turcu, Filimon, Psihologie şcolară, Editura ASE, Buc., 2004, p. 50
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Iată de ce, abilităţile verbale ocupă un loc important în cercetările din sfera
aplicaţiilor teatral-educative pentu copii. Este şi explicabilă acestă preocupare nu numai
datorită motivelor expuse, ci şi datorită specificităţii teatrului şi relaţiei cu totul deosebite pe
care îl are cu vorbirea sau mai exact cu cuvântul. Despre importanţa cuvântului în teatru nu
este nevoie să vorbim; iar cei care oferă contraargument relaţia teatru-cuvânt în
postmodernism, opinăm că extind în mod eronat, modificările produse în raportul text
dramatic – spectacol teatral, la eliminarea completă a cuvântului, ceea ce nu este cazul în
postmodernism.
Revenind la abilităţile verbale şi influenţa pe care o pot avea aplicaţiile teatraleducative oentru copii, un studiu realizat în anul 2000, pune tocmai această întrebare.
Studiul este şi constă într-o meta-analiză. Fac precizări asupra meta-analizei: „Meta-analiza
integrează rezultatele mai multor studii care tratează acelaşi subiect, pentru a descoperi
modelele simple ale relațiilor evidenţiate în aceste cercetări, ca bază pentru dezvoltarea
teoriilor psihologice.”52
Studiul se numeşte Strengthening Verbal Skills Through the Use of Classroom Drama: A
Clear Link şi a fost realizat de Ann Podlozny care a selectat cele 80 de studii din peste 200
realizate începând cu anul 1950. Criteriul eliminatoriu pentru a fi luat în analiză era ca
studiul să aibă cel puţin o măsurătoare care să se refere la abilităţile verbale. Rezultatele, în
cazul unei metaanalize, au la bază un calcul statistic matematic exprimat în intervale de
încredere, mărimea efectului etc. Nu intrăm în detalii de acest fel, ci apelăm la interpretarea
rezultatelor după acest calcul care este o sinteză o tuturor cercetărilor care privesc abiliţăţile
verbale în corelaţie cu aplicaţiile teatral-educative pentru copii. Conform acestui studiu
există şase domenii conexe dezvoltării limbajului care prezintă o evoluţie pozitivă:
„Activităţile studiate influenţează gradul de înţelegere al poveştilor «puse în scenă» prin
îmbunătăţiri ale următoarelor aspecte: repovestirea orală şi în scris, citit, disponibilitate
pentru lectură, dezvoltarea limbajului oral şi scriere.”53
Conexiuni între aplicaţiile teatral-educative pentru copii şi învăţarea social-afectivă
Fiinţa umană este una socială; iată o afirmaţie în virtutea căreia ne interesează dacă
prin aplicaţiile teatral-educative pentru copii se poate contribui la abilităţile necesare pentru
a face faţă cu succes provocărilor pe care le presupune existenţa omului ca fiinţă socială. Aici
putem număra unele dintre abiltăţi: empatia, toleranţa, cooperarea.
Unul dintre aspectele cele mai întâlnite în preocupările cercetătorilor pe această temă
se referă la cooperare. Teatrul, ca artă, defineşte foarte bine acest concept care se referă la
52Schmidt,

Frank, L., Hunter, John, E., Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology (Vol. 1 Personnel Psychology), Sage, Londra, 2005, p. 533
53 Podlozny, Ann, Strengthening Verbal Skills Through the Use of Classroom Drama: A Clear Link, Journal
of Aesthetic Education, Fall 2000, nr.34, p. 276
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două aspecte: colaborarea dintre oamenii care iau parte la realizarea spectacolului, dar şi o
„colaborare” a artelor componente. Colaborarea nu este însă un lucru uşor; sunt numeroase
aspecte care ţin de încredere, atât în sine cât şi în celălalt, de frică de responsabilitate sau de
celălalt, de ruşine faţă de imaginea pe care credem că o creăm în faţa celorlalţi etc. Deşi sunt o
sumedenie de obstacole de care trebuie să trecem, colaborarea în teatru face mai facil acest
drum pentru că există cerinţe specifice, cum ar fi empatia care are efect nu numai asupra
noastră, dar şi asupra acelora cu care empatizăm.
Dovezi despre ce efect are teatrul în dezvoltarea abilităţilor sociale ne vin de la un
studiu făcut pe copii cu dizabilităţi: The Effects of Creative Drama on the Social and Oral
Language Skills of Children with Learning Disabilities, făcut în cadrul lucrării de doctorat de
către Rey E. de la Cruz la Universitatea de Stat din Illinois, Statele Unite ale Americii în anul
1995. Studiul este mai amplu, dar una din preocupări este cea legată de lipsa sau prezenţa
scăzută de competenţe şi abilităţi sociale în rândul copiilor cu dizabilităţi. Copiii au fost
împărţiti în mai multe grupe de lucru. Pentru acest aspect s-au dezvoltat activităţi de teatru
şi dramă creativă de 40 de minute săptămânal, timp de 12 săptămâni. Au fost realizate mai
multe seturi de abilităţi, printre care şi cele sociale. „Copii din grupele care au participat la
activităţi de teatru şi dramă pe timpul celor 12 săptămâni au obţinut rezultate superioare la
setul de abilităţi sociale atât faţă de grupele care nu au participat la aceste activităţi, cât şi faţă
de cei din grupul de control care nu au participat la niciun fel de activitate.”54
Deşi indirect, putem afirma că implicarea în activităţi specifice aplicaţiilor teatraleducative pentru copii aduce beneficii în viaţa socio-afectivă a copilului. Cu atât mai mult, cu
cât „socializarea virtuală” este din ce în ce mai prezentă în viaţa copiilor şi tinerilor.
Pornind de la rezultatele obţinute de studiile prezentate, se poate afirma că există
dovezi din studii ştiinţifice conform cărora aplicaţiile teatral-educative pentru copii au
contribuţii pozitive în ceea ce priveşte mecanismele învăţării: perceptive, verbale şi socialafective.
Lucrurile nu trebuie citite şi interpretate în mod simplist. În sens mai larg, concluzia
de mai sus implică şi afirmaţia, mai generală, că aplicaţiile teatral-educative pentru copii au
un impact important în dezvoltarea copiilor şi tinerilor. În această logică, în urma activităţilor
teatral-educative pentru copii nu rezultă neapărat contribuţii pozitive. Acestea se obţin doar
atunci când acestea sunt realizate cu responsabilitate şi cunoaştere atât a activităţii desfăşurate, cât
şi a copiilor şi tinerilor de către cei care le realizează.
Interpretarea unor astfel de studii ar trebui să pună în discuţie dacă nu cumva şcoala
are nevoie de includerea acestor activităţi în program, pentru a completa scopul esenţial al
şcolii – învăţărea.
54 Cruz, Rey E. de la, The Effects of Creative Drama on the Social and Oral language Skills of Children with
Learning Disabilities, Lucrare de doctorat, Universitatea de Stat Illinois, 1995, p. 186
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teatral-educative pentru copii şi este actor colaborator al Teatrului „L.S.Bulandra” – Bucureşti.
Thomas Ciocşirescu is an actor, a graduate ofUNATC „I.L.Caragiale” Bucharest, a PhD student at
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FAMILIA OFFLINE.
IONAL ŞI PARTICIPATIV
TEATRU EDUCAŢIONAL

Mihaela Michailov
UNATC „I.L. Caragiale“ București
mihaela_michailov@yahoo.com
Abstract: Mihaela Michailov’s intervention during the
Conference of Theatrical Techniques in Education
focuses on the methodology and practices that were
used for the creation of „Family Offline”. The
performance is based on a play written by Mihaela
Michailov, directed by Radu Apostol, which was staged
at The Little Theatre in Bucharest and talks about the
situation of children left alone at home or in someone’s
care as a result of parents’ labor migration. The show is
part of a larger Project of educational theatre – Children
of Migration.
Keywords: educational theatre, drama in education,
participatory theatre, theatre techniques.

împreun cu o echipă formată din
Spectacolul Familia Offline, la care am lucrat împreună
regizorul Radu Aposol, actrița Mihaela Rădescu și actorul Viorel Cojanu, 9 copii de la Școala
55 din cartierul Republica, scenografa Maria Mandea și muzicianul Bogdan Burlăcianu, este
reprezentativ pentru direcția teatrului educațional. Teatrul educațional este forma de teatru
abord
unor probleme sociale care le
prin care copiii se educăși autoeducăîn spiritul abordării
formează conștiința civicăși apartenenența la o dezbatere extinsă asupra lumii în care trăiesc.
Teatrul educațional este profund formator și fundamental explorator în ce privește educația
socială a copiilor și adolescenților, actori implicați în problemele din jurul lor, capabili să
vorbească despre transformări care îi vizeazăîn mod direct sau indirect. Copiii devin voci
care au nevoie să fie auzite și simțite într-un teatru care le explorează poveștile subiective,
povești generatoare de reflecție asupra realităților din care fac parte. În teatrul educațional,
copiii și adolescenții își descoperă potențialul creativ, își valorizează imaginația, își
construiesc propriile reprezetări, investesc într-un obiect banal o mulțime de semnificații, văd
sensuri noi în realități tocite, devin spirite libere și critice, „agitatori de sentimente și idei”și
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instigă la creativitate. Și, poate cel mai important, vorbesc despre ce trăiesc pentru zecile de
mii de copii care nu au șansa să urce pe o scenă să-și spună povestea. Tocmai de aceea cred
în relevanța unui teatru al copiilor pentru copii (și nu numai), într-un teatru care vorbește
despre ce simt și ce trăiesc copiii, despre ce văd și despre ce și-ar dori să schimbe. Acest
teatru devine teritoriul vulnerabil al experiențelor devenirii, laboratorul în care totul poate fi
posibil pentru că un copil propune variante de viață, jocuri afective și imaginative, lăsând
potențialitățile să devină vizibile.
Voi prezenta în continuare metoda de lucru Familia Offline, care face parte din
proiectul Copiii migraţiei. Inițial, au fost realizate ateliere cu un grup de copii și adolescenți
de la Școala 55 din cartierul Republica din București. Ulterior s-a repetat la Teatrul Foarte
Mic care a fost partenerul acestui proiect.
Copiii nu avuseseră până în momentul respectiv niciun fel de experiență teatralăși
lucrul acesta a fost foarte important, pentru că nu ne-am dorit să-i transformăm în actori, să
lucrăm pe o metodă specifică sau să-i antrenăm în tehnici proprii unui curs de actorie.
Practic, nu ne-a interesat absolut deloc aspectul acesta, nu am făcut niciun fel de selecție,
tocmai pentru că n-am vrut să prelungim procesul de selecție din școală într-un atelier de
teatru. Am anunțat în școală atelierele noastre, a venit cine a vrut să vinăși a rămas cine și-a
dorit să continue, cine a vrut să participe și să se implice în aceste ateliere. Mi s-a părut foarte
important – și insist – să nu existe niciun fel de selecție. Prima oară când am ajuns în școală,
profesorii ne spuneau: Luați-l pe cutare de la clasa a VIII-a că știe să cânte. A mai cântat, a mai
dansat, e extraordinar, faceți spectacolul în 3 săptămâni, terminați... Și cumva, la primele întâlniri
cu părinții, erau accentuate cam aceleași idei: Ia cântă-i tu doamnei ceva din Celine Dion! Vedeți
cât de bine știe? Luați-o! Am mers cumva împotriva acestui tip de lucru și pentru că, în
momentul în care ne-au văzut în școală, copiii și adolescenții erau foarte dornici să ne arate, să
demonstreze ce pot face, să intre în competiția curentă pe care o au ei între ei. Ne-am dorit să
nu reiterăm acest model de lucru competitiv, ci, din contră, să dăm șansa oricărui copil care
își dorește să participe la aceste ateliere, să o facă indiferent ce abilități are. Ne-a interesat să
subminăm într-un fel convingerea că doar unii sunt înzestrați și am vrut să mergem contra
curentului „talentului” care le dă doar unora șansa să fie văzuți. Și eu, și Radu Apostol, am
crezut, de la început, că toți copiii care participă, care își doresc să vină la aceste ateliere, au
ceva de spus, au o poveste de spus și că merită să lucrăm împreună să facem un spectacol. Și
când spun împreună e iar foarte important, pentru că în timpul celor 6 luni de ateliere – au
fost ateliere de jocuri, de improvizație, de story-telling – am învățat să ne spunem și să
ascultăm povești personale și încet, încet ne-am apropiat de piesa care era aproape gata când
am început să lucrăm. E vorba de o piesă despre copiii care rămân acasăși au părinții plecați
la muncă în străinătate. Spun că ne-am apropiat pentru că n-am venit de la început, în
ateliere, cu textul spectacolului, ci am imaginat situații care aveau o oarecare legătură cu
textul, în așa fel încât copiii să pornească de la propriile lor experiențe, intuiții, gânduri și să
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ajungem apoi la text. Perioada aceasta de ateliere a fost foarte importantă pentru ei și pentru
apropierea de un tip de lucru care să mizeze foarte mult pe comunitatea de creație, pe un tip
de solidarizare. Fiecare e acolo ca să împărtășească ceva cu ceilalți.
Scenariul s-a modificat foarte mult în funcție de reacțiile copiilor și în funcție de ceea
ce ei au crezut că merită să fie accentuat. La un moment dat îmi spuneau: Haideți, doamna,
replica asta nu e bună. Așa ar fi bine să fie. Credeți-mă. Dacă o spun așa e mult mai...Copiii au venit
cu foarte multe soluții teatrale. Aici regizorul, Radu Apostol, le-a spus că nu venim noi cu
soluții teatrale, nu le spunem noi de unde și până unde să meargă, cum apare focul – pentru
că la un moment dat era o scenă în care ceva din casă lua foc și întrebarea era Cum facem?
Dacă dăm foc, arde tot teatrul, arde școala. Cum facem să filmăm? La un moment dat era o scenă
în care unul dintre copii filma și ne-a adus o listă întreagă de pe internet cu camere, pe care
să i le cumpărăm ca să filmeze. A fost foarte important că am învățat să gândim împreună.
Copiii au venit cu foarte multe soluții și s-au simțit puternic reprezentați în spectacol. Nu am
vrut să facem un spectacol în care noi, artiștii, să venim cu ideile și conceptele noastre și ei,
copiii, să fie niște roboței, ci dimpotrivă, să facem un spectacol în care ei să se simtă
reprezentați și să vină cu lumea lor. Cred că tocmai de aceea, deşi spectacolul are o structură
cât de cât fixă, totuşi conținutul se modifică foarte mult. Au avut loc transformări relevante
în fiecre dintre ei. Au fost copii care la primele ateliere nu spuneau niciun cuvânt, nu
participau absolut deloc și care, pe parcursul repetițiilor, au avut foarte multe inițiative, și-au
dorit să cânte în spectacol. Noi nu am atribuit niciodată roluri unuia sau altuia. Ei au fost cei
care au optat pentru un anumit tip de rol, au optat la un moment dat să cânte sau să danseze.
Am descoperit că unul dintre băieți cântă beatbox și am imaginat un moment în care să
cânte.
Mare parte din ceea ce s-a întâmplat în timpul procesului de lucru li se datorează lor,
imaginației și creativității lor, pentru că am crezut într-un tip de spectacol care trebuie să-i
reprezinte în primul rând pe ei, într-un teatru al copiilor spus de copii pentru copii și părinți.
Am să închei vorbind despre o experiență care a fost edificatoare pentru noi, poate
cea mai profundă experiență pe care am trăit-o împreună. În 2013 am fost invitați să jucăm
spectacolul la Cluj, în cadrul festivalului Temps D’Images. Unul dintre copii s-a îmbolnăvit
foarte tare la Cluj și, cu 40 de minute înainte de începerea spectacolului, avea febră 39. Era
imposibil pentru noi să joace. Plângea și ne spunea: Pot, vă rog să mă lăsați să joc, e doar o oră.
Eram gata să suspendăm spectacolul. Ne strânsesem toți și trebuia să luăm o decizie urgent.
Una dintre fetițe a zis: Nu, n-are niciun rost să-l suspendăm, pot eu să fac ce face el, dacă mă ajută
ceilalți!A fost un moment foarte emoționant pentru noi, o lecție de solidaritate și implicare. În
cele 30 de minute până la începerea spectacolului, Roberta a reluat tot parcursul pe care-l
avea de făcut băiatul pe care-l înlocuia și, ajutată de ceilați copii, a reușit să facă spectacolul
să funcționeze. Toți copiii au fost concentrați, uniți și foarte implicați, ca și cum erau o trupă
care juca de ani de zile. Pentru noi a fost poate cel mai puternic moment din tot procesul de
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colaborare cu copiii, pentru că tot ceea ce vorbisem luni de zile, tot ceea ce le spusesem
despre importanța solidarizării, importanța echipei și a lucrului împreună, a faptului că
trebuie să se ajute permanent, se întâmpla, practic, sub ochii noștri și devenea posibil. Era ca
și cum o lecție învățată cobora din carte la câțiva metri de noi.
O să închei cu un scurt citat ce cred că se potrivește foarte bine pedagogiei teatrale în
general și aceleia despre care am vorbit aici, în mod special. Este vorba despre un citat care
aparține unuia dintre cei mai importanți pedagogi ai secolului XX, Janusz Korczak:
tr
să-i cucerească dreptul de a fi copil.”55 Un
„Misiunea educatorilor e să-l ajute pe copil să trăiască,
teatru al emancipării
rii copiilor, un teatru care să
s vorbească despre drepturile și nevoile lor ne
ajută să ne înțelegem limitele și aspirațiile.

Familia Offline de Mihaela Michailov, regia: Radu Apostol,
scenografia: Maria Mandea, muzica: Bogdan Burlăcianu,
Burl
distribuţia: Mihaela Rădescu (actriţă),
Ionu Roşca, Mario Ştefan, Andreea Baraitan,
Viorel Cojanu (actor) şi copiii Bianca Gheorghe, Denis Nadolu, Ionuţ
Georgiana Moise, Anca Negoiţă,, Roberta Parascan, Ana Maria Zaincovschi.

55 Janusz Korczak, Cum iubeşte
te un copil. Dreptul copilului la respect, Editura Curtea Veche, București,
2012, p. 398
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Mihaela Michailov is a playwright and performing arts critic. Her plays have been created in
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conferences about Romanian theatre and Dance in Avignon, Paris, New York, Tokyo. In 2013 she
initiated together with Radu Apostol the Educational Theatre Projet – „Children of Migration”. She
co-edited „The Political Art Magazine”. She is co-founder of Community Art Center „The Fourth
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IE PRIN TEHNICI TEATRALE –
EDUCAŢIE
TEATRU RADIOFONIC

Mihai Lungeanu
Teatrul Naţional Radiofonic
mihlung@yahoo.com
mihlung@gmail.com

Abstract: The Romanian Director of The National
Radio Drama, Mihai Lungeanu, lectured in The
National Conference about the importance of audio
theatre in the education of young generations. Through
voice awareness, children gain self awareness and
responsibility. Also, it will be very important that, after
the implement of optional theatre classes, to train
teachers in theatre pedagogy.
Keywords: radio drama/audio drama/audio theatre,
art form, The National Radio Drama from Romania, theatre – optional subject, theatre techniques,
voice awareness, microphone, speech defects, proper articulation.

refer la momentul în care condițiile „sunt
În Micul Prinț definiția timpului potrivit se referă
coapte”. Probabil că acum s-au copt condițiile și universul a „complotat” în așa fel încât să ne
întâlnim cu toții și să putem discuta despre, mi-aș permite să spun, obligativitatea
conştientizării caracterului teatral al vieţii
ţii, acesta fiind, în mod evident, un aspect natural
omului, care ne este însă cu atât mai folositor cu cât este mai conştient
con
utilizat.
În ce mă priveşte, instrumentul pe care îl recomand este cel pe care încerc încă să-l
desluşesc şi descifrez de 20 de ani – şii anume teatrul radiofonic. Este una dintre formele de
teatru. Sunt câteva luni de când realizez o colaborare între Teatrul Național Radiofonicși
Facultatea de Teatru cu doi distinși actori și pedagogi – dl. Titieni și dl. Chiribuță – şi cu o
echipă de tineri absolvenți sau studenți în ultimul an, care au avut astfel o șansă de a
descoperi (şi de a aplica, în acelaşii timp) câteva dintre secretele teatrului radiofonic. Nu este
de trecut cu vederea faptul că spectacolul radiofonic Poveste mută (un scenariu scris anume
de dramaturgul Emil Lungeanu) a avut premiera absolută
absolut în cadrul festivalului internaţional
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Shakespeare, de la Craiova, în prezenţa
a unor importanţi
importan reprezentanţi ai lumii teatrale
contemporane. Experienţa se poate repeta oricând și cu oricine.
Printre multe alte ateliere pe care le-am susţinut de-a lungul vremii în toată ţara, este
importantă şi experiența petrecută în comuna Vintileasca (judeţul Vrancea), unde am lucrat
coordona de dna. profesoară Elena Fântâneru.
cu elevi ai Şcolii Gimnaziale „Regina Maria”, coordonaţi
De asemenea, am fost invitat să susţin o serie de ateliere pentru copii de clasa a IV-a.
Descoperind microfonul, aceştia și-au descoperit (ca într-o veritabilă oglindă) timbrul specific
vocii personale sau atât de des neglijatele defecte de vorbire. La proiect au participat 9 clase
timp de 9 ateliere, alături
turi de profesori, învă
înv țători şi directori care au venit să vadă cum
s înțeleagă mult mai repede
lucrăm; împreună am descoperit că acești copii au capacitatea să
decât ne închipuim ceea ce noi nici nu apucam să
s formulăm. Până să le desluşim despre ce e
işi, dobândind instrumente noi în relaţionarea
rela
vorba, ei deja se conectau… la ei înşişi,
iertat să-mi fie expresia, ca o mică turmă, dar
interpersonală. Altfel spus, intrau la curs, iertată
plecau conştienţii de individualitatea lor, având un alt raport cu sine şi cu ceilalţi, fiind mai
asumaţi şi mai responsabili. Cred că aplicarea corectă
corect a tehnicilor teatrale, la nivelul
învăţământului
mântului general, va aduce beneficii extraordinare sistemului educa
educaţional şi că, acolo
unde se poate integra, specificitatea teatrului radiofonic poate reprezenta un plus de
experienţă şi cunoaştere.
c nu mai avem aparatul de radio în
Teatrul radiofonic nu mai este radio-fonic, pentru că
casă. Teatrul radiofonic a devenit o formă de artă
art pe care o putem accesa acum și în mașină,
dovede
un potenţial senzaţional, recomandându-se
și pe laptop, şii pe telefonul mobil; el dovedeşte
educa
ca fiind una dintre tehnicile teatrale ce pot fi folosite cu mare succes în educaţie.
Prin studiul
vocii, micuţul are ocazia de se cunoaşte
te mai bine pe sine, de a-i cunoaşte mai bine pe ceilalţi,
de a relaţiona cu ei în cunoştinţă de cauză,
ă, dată
dat
fiind dezvoltarea capacităţii de a înţelege
intenţiile dincolo de vorbe. Dacă studiem mai
amănunţit efectul vocii asupra noastră şii efectul
c
vocii noastre asupra celorlalți, vom constata că
modurile de a comunicare devin mult mai
subtile atunci când vocea este controlată și vom
ă interdescoperi, ceea ce este şi mai important, că
relaţionarea devine mai justă şii mai profitabilă,
profitabil
nemaiputând fi manipulaţi cu atâta uşurin
şurinţă.
păc ți,
Știm foarte bine: copiii pot fi foarte ușor păcăli
dar e la fel de evident şi faptul că pot fi la fel de
Nou
uşor pierduți, imediat după aceea. Nouă,
maturilor, ne este foarte la îndemână
ă să
s -i
ăcălim
păcălim, ba chiar ne este mai ușor să-i păc
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decât să-i convingem. Dacă ei ar învăța câte ceva despre mecanismele teatrale, şi dacă ar
experien teatrului radiofonic, poate că ar fi mai bine
avea, măcar într-o minimă măsură,, experienţa
pregătiţi pentru un dialog mai fertil.
În altă ordine de idei… La un moment dat am fost pus în situația de a deveni director
de teatru și discursul de instalare a fost foarte scurt: Bunăvoința mea nu înseamnă competență.
Mă tem că atunci când teatrul va deveni materie opțională, foarte mulți profesori de alte
mult bunăvoință, dar dovedind o
specialităţi vor dori să facă şi teatru, având extrem de multă
competență încă nedusă la capăt. După cum vor fi, de asemenea, mulți actori care vor vrea să
predea teatru, având cert(ificat)e calități artistice, dar şi minime competențe pedagogice. Așa
benefic „predarea” de către actori şi regizori
cum la catedra de actorie s-a dovedit benefică
împreună, cele două competenţee completându-se reciproc, tot aşa ar fi de dorit ca toate
încercările
rile care se vor face, toate dezvoltările, toate training-urile, toate atelierele dedicate
elevilor să beneficieze de o dublă comandă;
comand să co-existe întotdeauna componenta pedagogică
rul beneficiar să
s primească desluşiri eficiente şi
alături de cea artistică, astfel încât tânărul
competenţee din toate punctele de vedere. S
Să fie îmbinată armonios informaţia („ce”-ul) cu
metoda specifică de asimilare („cum”-ul).

Mihai Lungeanu şi George Mihăiţă lucrând pentru înregistrarea piesei „Ce ştia satul”56

pies transmisă la radioul românesc, acum 84 de ani.
într-un act de Al. Valjan, prima piesă
Regizor artistic: Mihai Lungeanu, regizor tehnic: Vasile Manta, distribuţia:
distribu
Virginia Mirea, George
Mihăiţă, Delia Nartea, George Grigore şii Violeta Berbiuc.
56Comedie
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Momentul actual se dovedeşte foarte important şi pentru faptul că generaţiile tinere
au acces neîngrădit la cu totul alte informații decât cele de care am beneficiat noi atunci când
am început să ne punem întrebări despre lume. Pentru noi a devenit mai dificil să ne
adaptăm la sistemul lor de comunicare (ei între ei folosind un limbaj de cele mai multe ori
aproape codat), iar ei au căpătat abilitatea de a prelua mimetic aspecte al comportamentului
nostru, fără a mai face efortul de a şi-l explica. Teatrul îi poate ajuta pe tineri să-şi definească
identitatea şi să devină de folos celor din jurul lor, descoperind şi asumându-şi la rândul lor
puterea exemplului. Lipsa de modele pe care o reclamă toată lumea (în toate domeniile) este
oarecum firească pentru că foarte puțină lume se mai îngrijește de sine, de exemplul pe care
îl dă, vrând-nevrând, celorlalți. Ar fi minunat ca generațiile următoare să beneficieze de
efectele acestui proiect care propune studierea teatrului în şcoli. De multe ori am avut
supriza să re-întâlnesc persoane care au recunoscut benevol cât de mult le-au folosit
„descoperirile” din cadrul atelierelor de teatru sau de teatru radiofonic pe care le-am condus.
Necesitatea de a construi în jurul copilului acest de tip de înțelegere (prin metode
specifice teatrului) se bazează pe observaţiile făcute asupra primelor manifestări de viață,
atunci când, o știm cu toții, copilul are mijloacele perfecte de a ne manipula pe noi, maturii.
La primele semnale sonore suntem alături de el și învăţăm imediat când vrea mâncare sau
când vrea somn; el face „teatru” cu noi fără să i se explice. După aceea, societatea îl obligă şi
pe el la diferite roluri și e rostul fiecăruia dintre noi să-i deslușim secretele şi metodele prin
care să reziste și să-l ajutăm să nu se lase uşor mințit, să gândească, să simtă şi să decidă cu
mintea proprie, să aibă capacitatea de a-şi duce visul mai departe, de a ști cine este şi ce vrea,
să aibă capacitatea de a-și înţelege şi desăvârşi destinul.
În măsura în care teatrul radiofonic vă este cunoscut (sau vă poate fi cunoscut
accesând adresa eteatru.ro), veți descoperi că visul pe care îl propune teatrul radiofonic este
unul foarte personal.
Îmi place să spun că teatrul radiofonic este singura formă de teatru care se face cu
materialul clientului. Adică se bazează pe sensibilitatea, informația culturală, imaginația şi
creativitatea fiecărui ascultător. Am descoperit că nimic nu poate egala bucuria pe care o au
copiii atunci când ascultă o poveste necunoscută.
În cadrul Teatrului Naţional Radiofonic, am iniţiat proiectul Povești noi pentru voi, în
care copii desenează ceea ce aud. Când am început atelierele, ne-am temut că va fi o gălăgie
infernală. Nu, a fost o liniște perfectă. Pentru că fiecare l-a tras pe celălalt de mânecă
spunându-i: Lasă-mă să ascult, pentru că vreau să știu ce desenez. Toți cei 20-30 de participanţi au
reacționat la fel: a fost o liniște extraordinară, copiii s-au concentrat, au rescris povestea prin
desen și şi-au asumat morala pe care orice poveste trebuie să o aibă. După aceea, s-au
bucurat cu toţii văzându-şi desenele în expoziție, expuse pentru familie, colegi, prieteni. Cu
resurse materiale infime, s-a putut realiza un adevărat eveniment. Teatrul radiofonic se
dovedeşte a fi o modalitate ideală de lucru cu toţi elevii din mediul preuniversitar, prin care
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fiecare descoperă, în mod organic şii foarte plăcut,
pl
mirajul a ceea ce, mai târziu, poate
descoperi prin studiile universitare de specialitate – tehnicile teatrale profesionale.

ie teatrală
teatral , program de educaţie nonformală,
Proiectul Ora de educaţie
realizat de Redacţia Teatrului Radiofonic la Şcoala Gimnazială Ferdinand I (sector 2, Bucureşti),
la invitaţia doamnei director Violeta Dascălu. Regizorul Mihai Lungeanu le-a vorbit copiilor despre sensul
tăcerilor,
cerilor, despre comunicarea nonverbală
nonverbal şi interpretarea fizionomiilor.
Învăţă
ursului Baloo către micuţul Mowgli,
Apoi au audiat spectacolul radiofonic Învăţăturile
la finele căruia
ruia au imaginat un desen cu personajele cele mai îndrăgite
îndr
ale spectacolului.
Reportaj şii foto: Mirela Nicolae
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Mihai Lungeanu este regizor al Teatrului Naţional Radiofonic, scenograf, scenarist, publicist,
profesor asociat al UAT Tg. Mureş, critic de teatru, realizator de emisiuni radiofonice, formator,
inițiator de proiecte şi programe culturale și artistice, naţionale şi internaţionale. A realizat peste 100
de spectacole de teatru şi tot atâtea de teatru radiofonic, a montat spectacole de muzică şi poezie,
spectacole de teatru-lectură, realizează emisiunea radiofonică „Thaliafest”, dedicată spectacolelor
lectură din cadrul festivalurilor de teatru de la Sibiu, Timişoara, Buzău, Teatrul de Comedie, Teatrul
Nottara, Clubul Dramaturgilor Bucureşti. A obţinut 4 premii UNITER acordate pentru cel mai bun
spectacol radiofonic (1994, 1999, 2002, 2009). A obţinut titlul de Doctor în arte (magna cum laude)
cu lucrarea „Personajul virtual…în opera lui Matei Vişniec”, publicată în două ediţii. A fost director
de teatru (Brăila, Slatina), a înființat compania privată„Teatrul Portabil”, a inițiat şi susţinut proiecte
dedicate copiilor, a iniţiat programul „Biblioteca de Voci”. A înfiinţat şi condus trupe de artiști
amatori (Slatina - 30 ani, Focșani -12 ani, Pitești - 9 ani).
Mihai Lungeanu is director of the National Radio Theatre, stage designer, writer, publicist, associate
professor of UAT Tg. Mures, theater critic, radio broadcaster, trainer, initiator of cultural and artistic
projects and programs, national and international. He made over 100 theatre performances and as
many radio dramas. He staged performances of music and poetry, lecture performances, performs
radio program „Thaliafest" dedicated to lecture performances of theater festivals in Sibiu, Timişoara,
Buzău, Comedy Theatre, Nottara Theatre, Bucharest Playwrights Club. He received 4 UNITER
awards for best radio show (1994, 1999, 2002, 2009). He obtained a PhD in Arts (magna cum laude)
with the thesis „Virtual character ... in the work of Matei Vişniec", published in two editions. He was
theatre director (Brăila, Slatina), founded „Theatre Portable", a private company, initiated and
supported projects dedicated to children, has initiated the „Library Voices". He founded and led troops
amateur artists (Slatina - 30 years, Focşani -12 years, Piteşti - 9 years).
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TEATRUL PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

Elena Fântâneru
Şcoala Gimnazială „Regina Maria”
comuna Vintileasca, judeţul Vrancea
alexandra_fantaneru@yahoo.com
Abstract: The author highlights the importance of theatre
in the education of children from two main perspectives: on
one hand, theatre encourages relationships and social
communication, on the other hand, it brings individual
discipline („If you tell someone, on stage, «I hate you!» for
ten times, eventually you will end up loving him.”). The
author is also advocating for the specialization of those who
might be interested to teach theater.
Keywords: theatre education, theatre pedagogy, theatre
troups for children and teenagers.

Eu sunt profesor de istorie şi mă identific, prin opţiune
op
(de altfel, fiind din Bucureşti),
cu Vintileasca, o comună la capătt de lume... Sunt onorată
onorat de invitaţia de vorbi despre
experienţa mea la o conferinţă naţională.
Teatrul este în școală de multă vreme, dar n-a fost nici în aria curiculară, n-a fost nici
în after school, rar în activități extrașcolare şi, din păcate, este privit deseori ca un fel de cal
cut teatru când directorul nu ne-a ascuns cheia, când
troian în cetatea numită școală. Am făcut
ne-am îndatorat ca să facem costume, când ne-a mai luat părintele pe sus că i-am ținut
copilul. Când m-am apucat acum 14 ani să fac lucrul acesta, acum realizez că l-am făcut
pentru că am urmat ceea ce spunea Marin Preda, luându-se după Apostolul Pavel, că, dacă
nu faci lucrurile din dragoste, nimic nu e. Apostolul Pavel spune „Nimic nu ești.“ Eu am avut
această dragoste pentru teatru mai demult, dinainte ssă ajung profesor – teatrul radiofonic,
teatrul TV – mult mai mult decât aveți dvs. tinerii astăzi. Am iubit mai ales teatrul din sălile
de spectacole. Mărturisesc
rturisesc acum, nu cred că am stat în amfiteatrul Nicolae Iorga sau Vasile
Pârvan cât am stat la coadă la bilete pe vremea aceea. De acolo a plecat totul. Apoi, această
aceast
dragoste s-a întâlnit cu dragostea pentru copii. Nu poți să fii profesor dacă nu iubești copiii.
Atunci m-am gândit ce-ar trebui să fac ca acești copii să aibă mai mult decât au la școală și să
mai scap și eu de stress-ul istoriei. Să știți că nu ești un actor la ora de istorie, pentru că nu te
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ascultă nimeni. Am trăit și această experiență în care vorbești mai mult singur și atunci
trebuia să-mi găsesc și eu un auditoriu. De 14 ani lucrez în diverse activităţi teatrale, am
lucrat mai întâi timp de 10 ani la Focșani. Am consultat, bineînţeles, un specialist, pentru că
teoria și practica trebuiau îmbinate. Am lucrat cu domnul Mihai Lungeanu, regizor, și cu
Silviu Oltean, pantomimă și regie, teatru dramatic și am fost timp de 12 ani ordonanța
domnului Mihai Lungeanu. Trebuia să pregătesc decorul, trebuia să aduc copiii la repetiție,
trebuia să stau acolo, să ascult, etc. După care, după 12 ani, am ajuns și eu caporal. Am ajuns
să pun și un spectacol în scenă, fără să știe dl. Lungeanu. E adevărat că m-a scos la raport,
dar nu m-a pus în fața plutonului de execuție și asta înseamnă că pot să continui. Mi-a venit
apoi ideea să organizez o întâlnire a vechilor generații. Copii care au făcut 12 ani de teatru și
dintre care, unii, sunt deja actori, au absolvit UNATC – Vlad Mihu, Mihai Cojocaru, Gabi
Costin, Dragoș Stanciu – sau UAGE Iași. Cu această trupă am făcut Europa la pas și am jucat
diverse spectacole în centre culturale şi ambasade. Acești copii au călătorit la Viena de cel
puțin 10 ori, la Strasbourg au intrat în Consiliul Europei, la Atena au jucat la ambasadă, la
Veneția în centrul cultural. Mulţi dintre ei nu s-au făcut actori, dar teatrul cu siguranţă i-a
modificat. Noi punem sămânța, dar ei înfloresc pe paliere diferite ale vieții sociale.
Cu ocazia reîntâlnirii acestor generații, am conştientizat, din nou, beneficiul teatrului în
educație. Teatrul disciplinează interior. La școală, ne ocupăm preponderent de disciplina
exterioară: Ieși la tablă! Scrie! Repetă ce te-am învățat! Dacă elevul zice bine lecţia despre
domnia lui Ștefan cel Mare, ia 10, dar, când iese din clasă zice: Am păcălit-o, gata! Săptămâna
viitoare nu mai învăț! Păi, cum, doamnă, tot pe mine mă acultați? Eu am notă! etc. Pe când teatrul
disciplinează interior. Disciplinează gândul și sentimentul. Gândul devine profund, devine
creator. Sentimentul... Dacă îi spui unuia pe scenă de zece ori Te urăsc!, nu-l mai urăşti. Îl
iubeşti până la urmă. Aşadar, te disciplinezi.
Le-am spus copiilor:Veniți la teatru să vedeți cât socializați! Pe când, în clasă, ei nu
socializează. Lucrul în echipă contează extraordinar de mult.
Însă aici apare o problemă: trebuie prudenţă în privinţa celor care vor deveni
profesori de teatru. Aveți grijă cui dați pe mână acest copil, ca nu cumva, din neglijență, să-l
dăm cuiva care să-l arunce cu albie cu tot!
Referinţe bibliografice:
1. Rotter S. Sindelar B, Sus cortina!...pentru viață. Pedagogie teatrală – jocuri și exerciții, trad.
Sabina Topală- Ardelean, București, UNATC Press, 2014
2. Spolin Viola, Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, trad. și adapt. Mihaela Bețiu,
București, UNATC Press, 2014
3. http://www.unatc.ro/ws/evenimente/conferinta-nationala-tehnicile-teatraleeducatie/
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Elena Fântâneru este profesor de istorie la Şcoala Gimnazială „Regina Maria” din comuna
Vintileasca, judeţul Vrancea, şi este absolventa unui program de formare profesională continuă oferit
de UNATC în cadrul Proiectului European „Competenţe în comunicare. Performanţă în educaţie”
(2012). De mai bine de 14 ani, conduce diverse trupe de teatru pentru copii şi adolescenţi ale căror
spectacole au fost invitate în turnee naţionale şi europene şi au fost premiate la diferite festivaluri din
ţară. În 2015, trupa Şcolii Gimnaziale „Regina Maria” a câştigat „Premiul special pentru
expresivitate artistică” la Mark Twain Theatre Festival for Youth, 11th edition, cu spectacolul
coordonat de doamna Fântâneru – „Viaţa de cazarmă cu Moş Teacă”, după textul lui Anton
Bacalbaşa. Interpreta rolului Moş Teacă – Alexandra Tănase – a câştigat Premiul pentru cel mai bun
rol principal feminin la secţiunea gimnaziu, atât în cadrul Festivalului Mark Twain, cât şi la
Festivalul naţional de teatru pentru elevi „George Constantin” 2015. Tot în acest an, Elena
Fântâneru a înfiinţat şi trupa de copii şi adolescenţi de la Şcoala din satul Bahnele, comuna
Vintileasca, judeţul Vrancea.
Elena Fântâneru is a history teacher at The Middle School „Queen Mary” from Vintileasca, Vrancea
county, and graduated a professional training program offered by UNATC in the European Project
„Communication Skills. Performance in Education” (2012).For more than 14 years, she leads various
theatre groups for children and teenagers, whose performances have been invited in national and
European tournaments, and have been awarded at various festivals in Romania.In 2015, the troupe
from Vintileasca won the „Special Award for artistic expression” in Mark Twain Theatre Festival for
Youth, 11th edition, with the performance coordinated by Mrs. Fântâneru –„Viaţa de cazarmă cu Moş
Teacă”, after Anton Bacalbaşa. Alexandra Tănase, the player of Moş Teacă, won the award for best
leading actress from gymnasium, both in Mark Twain National Festival and the National Theatre
Festival for Children „George Constantin” 2015. Also, this year, Elena Fântâneru set up a new troupe
for the school in the village Bahnele, near Vintileasca, Vrancea county.
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SALONUL REFUZAŢILOR
TEATRUL INDEPENDENT INTERBELIC ŞI CEL DE AZI
Studiu comparativ1

Ana–Maria Nistor
UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti
ana_maria_nistor@yahoo.com

Abstract: After 70 years, independent Romanian theater
seems to resume and continue what it’s been started in the
period between the two world wars. The private theatres start
as an alternative to already institutionalized theatres and
often fail in the struggle for the immediately gain, because
independence is expensive at any time. What makes them
resemble? What distinguishes them?And... where they are
heading to?
Keywords: between wars period, theater crisis, private
theatres, original playwriting, audience, theatre director,
theatre repertoires, star, success.

În Bucureştii interbelici, care numărau sub un milion de locuitori, aflai spre delectare,
în afara teatrului, a Ateneului şi a Operei, 36 de cinematografe (din cele 500 în toată ţara) şi
radioul, care încă din 1926, de la inaugurare, transmite nu doar concerte şi jurnale, ci şi
spectacole de teatru radiofonic, conferinţe de istoria şi teoria artei şi multe altele. Astăzi,
populația Capitalei se ridică la un număr de 1.677.985 locuitori, fără a-i pune la socoteală pe
cei peste 570.000 de studenți care alcătuiesc anual, într-un procent semnificativ, publicul de
teatru. Înafara celor 10 instituții finanțate de stat (între care două cu direcție specifică: Teatrul
de Operetăși Teatrul Masca), mai există trei teatre pentru copii și tineret, dar și o puzderie de
trupe particulare care completează oferta spectacolelor bucureștene. Chiar și așa, piața nu
esteîncă saturată, numeroase trupe joacășase zile pe săptămână cu casa închisă, din varii
motive pe care le vom discuta mai jos. Nevoia de teatru este certă, chiar dacă, paradoxal,
lipsește cu desăvârșire o strategie coerentă, un profil clar al publicului și un repertoriu
1Prelegere

susținută la Simpozionul Național Cercetarea Teatrală – limite și provocări organizat de Centrul
de Cercetare - Arta Teatrului. Studiu și Creație din cadrul Universității de Arte „George Enescu” Iași.
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dinainte gândit, fie că vorbim despre instituții bugetare sau, mai ales, despre cele particulare
care trăiesc din biletele cumpărate de acel spectator a cărui față e învăluită de mister. Și mai
interesant, găsesc numeroase similitudini cu mișcarea teatrală interbelică, atunci când, în
pofida unei generații de intelectuali bine constituită, teatrul era încă tânăr, supus modelor și
experimentelor. Acum, după 25 de ani de exercițiu cultural în libertate, „marile teatre” sunt
din ceîn ce mai anacronice, în timp ce trupele particulare, conjuncturale și efemere în mare
măsură, mai copilăresc încă. Motivele invocate sunt vechi de când lumea.Ieri, ca şi azi,
teatrul e mereu în criză; aşa îl văd scriitorii, aşa îl văd oamenii de scenă. Criză de repertoriu,
ba de public, ba de actori, ba de viziuni regizorale, criză de dramaturgi originali, criză de
bani. Cronicarii, actorii, directorii – toţi se plâng de câte ceva, în numele Thaliei, invocând
calitatea. Diferența cea mai pregnantă, cred, dintre interbelici și contemporani, constăîn
dorința lucrului bine făcut, menit să dureze. Indiferent de concesiile făcute pentru bani, ca
trupele să poată trăi, cei de atunci căutau să facă și spectacole de calitate și astfel să educe
publicul. Cei de astăzi, marcați de tarele noului mileniu, se opresc prea puțin din goana după
câștig și succes imediat pentru a se deda luxului gratuității artei de valoare. Dacă aceasta se
strecoară pe scenă, e bine primită, dacă nu, e treaba teatrelor de stat să se preocupe de marea
cultură! Bugetarii bâjbâie printre rețete vetuste și, din anii ’90 până azi, asistăm la o scădere
mare a calității repertoriului pe stagiuni, cu evenimente absolut conjuncturale, a căror
apariție întâmplătoare îi miră pânăși pe producători. În asemenea condiții, publicul înghite
aproape orice dacăîi este invocat, după caz, snobismul, orgoliul sau nevoia de divertisment.
Repertorii și dramaturgi
Există în interbelic, la fel ca și astăzi, o preferinţă certă faţă de comedie, de toate
soiurile.Dar, între cele două războaie, asistăm şi la o aplecare către textul expresionist şi cel
suprarealist, către drama de idei, cea cu substrat mitic, cea poetică. Corespondența din
momentul prezent ar putea-o constitui gustul pentru repertoriul clasic, avându-l pe
Shakespeare în vârful preferințelor, ori cel pentru numele hollywoodiene la modă, ale căror
drepturi de autor însă constituie deseori o piedică realăîn producerea unui spectacol
independent.
Conectaţi şi cu dramaturgia străină contemporană, dar şi cu ideile care circulă în
diverse medii, unii autori interbelici îşi găsesc totuşi o cale a lor, specifică, prin care rămân în
istorie, chiar dacă nu sunt tentaţi, spre marea durerea a lui Rebreanu, de imaginea satului
românesc transpusă scenic. Era la modă citadinul, de Capitală, de mare oraş şi mai ales de
târguşor cu parfum de flori de grădină, cu personaje duioase, abia comice, uşor tragice, cu
probleme mici şi visuri măreţe ori viceversa. Provincia cu extensia sa – mahalaua – e ca un
univers perfect rotund, bine închis, unde cel care vine e un intrus care ar trebui izolat fiindcă
e purtător de boala transmisibilă a Bucureştilor, cel care pleacă este un înstrăinat, iar cel care
alege să rămână se molipseşte de nostalgia evadării visate.
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Astăzi, scriitori proveniți din diverse medii (re)învață să scrie dramaturgie, cu
subiecte deseori inspirate din realitatea imediată, din „spatele blocului” sau „din cartier”, cu
problematică măruntă și cu intrigă care se uită a doua zi. Textele sunt în mare parte scrise
fără o cunoaștere a structurilor dramatice, cu stil incert și neglijențe de limbaj menite să facă
replica să treacă rampa. Piesele, deseori comedii, cu mai mult sau mai puțin umor, au o
pregnantă latură socială care, însă, pare a fi replica scenică a știrilor TV, deci blestemată din
pornire să fie datată. Câteva nume sunt vehiculate și jucate în teatrul de stat și cel particular,
unele din inerție, altele din lipsa a ceva mai bun.Dar, spre deosebire de interbelic, atunci
când intelectualii se plângeau de criza dramaturgiei, acum asistăm la o profundă lipsă de
direcție sau de metode. Parcă după anii ’80 s-a uitat tot ceea ce se învățase între cele două
războaie și se preluase, altfel, de către postbelici.
Unii dintre dramaturgii anilor 1920-1940 aveau succes imediat şi de lungă durată,
erau chiar traduşi şi jucaţi în străinătate, ca G. Ciprian, V. Eftimiu, V. I. Popa, alţii era musai
să fie jucaţi, indiferent de calitatea produsului, ca în cazul lui N. Iorga care anual trimitea
câte o piesă la Naţional, în timp ce alţii abia răzbeau printr-o trupă particulară unde erau
jucaţi câteva reprezentaţii sau deloc, ca Sebastian ori Camil Petrescu, nemulţumit mereu de
felul montării pieselor sale. Cu publicarea textelor mergea şi mai greu, deoarece, după
mărturisirea lui Rebreanu, „volumele de versuri sau de teatru care apar sunt tipărite, cele
mai multe, pe cheltuiala autorului, fiindcă asemenea cărţi nu prea găsesc cumpărători”.
Sunt și astăzi autori ai momentului, care sunt jucați cu succes, precum Lia Bugnar, al
cărei text recent, „Peretele”, montat în regie proprie, este „sold out” la Teatrul Metropolis,
chiar dacă se programează de trei ori pe săptămână. Desigur, trebuie luate în calcul și
numele actorilor care umplu sălile indiferent unde joacă, și prestigiul teatrului, care are deja
publicul său. Să-mi fie iertată eventuala lipsă de viziune, dar cred că aceste două
componente, între altele, sunt datoare succesului, și nu valoarea textului, care
ambiționeazăsă fie un soi de musical.
Repertoriile în interbelic erau alcătuite din piese jucate „pentru întâia oară”, „reluări”
de piese cu distribuţii diferite şi „continuări din stagiunea trecută”. Criteriile de selecţie sunt
mai multe: să fie un text clasic, sau unul românesc de prestigiu, sau unul „românesc
original”, sau să fi făcut săli pline şi vânzare, sau să cuprindă cât mai mulţi actori. Aceştia
aveau de multe ori dubluri, de la protagonist la personajele secundare, în special pentru
turneele lungi prin ţară. Se alegea o piesă şi în funcţie de numele de pe afiş, deseori la Teatrul
cel Mare, aproape întotdeauna în companiile private. Cu aceeaşi dezinvoltură, divele şi marii
actori jucau în „Hamlet”, „Madame Bovary”, „Vlaicu Vodă”, „Lucreţia Borgia”, ca şi în
„Scadenţa dragostei” de Michele Duran, „Femeia dracului” de Schoncher, „Doi sergenţi” de
C. Rotti, „La stâna de vale” de George Chirvăsuţă ori în „Stiana” lui Alfred Moşoiu. Cu
foarte mici excepții, astăzi asistăm la un fenomen asemănător, fie că vorbim despre nume
consacrate sau despre actori tineri, aspect a cărui cauză, dincolo de necesitatea pecuniară așa
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cum ar părea la o primă vedere, constăîn nevoia de a juca și de a fi văzut, oriunde, oricând și
oricât. Pentru actori, a nu juca este echivalent cu a nu exista și de această amenințare nu pot
scăpa decât acceptând ce li se oferă.
Același nărav dâmbovițean, pesemne, moștenit și de noi, încearcă să împace succesul
cu arta de dragul artei, comerțul cu gratuitatea faptului cultural, distracția facilă cu
delectarea estetică. Și în vechime, în fiecare an își făceau loc dramaturgi de tot soiul: unii pe
drept, alții fără inspirație, autori care vor continua ulterior, precum G. Ciprian, dar și autori
al căror debut se leagă de finalul carierei lor, ori autori constanți și prolifici care trebuie puși
în scenă, precum N. Iorga. Comitetul de lectură de pe lângă Teatrul Național, care atârna
teribil de greu de atâtea nume importante, a avut rareori viziunea în timp a unei piese.
Precum UNITER-ul postdecembrist și ale sale premii pentru dramaturgie, acordate anual.
Din nefericire, „viziunea” de azi esteîn conformitate cu oferta, iar autorii ignorați de jurii,
care sunt jucați de trupele independente nu cred că vor avea destinul refuzaților din
interbelic. Un Camil Petrescu sau un Mihail Sebastian de exemplu, își fac loc prin teatrele
particulare care, după chipul sorei celei mari, încearcă să monteze și nume clasice între mulți
francezi de-o stagiune și câțiva români. În plus, dacă doreau să prindă ceva din bugetul
alocat de stat teatrelor, trupele particulare erau obligate să cuprindă în repertoriu și
„dramaturgie națională originală”. Așa că nu aveau de ales și fiecare încerca să obțină cât mai
mult, după puterile, faima și farmecele sale: madame Bulandra miza pe impozanța sa și pe
valorea trupei care făcea săli pline, Maria Ventura pe alura și anvergura sa pariziană, dar și
pe o strategie repertorială de valoare, Mitza Filotti înainta plină de temperament în biroul
ministerial și, dezesperată, cerea până primea. Unii încercau, cu greu, cu suișuri și
coborâșuri, cu falimente, incendii și succese întâmplătoare să reziste singuri. Este încă o piață
incertă și mișcătoare, cu gusturi schimbătoare, cu rețete fără rețetă. Un triumf la premieră
poate să însemne săli goale peste trei repezentații, un text greu și lung, precum „Hamlet”,
dar cu Nottara pe afiș, poate asigura un turneu de câteva luni în toată țara, iar o comedie
spumoasă poate muri în câteva seri, indiferent de numele actorilor sau de prețul costumelor
și al decorurilor.
Publicul e acuzat, pe rând, de frivolitate, de nestatornicie, de lipsă de criterii, apoi
lăudat, închinat prin gazete, temut de artiștii care pândesc cu sufletul la gură vânzările de la
casă.
Dramele naționale sunt gustate și spectatorii se înghesuie la Teatrul cel Mare din
snobism, din sentimente patriotice sau din obișnuință. Opereta, însă, când iubită, când
acceptată, după primul război mondial nu mai are mare căutare, iar celebrul Leonard,
obișnuit cu faima de altădată, vede cum până în 1930, la demolare, Terasa Oteteleșanu, pe
vremuri neîncăpătoare, se tot golește.
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Actori. Directori de scenă
În teatru, stilul actorului face muzica. Cu studii la Conservator sau nu, diferiţi până la
extreme, de la declamaţie la jocul realist, histrionii interbelici seamănă cu măştile Commediei
dell`Arte, când personajul se confundă cu numele actorului. Aşa şi la noi, marile nume
creează stilul: comic egal Brezeanu, impunător, voievodal = Calboreanu, carismatic şi
misterios = Tony Bulandra, cuceritor = Vraca, tragediana este Agepsina Macri, frumoasă –
Lilly Carandino, enigmatică – Marietta Deculescu, ingenua – Maria Botta (aici era coada mai
lungă), dură şi puternică Marrieta Anca. Şi tot ca actorii italieni, veneau cu instrumentele de
acasă, deseori repetândându-şi până la suprapunere mijloacele de expresie, indiferent de rol.
Există şi creaţii notabile, care au rămas consemnate în istorie, precum „bătălia celor trei
Hamleţi”: G. Vraca, V. Valentineanu, G. Calboreanu – primul depresiv şi dramatic, al doilea
muncit de îndoială şi absent la intrigile din jur, al treilea, filosof, dar şi om care ştie ce vrea.
Dacă ne uităm în istorie, o să-i vedem pe actorii noștri, ca și pe importanții directori
de scenă, migrând de pe Calea Victoriei prin trupe particulare, pentru ca unii să revină, iar
alții să rămână cu nostalgia Naționalului. În afara câtorva excepții, precum Lucia Sturdza
Bulandra sau Constantin Tănase, artiștii care au făcut istorie vor să-și lege numele de
Național.
La aproape un secol distanță, lucrurile par a se fi modificat radical, cel puțin în rândul
tinerilor. Actorii nu mai tânjesc să fie angajați „la stat”, cu un salariu de mizerie și cu obligoul
de a juca orice dictează direcțiunea. Cei mai mulți dintre ei, încă de la finele facultății, de la
buget sau particulară, își fac trupe sau cautăsă colaboreze pe proiect, fie în teatru, în film,
televiziune sau publicitate. Sunt cuprinși de goana momentului, acceptă orice cu teama că
data viitoare nu vor mai fi solicitați, riscă pas cu pas și câștigă uneori. Alteori, ceea ce pare o
oportunitate, se metamorfozează într-un ghinion și, pentru că lumea se grăbește, iar regizorii,
ca și cei de ieri, caută tipuri și tipologii clare, un tânăr cu certe calități este clasat în „bun” sau
„prost”, în funcție de conjunctura în care s-a aflat. Așa cum nu mai există, după modelul
anilor ’60-‘80, ideea de trupă coagulatăîn jurul unei personalități regizorale și al unui credo,
nici actorii nu mai sunt tentați să-și testeze limitele sau să-și mărească gama interpretativă. În
cel mai fericit caz, oftează așteptând ca fata împăratului un regizor-prinț care să le ofere o
viață minunată până la adânci bătrâneți.
Numele consacrate, actorii mai în vârstă, în afara celor care joacă foarte mult „la
sediu” ori a celor orgolios legați sentimental de un teatru și de trecutul lor, urmează legea
valului cel nou: joacăși în sistemul independent, fac turnee, cu cât mai multe, cu atât mai
bine, având în vedere căși onorariul per spectacol, deseori stabilit după oculte legi ale unei
piețe nestudiate, este de trei-patru ori mai mare decât cel al unui tânăr.
Profilul artistului de teatru independent s-ar continua astfel: înafara vedetei invitate,
de regulă mai în vârstă, actorul este un tânăr în jur de 25-30 de ani, care joacă și în teatrul de
stat (dacă este angajat). Se leagă rareori de o trupă, de cele mai multe ori aparține unui grup
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de foști colegi de facultate sau de prieteni de conjunctură.„Fidelitate” este ultimul cuvânt din
dicționarul de azi al omului din sistemul teatral privat, el a fost înlocuit de ceva vreme de
termeni precum: „ocazie”, „telefon primit acum”, „o zi de filmare”, „extrajob”, „scurtmetraj”, „cântare cu bandul”, „reclamă la bere”. Munca asupra rolului a devenit o cursă cu
obstacole pentru supraviețuire, iar munca actorului cu sine însuși se traduce în concepte de
marketing, sales, P.R.
Artistul din trupele particulare, fie el actor sau regizor, a mai dobândit în ultima
vreme o calitate, de care știu sigur că se putea lipsi cu bună inimă: este priceput la orice, le
face pe toate, este un produs cel puțin 5 într-unul joburi – de la cabinieră la teatrolog, de la
manager de proiect la plasator, de la luminist la dramaturg și, dacă mai are timp noaptea, și
n-are de ales!, mai repetă puțin textul în care ar trebui să strălucească a doua zi. Apoi, încă o
postare pe facebook, încă un SMS timid către criticul X și profesorul Y, o amenințare neaoșă
pentru foștii colegi (să vină, poate n-avem public iar!), o rugăciune scurtă și adoarme amorțit
de oboseală, cu gândul cât mai departe de visele acelea din facultate care se încheiau cu
aplauze nesfârșite, premii, flori, admiratoare, turnee… Lasă, că e bine și în figurație la Teatrul
Foarte Mic, cel puțin are bani de o parte de chirie, a început să învețe și alte meserii, își face
singur afișele, costumele, coregrafiile, iar la nevoie se și poate aplauda singur! Și simte că la
anul va da lovitura cu un rol mare, acum trebuie să sune telefonul!, casting, casting!, și dacă
iar nu-l ia Frunză în distribuție, se gândește foarte serios să facă un Hamlet de sec.21 în
„Godot” sau să plece în Canada. În definitiv, știe să facă o mulțime de chestii!
Înapoi în anii 1920-1940: directori de scenă se numeau cei care se ocupau de partea
artistică a montării, pe când regizorii făceau parte din personalul tehnic şi erau însărcinaţi cu
organizarea repetiţiilor, supravegherea producţiei etc. După Paul Gusty, cei afirmaţi şi mai
bine cotaţi directori de scenă sunt Soare Z. Soare, Ion Sahighian, Ion Sava, Aurel Maican,
care, influenţaţi de Reinhardt, de Pitoeff, de Stanislavski, de Meyerhold sau de expresionişti,
transformă şi înnoiesc spectacolul.
Deseori, direcţia de scenă se concentrează asupra atmosferei create prin decoruri,
lumini şi, eventual, figuraţie, mai puţin prin intervenţia asupra modului de interpretare. Este
dificil încă să se renunţe la vechile obiceiuri, iar actorii se încăpăţânează să joace cum ştiu ei:
în „poză”, cu monolog la rampă, fără prea multă relaţie cu partenerii sau cu ansamblul.
Dacă răsfoim prin arhive, se poate observa cu uimire pentru cei de astăzi că uneori un
spectacol avea parte de mai multe zile de repetiţie decât de reprezentaţie. Premiera era foarte
importantă, în acea seară se oferea sau nu girul unei piese, mai ales în cazul companiilor
particulare.De aceea, era anunţată, pregătită şi regizată în presă, pentru că de coada făcută la
casă depindeau şi directorul Naţionalului şi viitorul stagiunii unei trupe oarecare.
Astăzi, regizorul, absolvent de specialitate sau actor metamorfozat de nevoie sau de
dorință, mai ales în cazul montărilor din zona independentă, acționează asupra modului de
interpretare pentru a-și amprenta spectacolul. Pe un text clasic ori pe vreo trăznaie
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descoperită pe vreun obscur site american, regizorul trebuie să intervină, să aibă o
„concepție”, în conformitate cu ce bănuiește el că ar vrea să vadă publicul. Uneori, această
relație cu spectatorul suspendatăîn virtual îl face pe artist să creadă că acesta vrea nu facă
aproape nimic și își numește „minimalism” însăilarea aproape de teatru radiofonic a unor
scene cu actori stând la masă și spunând replici. Din aceeași necunoaștere se nasc și puzderia
de comedioare și sketch-uri frivole, și spectacole neinspirate, pe teme care nu mai sunt de
actualitate nici pentru minoritatea X sau Y din nord-America pentru care au fost scrise.
În ceea ce privește numele de pe afiș, rareori vom vedea regizori consacrați montând
în sistemul independent, afară de cazul în care el însuși este conducător de trupă. Poate din
cauza fondurilor mici, pentru producție și onorarii, poate datorită unor prejudecăți legate de
„marele”și „micul” teatru, probabil din teama de a fi supuși gustului schimbător al
publicului, directorii de scenă nu sunt prea curajoși, precum bunicii lor interbelici. Iar
lucrurile nu se amestecă: cine a ajuns să monteze pe-o scenă mare se întoarce doar din nevoie
în salonul refuzaților, cei pe care i-a prins Revoluția din decembrie în teatru nu vin să se
înghesuie în cine știe ce cafenea, iar tinerii care au început aici, au învățat săînoate bine în
apele tulburi din care apar producțiile independente.
Trupe
În interbelic, sora cea mică a teatrului cel mare, așa se întâmplă adeseori cu mezinii,
era răsfățata publicului. Se duce omul la Național ca să fie la curent cu noutățile, să fie văzut,
să aibă ce povesti la dejun, dar are o slăbiciune pentru teatrul particular care mai întotdeauna
îi face voia și îi satisface gustul imediat pentru distracție. Chiar și în timpul războiului (sau
poate tocmai de aceea), trupele private beneficiază de o mare afluență de public venit să-și ia
din spectacol medicamentul contra sirenelor asurzitoare și a raidurilor aeriene. Sunt zece
companii în 1941 și fiecare, indiferent dacă joacă dramă sau comedie, face săli pline. Prima în
listă ca importanță este cea a soților Bulandra asociați cu Stoica și Maximilian, care trecuseră
de la sala Regina Maria – „teatrul de pe chei” devenit sediul Operei Române – la fosta sală a
Teatrului Ligii Culturale de pe Schitu Măgureanu. În fapt, trupa avansase, ca notorietate și
buget, devenind Teatrul Municipal „I.L.Caragiale”, patronat de un comitet de direcție în
frunte cu primarul general al Capitalei, Liviu Rebreanu, pe atunci directorul general al
teatrelor, G. Vraca și Tony Bulandra, și finanțat de primărie.
Teatrul Comoedia, actualul Odeon, aflat în direcția lui Sică Alexandrescu, este în
aparentă concurență repertorială cu Teatrul Maria Filotti din Sărindar și cu Teatrul Tudor
Mușatescu din Lipscani. În realitate actorii, dramaturgii, textierii și directorii de scenă
migrau dintr-un loc în altul, colaborau unii cu alții și tot în funcție de câștig directorii își
furau unii altora interpreții importanți sau aceștia plecau singuri pentru a-și face propria
trupă, precum Mișu Fotino care părăsise Comoedia.
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„Teatrul nostru”, condus de surorile Dina și Tantzi Cocea mergea pe linia unui
repertoriu de ținută care să mulțumească și criticii, nu doar spectatorii, Teatrul Mic (din
Palatul Mica) abia se înființase, promițător, cu „Omul, bestia și virtutea” de Pirandello, iar
Teatrul „Muncă și lumină” sub direcția lui V. I. Popa dorea să lumineze muncitorimea. Aflat
departe de Centru, lipsit de vad, teatrul oferea la prețuri mici spectacole de Molière, G.B.
Shaw, Alecsandri, M. Sorbul, jucate de o trupă aflată permanent în turneu și alta aflată la
sediu.
Teatrul Alhambra reînvie opereta datorită tenorului Ion Dacian, transferat definitiv
de la Opera din Cluj, „Cărăbușul” lui Tănase joacă revistă și comedie muzicală cu două
echipe distincte, și tot piese muzicale se pun în scena Teatrului din Lipscani, din sala
cinematografului Roxy. Calea lui Tănase e sigură și tot mai înfloritoare. În anii de glorie ai
„Cărăbușului”, trupa număra zeci de angajați, de la vedete la corpansamblu, costumele erau
confecționate la Paris, decorurile opulente și sala plină de oameni de rând, dar și de miniștri
care erau ironizați în cuplete. Tănase risca mereu și câștiga monstros, pentru a cheltui apoi pe
o nouă trăznaie care să înnebunească Bucureștii, precum inconștiența de a aduce în turneu pe
Josephine Baker. Superba divă de culoare purtată cu alai pe străzile capitalei, aproape goală,
i-a adus nu numai faimă „Cărăbușului”, ci și suficiente bilete vândute cât să acopere imensa
cheltuială.
Astăzi, nu există echivalent al lui Tănase, nici financiar, nici din managerial, nici
repertorial. Modalitățile de finanțare urmează calea noii Europe, iar artiștii învațăsă scrie și să
implementeze proiecte în cadrul cărora spectacolul în sine este o piesă de puzzle dintr-o
imagine amplă cu tematică socială și culoare educațională. Omul din teatrul din România
secolului 21, vrea-nu vrea, învațăsă gândească arta din perspectiva scopului și cea a
consumatorului, nu din postura gestului cultural gratuit. „Ce” fel de text este mai potrivit,
„de ce azi”, „pentru cine”, „unde”și „cu cine” pentru a atinge obiectivele din cererea de
finanțare, grupul-țintăși beneficiarii.
În cazul în care producția este autofinanțată, tot banii dictează, dar altfel: este urmărit
succesul, care se traduce în bilete vândute, drepturile de autor influențează sau decid
alegerea piesei, distribuția se gândește în funcție de onorarii și de posibilul public fidel,
scenografia se minimizează cu imaginație și efecte maxime, iar campania de promovare a
produsului obținut devine din ce în ce mai agresivă, dar cu bani puțini.
De altfel, ingredientele acestui succes sunt: locul, vedeta, montarea, în această ordine.
Același spectacol în „Godot Café Teatru” face săli pline (aprox. 150 de locuri), iar la Teatrul
Mignon, de pildă, nu se vând nici 20 de bilete. Desigur, sunt cazuri în care spectatorul merge
după vedetă, dar și aceasta știe îndeobște de ce spațiu să-și lege numele, precum Horațiu
Mălăele care de curând ajută la relansarea Teatrului de pe Lipscani. Montarea (titlul piesei, în
primul rând, apoi autorul, regia) atrage un public deja fidelizat și mai puțin curioșii de
ocazie.
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Mișcarea teatrală independentă din România acestor zile, călcând încă pe nisipurile
mișcătoare ale unei cereri care arată ca o Fata Morgana și ale unei oferte destul de neclară și
lipsită de vigoare, se lasă purtată de clipă, mizând cu toată energia pe timpul prezent, fără
prea mare încredere în viitorul atât de incert. Se fac și se desfac trupe cu viteza internetului,
apar și dispar locuri și săli de spectacol, iar actorii sunt un popor migrator cu acte în regulă.
În aceste condiții, rezistența unor companii, indiferent de mode, opțiuni estetice sau strategii,
reprezintă premiul pe care teatrul postdecembrist și-l obține cu greu, an după an.
Este necesară o precizare: avem de-a face cu trei categorii în cazul de față– cea a
companiilor fără sediu fix, cele care sunt legate de un spațiu anume și cea a locurilor
destinate (și) teatrului în care joacă mai mulți independenți. Asta dacă nu luăm în
considerare show-urile de stand-up și pe cele de improvizație, care merită o cercetare
teatrologică dedicată genurilor.
Din prima categorie merită amintite Compania Passe-Partout, inițiată de Dan Puric în
1999; Compania D’AYA, cu 13 ani vechime, condusă de regizorul și teatrologul Chris Simion;
Teatrul Fără Frontiere, fondat în 1996 de lect.univ.dr. Mihaela Sîrbu, care din 2007
organizează și cursuri de specialitate pentru actori și nu numai.
Dintre trupele cu sediu propriu care au rezistat pe piață trebuie menționat, în primul
rând, Teatrul ACT, din Calea Victoriei, menținut de Marcel Iureș, din 1998, la un standard
european de valoare, Teatrul Arca din spațiul La Scena, dar și UNteatru care este aproape
singular pe piața bucureșteană prin două aspecte: existența unei strategii repertoriale de
calitate, fără rabat făcut câștigului de moment, și prezența unei trupe de actori și regizori
quasipermanentă. Este un exemplu al unei subcategorii, dacă vreți, al teatrului „de nișă”,
care se adresează unui anume spectator, cum unor publicuri minoritare le vorbesc și Lorgean
Theatre (Teatrul de sufragerie)și Teatrul Logos, gândit încă din 1998 drept un studio de
avangardă teatrală, care mizează pe un conținut misterial, sacral.
Spațiile gândite ca o afacere culturalăși care adăpostesc și spectacole de teatru nu sunt
prea multe, dar cele mai cunoscute, cel puțin în București, sunt Teatrul Luni de la Green
Hours, cu o bogatăși interesantă istorie în viața artei independente, și Godot Café Teatru.
În țară, doar amintesc Timișoara – cu Aualeu Teatru, care funcționează în cadrul
barului Scârț. La Iași, Teatrul FIX are propriul sediu și face niște spectacole care amintesc de
mișcarea off-off din New York („Dreaming România”este un exemplu). Tot la Iași sunt cei de
la TREI în UNU, Clubul Creatorilor, dar și Cafeneua Maideyi, producătoare și gazdă de
spectacole independente. La Sibiu, sunt de căutat Contemporanis, Teatrul Vostru și Teatrul
BIS, care joacă pe unde apucă. La Cluj, sunt cunoscute Atelier 45, REACTOR, iar Fabrica de
Pensule este un adevărat centru de evenimente culturale care găzduiește și câteva din
companiile de teatru locale: Create. Act. Enjoy, Perform Theatre, Art Cord sau Grand Floor
Group. La Sf. Gheorghe independenții de la Huhu Café joacă acum în barul teatrului. La
Oradea trupa Art Emotion joacă cu sala plină orice spectacol în clubul Stage Muzeu. La
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Craiova căutați spectacole produse de Club Arti sau Compania Teatrulescu, la Tg. Mureș
trebuie menționat Studio Yorick. Și mai sunt, desigur, presărate prin țară (Constanța - Teatrul
UBU, Ploiești – Teatrul Pelerin, Brașov – Teatrul Particular Brașov, Arad – Aradi
Kamaraszinhaz, Piatra Neamț– Teatrul Tandem, Alba Iulia – Teatrul Memoris). Rămâne de
văzut ce se va întâmpla cu aceste trupe și de urmărit în anii ce vin felul în care evoluează
mișcarea independentă care devine, deja, un fenomen care trebuie luat în considerare.
Dacă mă gândesc la părțile mai puțin luminoase, se simte din ce în ce mai mult lipsa
unui impresariat de calitate, a unor strategii artistice coerente, este nevoie de un profil realist
al publicurilor de teatru, dar și de interesul, poate, mai multor artiști consacrați.
Îmbucurătoare este, în schimb, implicarea artiștilor tineri, cu diverse specializări, de la
graphic designeri la coregrafi, de la teatrologii care lucrează împreună cu colegii lor actori și
regizori la pictori și performeri. În aceeași măsură, dar cu egală importanță, se cuvine să
amintim existența festivalurilor dedicate genului, din București și din țară, unele cu tradiție
de peste cinci ediții; dar acesta este un subiect pentru o nouă povestire, dintr-un alt capitol de
studiu. Alternativă la teatrul de stat, completare a acestuia, salon al refuzaților sau loc cu
alură de avangardăîn care poți să faci ce vrei, business ori experiment, hobby sau mod de
viață, teatrul independent românesc devine, sper și cred, pe zi ce trece o necesitate urbană.
Referinţe bibliografice:
1. Nistor, Ana-Maria, Piaţa teatrului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014
2. XXX, Barometrul de Consum Cultural 2014. Cultura, între global și local, Institutul de
Cercetare şi Formare Profesională din cadrul Ministerului Culturii, 2015
Ana-Maria Nistor este lector universitar doctor la Facultatea de Teatru din cadrul UNATC „I.L.
Caragiale” Bucureşti unde predă Istoria teatrului universal, Teatru contemporan şi Analiza textului
dramatic. Este critic de teatru, scenarist, autor a numeroase studii de specialitate, al unei cărţi despre
public şi receptare – „Teatrokratia”, al unui best seller – „Cele mai frumoase 100 de piese de teatru
povestite pe scurt” – o incursiune în dramaturgia universală și al recentului volum publicat la
Editura Academiei Române –„Piața Teatrului” – o carte fascinantă și savuroasă despre perioada
interbelică, între artă, cancanuri, politicăși culise. Ana-Maria Nistor publicăîn ziare și reviste
importante, a fost redactor șef adjunct a două publicații, a scris scenarii TV prime-time, scrie
dramatizări, piese de teatru, colaborează cu importanți actori și regizori ai momentului, a organizat
evenimente culturale și nu numai, participă la importante festivaluri de teatru, este membru în
diverse jurii și comisii de evaluare educațională și culturală. Printre alte distincții, a primit Premiul
Studenților ANOSR –„Profesor Bologna – Marii profesori care ne inspiră”.
Ana-Maria Nistor is a lecturer PhD of the Faculty of Theatre, UNATC „I.L. Caragiale” Bucharest
and teaches the History of universal theater, Contemporary theatre and Drama text analysis. She is
also a theatre critic, screenwriter, author of numerous studies, author of a book about the audience
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perception – „Teatrokratia”, of a best seller – „100 most beautiful theater plays in brief” – a foray into
universal drama. Her recent volume was published at the Romanian Academy – „Theatre Square”and it’s a fascinating and delightful book about the period between the two wars, about art, gossip,
politics and backstage.Ana-Maria Nistor published in major newspapers and magazines, was vice
editor-in-chief for two publications, wrote prime-time TV scripts, dramatizations, theatre plays, is
working with top actors and filmmakers, she organized cultural events and others, participating in
theatre festivals, is a member of various juries and educational and cultural assessment committees.
Among other distinctions, she was awarded by the ANOSR students with the Prize: „Bologna
Professor – Great Teachers that Inspire Us”.
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Abstract:
cultural/drama/performing arts management and marketing
classes in drama/performing arts universities/departments around
Romania. Irina has interviewed six of the main important
professors and lectures in the universities of Bucharest, Sibiu,
Cluj, Craiova, Iaşi and Târgu-Mureş to find out how are taught
these disciplines. The main points of the discussion cover: the
objectives of these classes, what activities are taking place, what
practical elements are incorporated, in what ways are the students assessed for their grades, but also
for their future careers (personal qualities), what case studies are presented, the bibliography
recommended, how the programs are improved from one year to another, and what the students
effectively do after they graduate, where they find a job in the field etc.
Keywords: education, drama/performing arts, management, marketing, assessment.
Dat fiind că gradul de profesionalizare în domeniul managementului şi
marketingului condiţionează şii dezvoltarea vieţii culturale/teatrale,am încercat să aflăm
unde şi cum se predau cele două discipline în cadrul sistemului universitar de stat din
România. Am stat de vorbă, astfel, cu şase dintre cei care predau management şi/sau
marketing în universităţi, facultăţi,
i, departamente de teatru/artele spectacolului:lect. univ.
Bucure
dr.Carmen Croitoru (UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti),
prof. univ. dr.Constantin Chiriac
(Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu), prof. univ. dr. Aura Corbeanu (Universitatea de Arte
din Târgu-Mureş), conf. univ. dr. Alexandru Boureanu (Universitatea din Craiova), asistent
Babe Bolyai din Cluj-Napoca) şi profesor asociat
doctorand asociat Ivona Vîstraş (Universitatea Babeş
Ia
dr. Oltiţa Cîntec (Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi).
Interviurile au avut loc în
perioada anului universitar 2013-2014.
S-a dovedit că disciplinele sunt indispensabile (fie că este vorba despre cursuri
ri postuniversitare) şi că au fost urmate de sute de studenţi
introductive, fie că sunt specializări
ii culturale de stat, darşi în mediul privat (asociaţii sau
din toată ţara, angajaţi acum în instituţii
128

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
fundaţii culturale, festivaluri), atât în ţară, cât şi în străinătate.Ca orice programe
universitare,suntreglementate confom legii şi sistemului Bologna, sunt evaluate (pentru
probarea conformităţii cu standardele impuse), periodic, de instituţiile naţionale special
abilitate – ARACIS sau de European University Association.
Primele cursuri de management şi marketing cultural s-au ţinut, la Bucureşti, la
începutul anilor ’90, la iniţiativa studenţilor de la Teatrologie şi a regretatei profesoare
Mihaela Tonitza-Iordache. Acum se predau (obligatoriu sau opţional) la toate specializările,
sub forma unor cursuri proiectate în acord cu tipurile de competenţe necesare.Practic, „toţi
studenţii Facultăţii de Teatru din UNATC se întâlnesc cu cel puţin un curs de management
cultural, pe parcursul anilor de studiu“.
La Târgu-Mureş,se predau, în plus, impresariat artistic şi un curs intitulat
„Organizarea evenimentului cultural“. Sunt discipline complementare, care au început să fie
predate din anul 2009, „ca urmare a necesităţii dezvoltării culturale la nivel local, regional şi
naţional [...] în concordanţă cu piaţa de consum cultural, care după 2007 a căpătat o cu totul
altă dimensiune“. Se vizează implementarea unor strategii de dezvoltare în regiune şi
stimularea mediului cultural local şi regional. La nivel instituţional, Aura Corbeanu îşi
doreşte „ca UAT Târgu-Mureş să devină un pol cultural managerial important în spaţiul
cultural şi educaţional românesc şi european [...], iniţierea unor proiecte/programe
regionale, [...] dezvoltatea unor proiecte comune cu ULB din Sibiu“.
La Craiova, cursurile de managementau fost introduse în pregătirea studenţilor de la
Actorie în anul 2006, odată cu introducerea reformei Bologna. Încă de la început, cursurile au
fost predate de Alexandru Boureanu: „este vorba despre un pionierat, iar ca specialist am
considerat că studenţii actori trebuie să aibă aceste noţiuni pentru a putea profesa în
România europeană“. Două sunt, astfel, obiectivele urmărite la Craiova: familiarizarea cu
conceptele şi cu terminologia managementului cultural şi înţelegerea sistemului cultural din
România. „Specificul managementului teatrului independent şi al managementului de
proiecte culturale sunt interesul şi ţinta studentului actor“.
La Iaşi, disciplinele se studiază din anul 2006.Oltiţa Cîntec: „în învăţământul
vocaţional rostul acestor discipline este să-i înarmeze pe studenţi cu un instrumentar de bază
care să-i ajute să facă faţă pieţei muncii din România, aşa cum e ea, instabilă, greu de
previzionat. Studenţii şi masteranzii înţeleg că această disciplină îi apropie de practica
teatrală, de ceea ce vor putea face după absolvire“.
La Cluj, disciplinele se predau din anul 2000, pentru„familiarizarea studenţilor cu o
altfel de abordare a actului artistic, pentru latura economică a problemei“.Se urmăreşte, în
plus, orientarea către public şi înţelegerea comportamentului consumatorului de teatru“,
ghidarea studenţilor astfel încât „să se descurce pe o piaţă a muncii suprasaturată, să vadă că
se poate şi pe cont propriu, că este important să ai idei, să fii perseverent; să-ţi dezvolţi şi
latura antreprenorială, nu doar latura artistică.“
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La Sibiu, disciplinele se predau la nivel de Licenţă încă din 2000, iar la Master din
2008. Se studiază programele Uniunii Europene, (de ex. Creative Europe, Tineret, Erasmus),
modele de politici culturale la nivelul Uniunii Europene, posibilităţile de finanţare la nivel
naţional şi internaţional ş.a.
În privinţa planurilor de învăţământ, Alexandru
Boureanu este de părere că: „evoluţia societăţilor, a
gusturilor şi a publicurilor este atât de rapidă în
contemporaneitate, încât conţinuturile programelor de
studii de management se schimbă anual şi se actualizează
în funcţie de evoluţia societăţii, a legislaţiei, deci a ceea ce
numim piaţa culturală“ – lucru care se întâmplă în toate
centrele universitare, date fiind exemplele practice pe baza
cărora se lucrează şi conectarea tuturor celor care predau
la realitate, prin implicarea în proiecte pe piaţa culturală
românească/internaţională.
conf. univ. dr. Alexandru Boureanu - Universitatea din Craiova

Aura Corbeanu: „spaţiul cultural, social şi economic al României este într-o
permanentă modificare, ceea ce modifică şi modul de abordare pragmatică a
managementului şi marketingului cultural. La fel şi publicul către care noi mergem se educă
şi are aşteptări culturale importante [...] Procesul de descentralizare este timid, dar trebuie să
fim atenţi la perioada de dezvoltare imediat următoare, 2014-2020. Plecând de la necesităţi
locale, de la specificul structurilor în care sunt implicaţi masteranzii, de la realitatea
educaţional culturală românească în context european, venim anual cu noi şi noi materiale
de studiu, exemple şi cercetări care vin să îmbogăţească contextual cursurile pe care le
parcurgem.“
Şi Carmen Croitoru schimbă mereu modul de abordare sau exemplele, cursul
modificându-se aproape în fiecare an. „Urmărim în principal să dezvoltăm competenţe în
înţelegerea sistemului cultural din România, pentru ca studenţii să-şi aleagă mai uşor
segmentele în care vor dori să performeze, să-şi însuşească suficiente cunoştinţe pentru a-şi
putea dezvolta propriile proiecte sau companii. Studiempolitici şi strategii pentru cultură,
managementul organizaţiilor şi instituţiilor publice de cultură, marketing pentru instituţiile
publice de spectacole (ştiut fiind că marketingul nu se poate construi decât pe un
management coerent), sistemul cultural din România, legislaţia specifică domeniului culturii
şi principalele teorii manageriale cu relevanţă pentru cultură, terminologia specifică, ce este
şi ce nu este un proiect cultural şi modul în care se gestionează şi administrează, cu aplicaţii
pentru proiectele teatrale. [...]Practic, cursul se modifică aproape în fiecare an. Asta se
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întâmplă şi pentru că structura planului de învăţământ se mai schimbă. Anul acesta, de
exemplu, am început să ţinem cursuri de Introducere în management cultural sau Management
de proiect încă din anii mici (Licenţă), fiindcă am observat că în anul III era puţin prea
târziu.“Studiile de caz sunt cele mai des schimbate şi adaptate intereselor particulare ale
studenţilor.Oltiţa Cîntec: „de la un an la altul, diferă studiile de caz, pentru că acestea trebuie
să fie mereu up to date“.
Aura Corbeanu este de părere că miza acestor programe este „dezvoltarea culturală
pe termen mediu şi lung“, prin pregătirea unor specialişti „capabili să-şi asume rolul de
mediatori culturali, de comunicatori culturali de referinţă, de manageri de proiect, de
cercetători, experţi recunoscuţi [...] pentru susţinerea creaţiei româneşti în context naţional şi
internaţional, pentru implementarea unor proiecte locale, regionale şi naţionale de referinţă,
pentru iniţierea de noi parteneriate regionale şi trans-sectoriale, [...] pentru stimularea
nevoilor publicului“. Se urmăreşte, de asemenea, crearea competenţelor de
comunicare/relaţionare, de lucru în echipă, precum şi încurajarea: asumării
responsabilităţilor,
perfecţionării
continue, valorificării experienţei şi a
spiritului de iniţiativă. „Spaţiul cultural
românesc are nevoie de manageri
profesionişti, de impresari calificaţi, de
actori culturali capabili să lucreze în
reţele
multidisciplinare
şi
transnaţionale. Trebuie să îi însoţim pe
creatori în demersul lor artistic, să ne
deschidem publicului, să evaluăm
ofertele culturale şi să ne implicăm în
stimularea consumului cultural de
calitate“.

prof. univ. dr. Aura Corbeanu - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
(foto Maria Ştefănescu, Gala TIC)

Constantin Chiriac crede că „este nevoie de specialişti în domeniu, specialişti care să
înfiinţeze structuri culturale, care să le poată conduce bine şi care, cel mai important, să ştie
să recunoască valoarea. Un bun manager cultural va şti, întotdeauna, să facă judecăţi de
valoare rapide şi corecte, care îl vor ajuta în proiectele sale, în parteneriatele pe care le
stabileşte.“
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La Târgu-Mureş se studiază politicile culturale şi structura instituţiilor de cultură,
metode de finanţare, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel mondial. În plus, noţiuni
generale de fundraising, aspecte comparative management de proiect vs. management
organizaţional, profilul, tipologia, stilul şi personalitatea managerilor culturali/impresarilor,
analiza unor proiecte culturale de anvergură internaţională, legislaţie, reţele culturale
europene. La Bucureşti, la Master Teatrologie, se fac aplicaţii practice pe instituţii de
spectacole, studii de caz sau analize diagnostic pe instituţii reale. Există cursuri de politici şi
strategii culturale, legislaţie specifică, drepturi de autor.Competenţele specifice sunt formate
prin redactarea unor referate, analize punctuale – studii de caz, simulări (aplicaţii AFCN,
programe europene).
Practica este destinată şi întâlnirii unor manageri profesionişti, de la care studenţii au
multe de învăţat, „chiar dacă – la Craiova – nu se poate vorbi decât despre un stadiu
incipient de aplicare“.
La Târgu-Mureş, se „îmbină zona teoretică cu studii de caz(exemple de bună practică
– proiecte de interes internaţional, naţional, regional, local: printre ele Gala Premiilor
UNITER, FNT, Festivalul Shakespeare de la Craiova, Gala Tânărului Actor, Festivalul
European al Spectacolului Timişoara – Festival al Dramaturgiei Româneşti, dar şi nereuşite),
prin realizarea unor proiecte individuale sau de grup, printr-o cercetare şi dezbatere
permanentă asupra principalelor proiecte/evenimente/activităţi culturale de referinţă la
nivel local, regional, naţional şi internaţional, printr-o comunicare permanentă cu persoane şi
persoanlităţi implicate direct în procesul managementului şi impresarierii. Urmărim
impactul politicilor culturale şi deciziile culturale care determină modificări permanente în
viaţa culturală naţionlă şi europeană. Masteranzii sunt îndrumaţi în participarea la
simpozioane, seminarii, conferinţe, colocvii, festivaluri, ateliere de creaţie, editarea unor
reviste de specialitate“.
Dobândirea cunoştinţelor teoretice, practice, metodice şi de specialitate are la Sibiu
un singur scop: „dorim ca produsele şcolii noastre de management cultural să poată
recunoaşte şi cultiva valoarea, oriunde s-ar afla aceasta şi să aibăcurajul de a porni un
proiect/demers cultural şi/sau de a-l continua, curaj de care este absolută nevoie în contextul
socio-cultural actual (românesc, dar şi european)“.
Oltiţa Cîntec: „urmărim ca studenţii să înveţe să elaboreze un proiect pornind de la
piaţa culturală în care urmează să creeze, adecvarea ofertei la cerere, să-i conceapă bugetul,
să găsească sursele de finanţare. Foarte importantă consider că este auto-promovarea,
deprinderea tehnicilor de a te vinde cât mai bine, mai bine decât alţii în această profesiune
prin definiţie competitivă. De a te promova atât pe tine ca artist, cât şi produsul tău cultural.
De a organiza evenimente care să-ţi asigure individualizarea într-un peisaj care abundă de
idei originale. “În plus, cursurile de la Iaşi sunt fidele: „principiilor pragmatismului de tip
american, conform cărora deprinderile se pot forma şi perfecţiona prin exersare. […]
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Expunerile sunt interactive, metodele de
tip maieutic – implică auditoriul, pentru o
învăţare activă, prin descoperire, prin corelare cu
ceea ce ştiu deja sau au văzut şi partea teoretică.
Învăţarea activă presupune gândire, corelaţii.“
Oltiţa Cîntec nu crede în „supraaglomerarea cu
teorii ale managementului general a studenţilor
de la profiluri vocaţionale. Unii dintre ei au
abilităţi manageriale, de leadership, alţii nu le au
şi atunci trebuie lucrat diferenţiat. Partea
teoretică e suplimentată cu studii de caz, celebre
ori foarte apropiate de studenţi, de dezbateri şi
de multe exerciţii practice.“
profesor asociat dr. Oltiţa Cîntec
Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi

Carmen Croitoru are o metodă proprie: „îi pun pe ei să adreseze toate întrebările
legate de disciplina de studiu, apoi facem ordine în aceste întrebări, le punem pe categorii de
probleme şi începem să le răspundem. Toţi sunt rugaţi să mă întrerupă şi să pună întrebări
respectând două reguli – să fie la subiect şi să nu se repete. Metoda dă rareori greş. Şi, de
altfel, răspunzând întrebărilor lor, nu fac decât să le desenez cât mai clar un întreg lanţ de
cauze şi efecte explicându-le unde, când şi cum trebuie acţionat. Alteori, încep prin a aduce
în scenă o situaţie practică sau un caz cunoscut care generează dezbateri. Când desfaci şi
analizezi corect situaţii reale, descoperi şi teoria. Mi se pare mai interesant aşa.“
În privinţa bibliografiei programelor/cursurilor, nu toţi cei intervievaţi au fost
suficient de generoşi, astfel încât să ne dezvăluie ce autori recomandă studenţilor. Cei care
ne-au răspus ne-au indicat propriile lucrări sau titluri de Philip Kotler, Michael Armstrong,
Milena Dragićević-Šešić, Vasile Zecheru ş.a. Se studiază şi documentele realizate de
Ministerului Culturii, AFCN, ICR sau Fondurile de dezvoltare regională, Programul Cultura
2007-2013 etc.
Constantin Chiriac: „deoarece sunt membru al board-ului care selectează viitoarele
capitale culturale europene, pun la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor o cantitate uriaşă
de materiale, care sunt absolut esenţiale prin informaţia pe care o conţin. Este, din nou, o
şansă foarte mare a celor cu care lucrăm. În acelaşi timp, multe ore se desfăşoară pe teren:
colegii mei mai tineri duc studenţii la cele mai importante instituţii culturale din judeţ, unde
află tot ceea ce se poate despre modul acestora de funcţionare. La fel se întâmplă şi cu marile
festivaluri din Sibiu, dar şi cu restul evenimentelor din oraş (şi nu numai). Departamentul de
Artă Teatrală este strâns legat de pulsul comunităţii, ceea ce face ca toate parteneriatele sale
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să-i implice pe studenţi şi să le ofere posibilitatea de a desfăşura aplicaţii practice în cele mai
diverse medii culturale.De asemenea, ne interesează studiul barometrelor de consum
cultural şi proiectele de management ale directorilor de instituţii culturale din ţară şi din
străinătate.[...] Nu trebuie omis nici accesul pe care-l oferă biblioteca universitară la cele mai
importante baze de date ştiinţifice, un adevărat zăcământ de aur pentru literatura ştiinţifică de
specialitate. Printr-un singur click, studenţii au acces la ceea ce scriu colegii noştri din alte
centre universitare de renume, din Occident, ceea ce reprezintă un instrument redutabil de
cercetare ştiinţifică.“
Carmen Croitoru ne-a mărturisit că lucrează la un volum dedicat managementului şi
marketingului cultural, fiind conştientă că: „abecedarul, cursul clasic, pe care ni l-am dori cu
toţii este un lucru viu care se structurează şi se restructurează aproape la fiecare întâlnire,
care primește mereu idei și informaţii noi. De altfel managementul cultural nu este o ştiinţă
veche şi înţepenită care să fie închisă în insectar. El primeşte interpretări pe măsură ce
încearcă să se delimiteze şi justifice ca domeniu independent [...] înţeleg, pe de altă parte,
nevoia de fixare a unor definiţii şi a unor particularizări, pentru că e un teritoriu invadat de
confuzii şi de literatură fie prea tehnică (atunci când e scrisă de manageri din domeniul
comercial sau al administraţiei publice), fie teribil
de impresionistă (profesionişti din zona artelor
care descoperă tehnicile şi metodele manageriale).
Reperele bibliografice sunt foarte speciale când
vorbim de managementul cultural.În primul rând
trebuie stabilite graniţele corecte ale disciplinei.
Asta înseamnă că ştim ce spunem când spunem
cultură – o bibliografie din zona teoriei artelor,
istorie, axiologie, estetică, intersecţia cu
sociologia. Alte repere se referă la istoria propriuzisă a teoriilor manageriale – aici e mai simplu
pentru că e inflaţie de cursuri de istoria
managementului.
Alte bibliogafii privesc zona de intersecţie
propriu-zisă a managementului şi culturii.“
lect. univ. dr.Carmen Croitoru - UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti

În privinţa orelor de practică, Constantin Chiriac este categoric: „atât lipirea de afişe,
dar şi însoţirea oaspeţilor sunt activităţi care necesită o mare doză de responsabilitate.[...]
Ştiţi bine, mulţi dintre marii directori de festivaluri sau de teatre au pornit de jos. Sunt mulţi
directori de teatre, mari regizori de pe Broadway, care şi-au început cariera de jos, dând cu
mătura, rupând bilete la intrare. Nu ai cum să cunoşti, altfel, structura intimă şi complexă a
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unei instituţii. Studenţii participă, împreună cu colegii lor de la specializarea Actorie, la
realizarea proiectelor şi coordonează deplasările la festivalurile naţionale şi internaţionale.“
La Sibiu, „şcoala de management cultural reprezintă o şansă unică pentru studenţi de a fi
implicaţi în pregătirea şi derularea Festivalului Internaţional de Teatru, a Bursei de
Spectacole [...] un mediu ideal pentru ca un tânăr să se poată dezvolta în zona aceasta
aventuroasă a managementului cultural. Toţi studenţii derulează activităţi de practică de
profil la Teatrul Naţional Radu Stanca, de unde au foarte multe de învăţat... [...] Toate
activităţile didactice pe care le avem sunt însoţite de o importantă dimensiune practică: de la
cursurile de Management cultural, unde se fac studii de caz pe instituţii culturale, pe
festivaluri, ori pe capitale culturale europene.“
În plus: „prin deschiderea internaţională şi prestigiul pe care le au, Festivalul
Internaţional de Teatru de la Sibiu şi Teatrul Naţional Radu Stanca se bucură an de an de
prezenţa multor personalităţi de renume: George Banu (cadru didactic asociat al
Departamentului de Artă Teatrală), Jonathan Mills, directorul Festivalului Internaţional de la
Edinburgh, care, în ciuda programului său deosebit de încărcat, şi-a găsit timp pentru două
workshop-uri cu studenţii, la Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor
Spectacolului (CAVAS), Octavian Saiu şi Valentin Nicolau – doi mari prieteni ai Sibiului.
Acestora li se adaugă manageri de instituţii culturale şi festivaluri sibiene, care pot să
demonstreze impactul local al activităţilor derulate.“ Noel Witts de la Leeds Metropolitan
University este, de asemenea, prezent la Sibiu în cadrul cursurilor de management.
Oltiţa Cîntec: „am avut câţiva invitaţi la curs, dar numai din România, preponderent din Iaşi,
din motive financiare: directorul unei mari companii de publicitate, profesori de la Facultatea
de Administrarea Afacerilor, directori de teatre, directori de companii care participă la
Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iaşi pe care îl organizez.“

prof. univ. dr.
Constantin Chiriac –
Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu
(foto Sebastian Marcovici jurnalul.ro)
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La Cluj-Napoca sunt accesibile Programul de voluntariat al Teatrului Naţional Lucian
Blaga, Festivalul Interferenţe (Teatrul Maghiar de Stat), Festivalul Internaţional de Film
Transilvania (TIFF) etc. De asemenea, programele şi seminariile de industrii creative
susţinute de diverse organizaţii (POSDRU). La fel, interacţiunea cu oameni de succes din
domeniu. Se discută şi despre Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, Teatrul ACT,
despre proiectele ce obţin finanţări AFCN, despre Fabrica de Pensule, despre Festivalul
Temps d’Images.La Iaşi se mai studiază şi Teatrul Luni de la Greenhours şi Rimini Protokol.
Studenţii bucureşteni participă direct la editarea unor publicaţii (în festivaluri teatrale), fac
practică organizatorică în cadrul evenimentelor din Facultate (zilele Uşilor Deschise, Gala
absolvenţilor) sau în cele două săptămâni anuale alocate strict analizelor organizaţionale
într-unul din teatrele din Bucureşti, sau, după caz, în alt tip de instituţie culturală.
Carmen Croitoru: „până acum s-au făcut aplicaţii practice la Opera Naţională
Bucureşti, Teatrul Metropolis, Teatrul de Comedie, iar în perspectiva imediată se află pe listă
Teatrul Nottara, Teatrul Creangă şi Teatrul Odeon. Nu se poate studia serios decât o singură
instituţie pe an, pentru că analiza în amănunt a prevederilor legale şi a actelor normative
interne, coroborate cu interviuri, observaţii directe sau analize de imagine durează aproape
un semestru întreg, timp în care trebuie să reuşim să parcurgem şi teoria de referinţă
corelativă practicilor pe care le găsim în fiecare caz. Cu exemplele din străinătate e mai greu.
În primul rând e vorba de alt sistem de reguli. Ar fi complicat să tot facem apologia
experienţelor din străinătate, pentru ca după aceea să le spunem că exemplul nu se poate
transporta în România din motive de legalitate. Prefer să le dau exemplele de bună practică
pe măsură ce avansăm cu studierea tehnicilor sau metodelor manageriale. De altfel, cine nu
ştie ce înseamnă management, poate veni cu tot felul de exemple de mari instituţii care merg
impecabil (cu rezerva că aşa ceva nu există...), dar ele nu constituie modele, decât în spaţiul
teoretic, pentru că imediat ce se pune problema transportării lor în spaţiul autohton, apar
incompatibilităţile de sistem şi problemele de aplicare. Să nu mă înţelegeţi greşit,
exemplificăm permanent modul în care există şi funcţionează alte tipuri de structuri, dar nu
încercăm să ne iluzionăm studenţii cu modele, ci le explicăm de ce anume ar fi nevoie pentru
ca ele să funcţioneze în România.“ Alexandru Boureanu este de aceeaşi părere: „exemplele
internaţionale servesc doar la capitolul cultură generală de specialitate“.
Pentru evaluarea şi notarea participanţilor la cursurile de management şi marketing
se face, în general, o medie între o lucrare (referat, eseu)/proiect scris şi o
susţinere/prezentare orală. Proiectele sunt individuale sau de grup.
La Bucureşti contează şi şedinţele de analiză/brainstorming sau chiar simulările de
lucru în echipe manageriale (în care verificăm şi nivelul de înţelegere şi posibilităţile
individuale de conceptualizare a propriilor observaţii). Unii profesorii propun şi teste grilă,
dar Carmen Croitoru crede că: „sunt sub nivelul la care lucrăm. Verific periodic modul în
care sunt asimilate şi înţelese noţiunile de bază şi limbajul specific managerial (cât şicum au
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înţeles problemele pe care le discutăm), dar testele grilă sunt pentru şcoala de şoferi şi pentru
cursurile gimnaziale, nu pentru nişte oameni inteligenţi care au de rezolvat probleme ce nu
au soluţii unice şi nici universale. Cele mai interesante rezultate la evaluare sunt, evident,
simulările şi aplicaţiile practice. Atunci când sunt puşi în situaţii reale, mulţi dintre cei care
păreau doar studioşi se transformă în persoane creative cu un uimitor simţ practic. Asta mă
face, de fapt, să merg înainte cu mai mult optimism. La momentul la care vor avea ocazia,
aceşti studenţi se vor transforma destul de repede în conducători de proiecte sau chiar de
instituţii“.
Constantin Chiriac: „ne interesează mai mult ce s-a dobândit, care sunt aptitudinile
pe care ei şi le-au dezvoltat. [...] Fie că au de scris un eseu, de completat o grilă, de făcut o
lucrare practică, ceea ce ne interesează este să le auzim studenţilor vocea şi gândurile. De
vreo cinci ani deja, s-a schimbat în bine metodologia
verificărilor şi notărilor la Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, în sensul că fiecare examen trebuie să conţină o
componentă orală: aflăm astfel cât poate fi studentul de
spontan, de creativ, cât de bine poate comunica... Munca
de echipă este şi ea importantă pentru un viitor manager
cultural, aşa că facem tot posibilul să evaluăm orice
iniţiativă de acest tip.“
Ivona Vîstraş le cere studenţilor: „să elaboreze la
final un proiect cultural coerent. Examenul este de fapt
un mic joc. Eu sunt organul instituţional de finanţare, iar
ei trebuie să mă convingă să investesc în proiectul lor.“
Studenţii trebuie să explice „foarte bine ce vor să facă,
de ce şi mai ales cum îşi justifică financiar intenţiile“.
asistent doctorand asociat Ivona Vîstraş- Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca

Ce rămâne însă dincolo de metode diferite, exemple variate şi multe ore de pregătire?
Aura Corbeanu crede că: „cea mai importanta lecţie pe care o transmit se referă la
încredere, pregătire şi asumare. Pe baza experienţei mele profesionale şi academice, pot să le
probez reuşita unui proiect cultural prin susţinerea unui duet creator/manager, prin muncă
în echipă, prin atenţie şi responsabilitate“.
Carmen Croitoru mărturiseşte că: „sunt câteva lucruri asupra cărora revin ca orice
profesoară plicticoasă: 1. managementul este esenţial pentru cultură întrucât problemele
administrative şi organizatorice nerezolvate corect pot afecta produsul cultural, iar pe
termen lung, cultura însăşi suferă de pe urma modului în care nu s-au rezolvat aceste
probleme. 2. manifestarea culturală şi artistică sunt condiţionate de existenţa unui
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consumator. 3. cultura şi arta nu beneficiază de cerere, deci trebuie să înţelegem şi să
cunoaştem acest mecanism pentru a putea genera un orizont de aşteptare. 4. niciun om care
nu înţelege domeniul culturii nu va putea face management cultural, iar managementul se
poate învăţa mai uşor decât cultura“.
La Cluj, cea mai importantă lecţie spune că „fără un proiect de management solid sau
fără o campanie de marketing deşteaptă orice iniţiativă artistică, oricât de bună ar fi ea, riscă
să rămână la stadiul de iniţiativă. Studenţii ar trebui să vadă cele două materii ca
instrumente de bază în demersul lor artistic. Fără ele, multe vise şi planuri artistice nu se
împlinesc.“
Oltiţa Cîntec: „noi urmărim crearea unor competenţe specifice care să le permită
studenţilor o trecere mai puţin abruptă şi şocantă de pe băncile universităţii pe piaţa muncii
artistice. O piaţă a muncii artistice nu tocmai foarte generoasă, la care trebuie să te adaptezi
ca să poţi profesa. De aceea e bine ca absolvenţii să înveţe din anul II, III şi anii de studii
aprofundate ce posibilităţi de inserţie profesională au, cum trebuie să se adapteze la un
sistem teatral dominat în continuare de reţeaua de stat, cu un sistem de finanţare care nu
încurajează, nu sprijină decât la limită teatrele independente ori companiile private.“
Indiferent de personalităţile care-i formează sau pe care le întâlnesc de-a lungul
anilor de studiu, indiferent de materialele sau exemplele pe care le analizează, indiferent de
orele de practică pe care le fac, absolvenţii cursurilor/programelor de management (şi
marketing) cultural deţin în final cunoştinţele şi au abilităţile necesare dezvoltării unor
proiecte de succes. Carmen Croitoru exprimă foarte tranşant această opinie, reamintind,
totodată, nevoia unei schimbări esenţiale: „sunt multe de făcut şi ei au instrumentele şi toate
şansele. Le lipsesc ocaziile, pentru că deocamdată o gerontocraţie îşi afirmă legitimitatea cu
ceva mai mult aplomb decât ar fi normal... dar timpul rezolvă multe.“
Referinţe bibliografice:
1. Interviu realizat de Irina Ionescu cu lect. univ. dr. Carmen Croitoru, Când vreau un
lucru, mă documentez, apoi mă străduiesc să-l fac posibil; revista Concept, vol. 7/nr.
2/2013
2. Interviurealizat de Irina Ionescu cu prof. univ. dr. Aura Corbeanu,Îmi doresc ca
Universitatea de Arte din Târgu-Mureș să devină un pol cultural managerial important,
revista LitArt, aprilie 2014, anul V, nr. 4 (49)
3. Interviu realizat de Irina Ionescu cu Constantin Chiriac, Să recunoască valoarea (Despre
școala de management cultural de la Sibiu); revista Teatrul azi, numerele 5-6/2014
4. Interviu realizat de Irina Ionescu cu conf. univ. dr. Alexandru Boureanu, Studenții
actori trebuie să aibă aceste noțiuni pentru a putea profesa în România europeană; Mozaicul,
serie nouă, anul XVII, nr. 5-6 (187-188), 2014
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Irina Ionescu este teatrolog, profesor asociat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti şi lector univ. dr. la Universitatea de Arte din TârguMureş. Lucrează de peste 15 ani în domeniul managementului şi marketingului cultural, în special, la
Institutul Cultural Român.
With studies in theatre anthropology (BA), theatre and postmodern set design (MA), performance art
and society (PhD), Irina Ionescu has 15 years of working experience within the Romanian Cultural
Institute and other academic, arts and culture organisations. In the recent years, Irina has been
invited to lecture in cultural diplomacy, management and marketing at the National University of
Theatre and Cinematography in Bucharest (her alma mater) and at the University of Arts in TârguMureş (Transylvania).
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DOU POETICI DIFERITE?
PIRANDELLISMUL ȘI EDUARDISMUL: DOUĂ

Svetlana Târţău
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Republica Moldova
tartausvetlana@yahoo.it

Abstract: The author brings out observations about
Pirandello’s influence on Eduardo De Filippo’s works, using
such terms as pirandellism and eduardism, both theatrical
poetics that appeared in the Italian theater of the twentieth
century. In order to see the similarities and differences between
them, the author analyzed the comedies by Eduardo De Filippo
„Questi fantasmi” and „La grande magia”. In the writings of
Giorgio Pullini we find out that Eduardo was influenced by
Pirandello, but from pirandellian dialectics, in the works of
Eduardo we find invented dialogues. However, the subjectmatter is built in a different way, it is further developed, it is closer to the present than to the one of
contradictions between the human essence and people’s knowledge of reality. Eduardo’s drama is not
based on the impossibility to find a common language between two realities that have lost logical links,
but in the lack of possibilities to find common trust between two realities that have lost their moral
relations.
Keywords: pirandellism, eduardism, theatrical language, communication, illusion, reality.
Întâlnirea dintre Eduardo De Filippo și Pirandello are loc în 1933 la Sannazzaro din
faimoas și, desigur, o mulțime de
Napoli. Compania del Teatro umoristico devenise deja faimoasă
autori italieni manifestau interes pentru ea: Gino Rocco, Lucio D’Ambra, Armando Curcio,
Luigi Antonelli, Ugo Betti. Evident, nu putea lipsi nici Luigi Pirandello.
c
Prietenia dintre Pirandello și Eduardo de Filippo va dura trei ani, în timpul cărora
napolitan „Liola, Il berretto a sognali” și se va lucra
Compania va prezenta într-o versiune napolitană
la „L`abito nuovo”.
Critica referitoare la unele comedii ale lui Eduardo din acel timp sugera influențe
pirandelliene și faptul că o colaborare dintre acești dramaturgi ar fi demonstrat o apropiere
sau o absolută independență. Termenul pirandellism fusese inventat cu o semnificație dublă:

140

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
aceea a avangardismului și aceea a unui adevărat mediu teatral în care se mișcă dramaturgia
italiană din perioada interbelică.
Pentru a observa asemănări și diferențe dintre pirandellism și eduardism vom analiza
două dintre comediile lui Eduardo de Fillippo: Questi fantasmiși La grande magia.
Questi fantasmi (1946), scrisă imediat după Filumena Marturano, este o continuare a
intenţiilor lui Eduardo de denunţare a situaţiei sociale ce se crease imediat după război.
Această comedie este legată de Grande magia din 1948, atât prin tema generală – adulterul –
care serveşte numai ca punct de plecare pentru a dezvălui alte motive de ordin moral şi
social, cât şi prin faptul că protagoniştii trebuie să aleagă între a se răzvrăti sau nu în faţa
evenimentelor care-i urmăresc. Această agitată fantezie comică, cum a definit-o Silvio
D’Amico, a continuat să aibă succes atât în Italia, cât şi în străinătate, datorită structurii care
alternează efecte comice şi dramatice şi datorită conţinutului său, în care unii critici au
revăzut influenţa pirandelliană.2
Dintre toţi criticii care pretind că Eduardo a fost influenţat de Pirandello îl vom cita
pe Giorgio Pullini, care dă cea mai completă definiţie a pirandellismului eduardian. După el,
acesta este„modul de contrapunere a realităţii unei prefăcătorii, existenţei şi aparenţei,
interiorului şi exteriorului personajelor. Dar, din dialectica pirandelliană supravieţuiesc în
Eduardo mai întâi de toate cadenţele dialogate, adevăratele dezvoltări sau invenţii de replici.
Materia este făcută într-un mod diferit, este evoluată, aş zice, pentru a indica o fază succesivă
şi mai actuală decât aceea de contradicţie între esenţa omului şi cunoaşterea realităţii de către
alţii. Drama lui Eduardo nu constă în imposibilitatea de a găsi un limbaj comun între două
realităţi din care sunt pierdute legăturile logice, ci în imposibilitatea de a găsi un plan comun
de încredere între două realităţi din care s-au pierdut legăturile morale.”3
Questi fantasmi, bogată în incursiuni groteşti de suflete, care în acest caz sunt
tulburate, triste, inocente, negre, de apariţii şi dispariţii ale obiectelor, este văzută de autor ca
o tragedie, chiar dacă ne provoacă râsul. Protagonistul din Questi fantasmi este Pasquale
Lojacono, o inimă întristată, un om a cărui viaţă, la patruzeci şi cinci de ani, este descrisă de
autor, în textul explicativ, în următorii termeni: „Are o faţă în care se reflectă neliniștea, poate
că pentru că e în căutarea permanentă a unei cotituri, a unei soluţii care i-ar permite să
trăiască o viaţă un pic mai liniştită şi i-ar oferi soţiei sale o viaţă fără griji. Are privirea unui
om rătăcit, a unui om nemulţumit, dar căruia nu-i este dat să învingă.”4 A încercat mii de
meserii, dar nenorocirea l-a urmărit mereu, iar acum este mai mult sau mai puţin, fără
ocupaţie.

Silvio D’Amico, Palcoscenico dopogueira, vol. 1, Ed. Radio Italiano, 1953, p. 87
Giorgio Pullini, Teatro italiano fra due secoli, 1850-1950, Ed. Parenti, Firenze, 1958, p. 43-44
4 Eduardo De Filippo, Cantata dei giorni dispari, vol.I, Ed. Einaudi, Torino, 1973, p. 117
2
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Îndată după război, Pasquale locuieşte într-un apartament cu 18 odăi, într-un bloc
care i-a fost cedat pe gratis pentru cinci ani, fiindcă el nu crede în vrăjile fantomelor despre
care se spune că-l frecventează. Acest palat pare să aibă o valoare simbolică. Potrivit
portarului, blocul are și o însemnătate istorică. Zidurile care înconjoară curtea au fost înălţate
de Rodriguez Los De Lios, în cinstea unei doamne care a fost amanta lui. Tot blocul a fost
ridicat într-o perioadă de timp în care au domnit mai mulţi regi. „În timpul dominaţiei
franceze devine curtea Franţei, Turciei, Elveţiei… Acest palat a văzut de toate.Și nu s-a
sfârșit… La etajul întâi locuieşte, de exemplu, o familie frumoasă de soldaţi americani.”5
Toate aceste aluzii istorice fac să gândim că palatul reprezintă Italia, care în lunga sa istorie
„a văzut de toate”; sugerează în cheie simbolică situaţia care s-a creat în ţară odată cu
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Astfel, palatul devine un microcosmos care
reprezintă viaţa oamenilor şi a societăţii.
După spusele portarului, apartamentul a fost frecventat de fantoma unui luptător
antic care se plimba pe acoperişul blocului, însă de când s-a sfârşit războiul, nu s-a mai
văzut. Acest fapt este semnificativ. S-ar părea că acum adevărata fantomă în ofensivă n-ar
mai trebui să existe. De fapt, locul ei este luat de o fantomă falsă, amantul soţiei
protagonistului, care de acum înainte va umbla prin casă. Odată cu ea, în apartament se va
instaura răul, dezordinea, trădarea, toate fiind identificate cu Italia şi lumea. Această fantomă
a putut intra în casă fiindcă s-a fisurat uniunea dintre Pasquale şi Maria. Între ei s-a infiltrat
lipsa de comunicare, acest flagel al umanităţii, denunţat de existenţialism, care mai continuă
să separe oamenii.
„Mari… ce tristeţe… Cum se sfârşeşte tot entuziasmul, toată dragostea. Luni în şir
fără a schimba un cuvânt, un gând… Şi de cât timp nu te mai aud vorbind… Ţi-aminteşti,
Mari, cum făceam dragoste?… Ne priveam în ochi şi nu vorbeam din timiditate, dar cu ochii
ne spuneam atâtea lucruri… Poate că şi acum când avem o inimă plină de amar, tristeţe…
reuşim s-o deschidem unul altuia. Dar nimic…”6 Cu această descărcare lirică rostită de
Pasquale, Eduardo a ştiut să traducă cu mare măiestrie cuvintele aride ale unui sistem
filozofic, a relevat o realitate tristă, sesizată numai de oamenii cei mai sensibili. Solidaritatea,
văzută ca o ancoră de salvare după rupturile morale şi sociale, cauzate de război, se „rupea”
din cauza lipsei de comunicare între oameni. Pasquale crede că poate depăşi bariera care s-a
creat între el şi soţie, oferindu-i Mariei bunăstarea. Are încredere în puterea banului, în
momentul în care declară că fără bani devii un hoit sau că „binele, dragostea… trebuie să se
transforme pentru unele femei într-o piatră preţioasă, într-un obiect de aur, … dacă nu, se
pierde… moare!”7 (6).

Idem, p. 116
p. 156
7Idem, p. 159
5

6Idem,
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Eduardo dădea un avertisment celor care puteau remedia neliniştea morală şi
materială care se crease, asigurând o bunăstare economică.
Pasquale încearcă să câştige bani, crezând că astfel se va ameliora relația sa cu soţia.
Acceptă ajutorul economic al amantului-fantomă, gândindu-se să pună pe picioare o
pensiune care ar oferi bunăstare soţiei sale. Pasquale nu va mai putea să recâştige dragostea
soţiei, armonia şi comunicarea ce ar trebui să existe între ei. Iluzia sa este alimentată şi de
faptul că, după ce a vorbit cu inima în dinţi cu amantul-fantomă, l-a convins să nu se mai
întoarcă în casa lui și să-i lase banii pe care i-a adus cu el pentru a fugi cu Maria. Atunci când
Pasquale îi spunea profesorului Santannao, animă utilă, că fantoma a plecat definitiv, acela îi
răspunde că fantoma se va reîntoarce, poate… sub alte înfăţişări.
Odată cu coborârea cortinei, aceste cuvinte prevestesc reîntoarcerea dezordinei
morale şi accentuează iluzia deşartă a protagonistului de a-şi rezolva, cu bani, problemele
matrimoniale.
Deci, în această comedie pot fi evidenţiate două nuclee tematice fundamentale: acela
al comunicării dificile, din ce în ce mai dificile, între aşa-zişii semeni, adică lipsa unei
solidarităţi umane între cei vii, şi acela al eternei fragilităţi a omului deprins să creadă că este
adevărat ceea ce doreşte.8 Aceste două nuclee apar perfect integrate şi corespunzătoare,
pentru că incomunicabilitatea, la Eduardo, nu se naşte atât din incertitudinea personalităţii
noastre ca la Pirandello, cât din ceva mai „social”, adică din lipsa de încredere şi
abandonarea reciprocă, provenind din păcatul originar al orgoliului.
Zice Pasquale: „Ar fi suficient să întrebi …, să clarifici şi se poate merge înainte”. Dar
orgoliul: „Eu mă simt superior…”,„Ori superior sunt eu…”. Şi de la acest pas relaţiile se
răcesc, „se naşte o nesuportare reciprocă, nesuferire… şi până la urmă ură, Mari...”9
Pasquale Lojacono este un falit, un om a cărui viaţă este o decepţie, el se agaţă
disperat de iluzie pentru a salva dragostea deja pierdută. Această situaţie nu este cu adevărat
nouă în teatru. Este nou, în schimb, faptul de a pune un personaj care se găseşte într-o
condiţie umană atât de dureroasă să se „împrietenească” cu fantomele. Este nou şi este, cred,
un semn de curaj, fiindcă arta lui Eduardo De Filippo are o bază realistă care, de data
aceasta, putea să nu coincidă cu natura poveştii înscenate în trei acte. Autorul a rezolvat
această dificultate exact în termenii teatrului adevărat. Inspiraţia inovaţiei şi cunoaşterea
perfectă a tehnicii teatrale de către De Filippo iese în evidenţă, de exemplu, în momentul în
care Pasquale Lojacono se adresează către balconul apartamentului invizibil din casa de
vizavi.

8
9

Silvio D`Amico, Questi fantasmi, Giornale Il tempo, 12 gennaio, 1946
Eduardo de Filippo, Cantata dei giorni dispari, vol. II, Ed. Einaudi, Torino, 1973, p. 183
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Observăm o imaginaţie şi mai curajoasă în scena când Pasquale confundă soţia şi
copiii amantului Mariei cu fantoma. Aici comedia ar putea dobândi un ton şi un ritm ale unei
farse uşoare, dar, dimpotrivă, sprijinindu-se pe o regie sagace şi inspirată, dă viaţă unui
fragment de teatru de o factură extraordinar de rafinată, capabilă de a comunica publicului
sugestii suprarealiste.
Limbajul teatral al acestei opere este unul special: se obţin efecte de comic fantastic
reflectând în acelaşi timp ambiguitatea situaţiei şi ambiguitatea protagonistului. Ezitarea este
la baza mecanismelor scenice şi verbale ale textului: ea trece de la public la protagonist.
Autorul declară pe bună dreptate că „forţa comediei constă în ambiguitatea ei”. Însă nu este
vorba doar de o ambiguitate caracteristică acestui protagonist. Ambiguitatea specifică a lui
Pasquale Lojacono intră într-o ambiguitate mai complexă, mai subtilă, care este caracteristică
întotdeauna protagonistul eduardian.
Se ştie că în comediile lui Eduardo este frecventă recunoaşterea de la autor la
protagonist, dar nu este vorba de o „dramaturgie subiectivă” ca la Strindberg. Proiecţia (sau
raportul) se poate deduce din diferite texte explicative „informative” (pentru care
protagonistul prezintă asemănarea fizionomică şi anagrafică cu autorul, lui îi sunt atribuite
caracteristici psihologice şi morale care relevă simpatia autorului față de personajul său).
Corrado Alvaro a scris, recenzând Questi fantasmi: „Invenţiile scenice ca acelea ale
amantului bogat, intrat în casă într-un dulap şi care stă cu un buchet de flori în mână, sunt
descoperiri teatrale pentru a face să-şi piardă din strălucire invenţia lui Pitoeff, ce făcea
sosirea a şase personaje ale lui Pirandello cu liftul. „Iar găina găsită în fiecare zi pe fereastră
este strâns înrudită cu nuvelistica lui Boccacio.”10
În sfârşit, Questi fantasmi este o comedie în care fantezia teatrală, uimitor de fertilă a
lui Eduardo fructifică toate sugestiile posibile rezultând din invenţiile curajoase, graţie unei
cunoaşteri profunde a tehnicii scenei pe care autorul a acumulat-o din experienţa generaţiilor
şi a autorilor dialectali care l-au precedat: capacitatea de a face să iasă la iveală durerile
umane adunate din povestirile aparent vesele.
La grande magia reprezentată în 1950, reluând tema iluziei, reaprinde polemica
pirandellismului lui Eduardo. Autorul, în schimb, scriind comedia sa, nu avea în gând
metafizica lui Pirandello, ci numai o concepţie despre viaţa pe care a dorit s-o ilustreze: „Am
dorit să spun că viaţa este un joc şi că acest joc trebuie să fie sprijinit de iluzie, care la rândul
său trebuie să fie alimentată de credinţă. Şi am dorit să spun că orice destin este legat cu un
firişor de alte destine într-un joc etern: un enorm joc pe care nu poţi să-l observi dacă nu-i dai
importanţă, nu-l detaliezi.”11

10
11

Corrado Alvaro, Eduardo, cronache e scritti teatrali, ed. Abete, Roma, 1976, p. 7
Eduardo De Filippo, Confessioni di un figlio de mezzo secolo, Giornale Il Dramma, CV 15 marzo, 1950
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Animatorul acestui joc, este Otto Marvuglia, un prestidigitator şi iluzionist. Alt
protagonist este Calogero di Spelta, căsătorit cu Marta. Acest cuplu trăieşte aceeaşi dramă ca
şi soţii Lojacono din Questi fantasmi. Eric Bentley, care a asistat la reprezentare, atunci când
toţi au strigat: „Pirandello!”, nu este de acord cu această interpretare grăbită. El susţine că nu
s-a analizat „dacă Eduardo a fost influenţat de Pirandello sau, pur şi simplu, dacă a băut din
aceleaşi izvoare, sau dacă a fost interesat de aceleaşi probleme. Cu atât mai rău, fiindcă
cuvântul Pirandello a împiedicat lumea să vadă lucrurile care, de altfel, au fost evidente. Cu
toate că piesa La grande magia conţine un aparent pirandellism, comedia este în realitate
mult mai simplă, este o povestire bazată pe simplul bun simţ” (...) În lucrările lui Eduardo,
dacă cineva are o iluzie, ceilalţi privesc la ea ca la o iluzie, nu ca la o realitate (...) La grande
magia nu vorbeşte despre natura realităţii, ci despre încrederea pe care cineva o are în
propria sa soţie.”12
Deci, între ei este ruptă comunicarea. Vinovat ar părea să fie soţul, care declară că nu
admite „trei sutimi de încredere, nici măcar în sine însuşi”. Iubindu-şi într-un mod exagerat
soţia, se lasă dus de o necredinţă înnăscută, până la punctul de a o împiedica să facă un pas,
închizând-o în odaie, atunci când aceasta doreşte să plece din casă. Vrea s-o posede ca pe un
obiect, să-i aparțină doar lui, o atitudine clasică a necomunicabilităţii, conform filozofiei
existenţialiste. Într-un moment de sinceritate ajunge să admită că s-a creat o barieră între el şi
soţie. Atunci când arată cutia pe care i-a dat-o prestidigitatorul în timpul unuia din
experimentele sale, afirmând că soţia lui este încuiată (de fapt, ea fugise cu amantul, fiind
sprijinită de iluzionist) – zice: „Soţia mea este aici, înăuntru, eu am încuiat-o în această cutie.
Devenisem insuportabil, egoist, indiferent; devenisem soţ! (...) Se formase gheaţă între noi.Eu
nu mai vorbeam.Ea nici atât.Nu-i mai făceam complimente, tandreţe. Nu mai reuşeam să fim
sinceri, simpli. Nu mai eram amanţi!“13 (12).
La fel cum Pasquale Lojacono era un credincios recalcitrant în fantasme
binefăcătoare, Calogero Di Spelta este un credincios recalcitrant în doctrinele lui Otto
Marvuglia, dar cu o diferenţă fundamentală atât între cele două personaje, cât şi între cele
două situaţii. Lojacono crede în fantome de bună-credinţă, pentru că speră să-şi rezolve astfel
problema financiară care i-ar permite să menţină dragostea soţiei sale; Calogero crede în Otto
din neîncrederea în soţie şi în propria dragoste faţă de ea, el este ataşat cu disperare, de o
iluzie de care nu se poate despărți. În acest mod, atunci când Calogero este în scenă şi trebuie
să aleagă între ruşinea de a declara deschis trădarea sau de a accepta jocul şi a crede în trucul
cutiei, el va amâna momentul de deziluzie şi ruşine.
În actul II, Calogero, fiind departe de privirile publicului, nu acceptă jocul şi se
adresează poliţiei. Brigadierul, informat de Otto despre fuga voluntară a doamnei Di Spelta,
12
13

Eric Bentley, The Genius of the Italien Theatre, The New American Library, New York, 1964, p. 266
Eduardo De Filippo, Cantata dei giori dispari, Ed. Einaudi, Torino, 1973, p. 329-330
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nu va face nimic, iar Calogero, înțelegând că tentativa de a-și găsi soția a eșuat, este deprimat
moral şi izbucneşte în lacrimi. Otto spune că lucrurile sunt relative, că viaţa este un lanţ de
convenţii, o plasă de jocuri în care jocul unora este legat de jocul altora, fără ca acest „unul”
să fie protagonistul. Un joc şi o convenţie atavică este, de exemplu, timpul. Un alt joc iniţiat
cine ştie de când şi cine știe de cine este un exemplu – cel al soţiei lui Calogero. Timp de
patru ani Calogero şi Otto duc o viaţă în simbioză. Calogero îi permite lui Otto să
supravieţuiască fizic, Otto îi permite lui Calogero să supravieţuiască moral. Atunci când
protagonistul începe să creadă că nici timpul nu este acea convenţie atavică despre care
vorbise Otto, îi cere să pună capăt jocului. Otto îi propune un alt joc care ar putea să-l aducă
la un sfârşit de experiment: ar trebui să abandoneze instinctul său, în toate şi pentru toate.
Calogero crede că modul cel mai potrivit de a sfârşi jocul este să reia viaţa din seara de cu
patru ani în urmă, să deschidă cutia pentru a face să iasă din ea soţia sa. El speră că Otto va
duce la bun sfârşit jocul, iar femeia va apărea în momentul când soţul ei va deschide cutia
magică. Dar, printr-o bizarerie a cazului, Marta intră pe neaşteptate, înainte de a se deschide
cutia, obosită şi decepţionată, după o lungă aventură. Otto ar dori să vadă sfârşitul jocului,
ea însă nu mai vrea să-l continuie, mărturisind propria trădare şi decepţie. Calogero devine
conştient că recunoaşterea adulterului ar semnifica distrugerea iluziei care l-a costat mult, o
iluzie care i-a permis să evite duelul cu realitatea dură şi să fie învins. El își respinge soţia, ca
pe o apariţie falsă, o aparenţă înşelătoare a realităţii şi reia jocul, ţinând la femeia pe care o
închisese în cutie cu patru ani în urmă şi a cărei întoarcere o aşteptase anxios.
„Atunci când iluzia şi realitatea nu se mai contrazic, ele fondează o realitate nouă.
Chiar dacă în cutie nu există Marta, acolo se află credinţa, speranţa care ajută la suportarea
ororilor vieţii. Când Don Quijote este constrâns să accepte că iluzia lui e numai o fantezie,
moare; dar când, la un moment dat, Enrico IV, personaj pirandellian, devine conştient de
situaţia sa, acesta se refugiază în iluzie și o face protectoarea sa. Calogero, ca şi Enrico IV, sau
ca signor Ponza şi segniora Frola (din Cosi e come si pare), acceptă ca salvarea să vină de la
iluzie.”14
Marea diferenţă între Enrico IV şi Calogero este că personajul lui Pirandello este
lucid; ştie că nu este Enrico IV, atunci când se preface nebun că este trădat de femeia pe care
o iubeşte, iar prefăcătoria lui este numai o atrocitate, o răzbunare colosală împotriva ei şi a
omenirii; el este cel care determină oprirea timpului. Calogero, dimpotrivă, stă mereu în
dubiu, are momente de luciditate, dar preferă, până la urmă, să rămână între iluzie și
realitate.
Se ştie că atunci când La grande magia a fost prezentată la Roma (20 ianuarie 1950),
odată cu coborârea cortinei, publicul în picioare strigase de mai multe ori „Pirandello!,
Pirandello!”, aplaudând asemănarea artistică a comediei. La grande magia pare „un pretext
14

G.B. De Sanctis, Eduardo de Filippo: commediografo neorealista, Ed. Unione Arti Grafice, Perugia, p. 44
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adevărat al romantismului individualist, cu nuclee pascaliene şi pirandelliene”. Are multe
elemente comune cu Enrico IV, în special în tehnica suprarealistă, în insistenţele dialectale, în
tematică şi mai ales în afinitatea protagoniştilor, al căror dezgust pentru alţii devine o
dorinţă de a deveni aşa cum îi văd ceilalţi sau cum ar dori să fie. Ei își ascund durerea, o
schimbă pe iluzie, se aruncă într-un viitor crud şi primesc soarta ca pe o vendetă.Nu lipsesc
lovituri şi efecte populare, glume de mascaradă, părţi vizibil ridicole culese din repertoriul
napolitan, nici şarlatania (lui Otto) derivată din comedia dialectală.Personajele sunt de o
fericită căldură umană, cuvintele lor sunt calde, spontane, caracterizate de o intimitate rară.
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O GENERAȚIE FUNDAMENTALĂ
– Penciulescu, Esrig, Moisescu –

Catinca Drăgănescu
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
catinca.draganescu@gmail.com

Abstract: The paper – „A Fundamental Generation” presents
the artistic experiences of three of the most important Romanian
theatre directors in the second part of the twentieth century:
Radu Penciulescu, David Esrig and Valeriu Moisescu. What they
all have in common, besides being part of the same golden
generation of artists, is their special interest in exploring
aesthetics that changed the face of Romanian theatre and
combining the artistic activity with a very meaningfull teaching
activity. From the point of view of career choices they all have
been influenced by the political and artistic environment of the
Romanian society before 1989, each responding in a specific
manner to the ideological dictatorial requirements of the
Communist East. The paper tries to convey these choices and
experiences into career models that may serve as starting points for young artists nowadays.
Keywords: theatre, aestethics, the golden generation, teaching activity, method, model.

RADU PENCIULESCU
Născut în 1930, absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L.
Caragiale” la clasa lui George Dem. Loghin şi a Dinei Cocea, unde a fost coleg de generaţie
cu Lucian Pintilie, Sanda Manu, Mihai Dimiu, Valeriu Moisescu, Radu Penciulescu este
considerat de mulţi nu numai un regizor marcant al generaţiei sale, ci şi „părintele şcolii
româneşti de regie”. Traseul acestui veritabil om de teatru este profund legat atât de practica
regiei de teatru, cât şi de activitatea sa pedagogică. Aşa cum remarca un cronicar într-un
articol publicat în revista „Teatrul Azi”15 termenul de „carieră” ar fi cel mai puţin potrivit în

Dumitru, Andreea, Radu Penciulescu – Pedagogia şi arta, articol apărut în revista „Teatrul Azi” nr. 5-67/ 2007
15

148

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
contextul vieţii lui Penciulescu, un artist ce a fost, mai presus de orice,„autorul propriei sale
vieţi”, fapt ce ni-l demonstrează şi biografia sa. După ce a petrecut un an alături de Vlad
Mugur la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Penciulescu a plecat la Oradea ca
regizor angajat al noii secţii române a teatrului, ca să fie mai apoi, din 1964 până în 1969,
când şi-a dat demisia, primul director al Teatrului Mic din Bucureşti şi totodată profesor
titular la Institutul de Arta Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”. În această perioadă
a creat spectacole memorabile cum ar fi: Casa inimilor sfărâmate (Teatrul de Comedie,
1963), Dansul sergentului Musgrave de John Arden (Teatrul Naţional din Târgu Mureş,
1969), Regele Lear de Shakespeare (Teatrul Naţional din Bucureşti, 1970), Woyzeck de Büchner
(Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, 1970), Vicarul de Hochhuth (Teatrul „Bulandra”, 1972). În
1973 după interzicerea Revizorului regizat de Lucian Pintilie şi a dorinţei autorităţilor
comuniste de a epura elita culturală românească punând-o în postura de a alege între
teroarea cenzurii, interzicerilor şi în cele din urmă a retragerii dreptului de a profesa în ţară,
şi autoexil, Radu Penciulescu a plecat în Suedia unde a ocupat postul de profesor întâi la
Institutul Dramatic din Stockholm, apoi la Conservatorul din Malmö. În exil şi-a continuat şi
cariera artistică montând Shakespeare, Gogol, Cehov, Jarry, Brecht, Strindberg pe scene din
Belgia, Suedia, Franţa, Finlanda, Anglia, Statele Unite, Islanda şi Canada. După 1990, Radu
Penciulescu a revenit în România şi a lucrat în sistem de workshop la Teatrul Naţional
Bucureşti pe teme shakespeariene şi la Olăneşti pe texte din Cehov. În 2002, tot la TNB a
montat spectacolul Celălalt Cioran, un scenariu după „Caietele” lui Emil Cioran, subintitulat
„atelier-lectură”, realizat împreună cu criticul George Banu, Legenda Marelui Inchizitor,
dramatizare după un capitol din romanul „Fraţii Karamazov” de F. M. Dostoievski, cu Victor
Rebengiuc, în 2009, şi Macbeth, de Shakespeare, cu Ion Caramitru şi Valeria Seciu, în 2011.
Teatrul esenţializat
Radu Penciulescu este considerat unul dintre cei mai cerebrali regizori ai generaţiei
sale. Interesul său s-a manifestat cu precădere în zona teatrului de idei şi a teatrului –
documentar realizând aşa cum o spune David Esrig un „teatru etic, politic –militant”16.
Creaţia sa de până la momentul octombrie 1973, când a părăsit ţara, poate fi împărţită
în trei etape: 1956-1964 – prima perioadă de creaţie, marcată de principiile reteatralizării,
primul mare success Ciocărlia de Jean Annouilh de la Craiova şi experienţa de grup de la
Oradea; 1964-1969 – perioada în care a înfiinţat şi apoi s-a aflat la conducerea Teatrului Mic
din Bucureşti şi cea de-a treia etapă 1969-1973, perioada marilor spectacole generatoare de
dezbateri şi conceptul „teatrului esenţializat”, având ca punct de răscruce Regele Lear de la
Teatrul Naţional din Bucureşti.

Esrig, David, Arta, munca şi ştacheta – interviu realizat de Iulia Popovici şi publicat în „Observatorul
Cultural”, Nr. 8/2008
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Terminând facultatea în 1956, în plin proces de reteatralizare, Penciulescu aderă la
principiile acesteia legate de necesitatea redescoperirii unui limbaj specific teatral. Odată
finalizată prima etapă a acestui demers colectiv, el devine susţinătorul „scenei goale”17.
Această „scenă goală” nu are legătură cu principiile teatrului sărac al lui Grotowski, cu toate
că formulele sunt apropiate, ea reprezintă „un spaţiu generos eliberat de contribuţiile
scenografiei ostentative şi care conferă jocului esenţialmente realist al actorului o forţă
proaspătă şi o vie putere de generalizare.”18
Într-un interviu acordat lui George Banu19, Penciulescu mărturisea că Peter Brook este
artistul de care se simte „cel mai aproape” căci, la fel ca el, regizorul român se află „în
căutarea formelor simple”: scopul regizorului este de „a căuta ce se întâmplă în personaje, nu a
decide pentru ele”. Pentru Penciulescu această predispoziţie a formelor simple, a economiei
de mijloace, venea din „îndoială faţă de teatru, din frica de teatru ca «făcătură», ca artificiu”.
Teatrul Mic pe care l-a conceput ca pe o „aventură a forţelor artistice reunite, la toate
nivelele” şi ca un teatru „al adevărului uman” a reprezentat perioada în care l-a preocupat „nu
atât creaţia, ci organizarea creaţiei”.

Gâtză, Letiţia, Evoluţia artei regizorale, în Teatrul românesc contemporan 1944 – 1974, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1975, p. 142
18 ibidem
19Banu, George, Radu Penciulescu în dialog cu George Banu…, în România Literară, Nr. 33/ 2011
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Ceea ce a reuşit la Teatrul Mic a fost crearea unui authentic atelier de creaţie, un spaţiu
al căutării şi experimentului ce nu avea nimic a face cu conceptele de instituţie, program şi
echipă prestabilite.20 În acest context, a sudat o echipă de actori care funcţiona ca o
comunitate, și împreună cu care a realizat o serie de spectacole de referinţă cum ar fi Doi pe
un balansoar de William Gibson (1964) cu Leopoldina Bălănuţă şi Victor Rebengiuc, Tango de
Mrozek (1967) cu George Constantin şi Victor Rebengiuc, Baltagul după Sadoveanu (1968) cu
Olga Tudorache. Această idee de „creare de comunitate” în timpul lucrului la un spectacol,
pe care Penciulescu a folosit-o de-a lungul carierei sale dincolo de graniţele teatrului pe care
l-a condus, este unul dintre principiile definitorii ale creaţiei sale. Comunitatea este necesară,
în ea trebuie să se regăsească toţi membrii echipei de creaţie şi are nevoie de „stâlpi”, adică
„artişti cu spectrul larg”, „pe care se poate înălţa edificiul spectacolului”.21 Pentru a crea însă
un astfel de „stâlp” nu sunt suficiente numai calităţile actorului, ci şi buna sa distribuire.
Pentru Penciulescu, având oroare de „actorul cameleonic”, actorul ideal este cel ce „aduce
personajul spre el”, actorul ce construieşte personajul uman, nu formal. Acesta este actorul în
care de-a lungul carierei sale artistice „intră multe roluri”, acel „stâlp” de care vorbeşte
regizorul. Relaţia dintre cei doi, actor şi regizor, este bazată pe înţelegerea funcţiei fiecăruia
în cadrul procesului: rolul regizorului este acela de a-i pregăti actorului spaţiul de creaţie, de
a-l conduce în perimetrul bine delimitat în care actorul îşi găseşte libertatea, dar nu orice
libertate, ci pe aceea din interiorul viziunii sale prin intermediul căreia actorul la rândul său
devine creator22: „când pun în scenă nu ştiu la început decât puţine lucruri. Cu alte cuvinte,
încerc doar să provoc actorul, îi chem intuiţia şi-i dau câmp liber talentului lui, ajutându-l să
explodeze”23.
După momentul 1968, nemaicrezând în „ideea de conducere, de şef, de instituţie”,
Penciulescu a demisionat de la Teatrul Mic şi s-a consacrat, aşa cum el însuşi mărturiseşte,
creaţiei, deoarece credinţa sa în rolul moral al artistului, provocată de implicaţiile acestui
moment istoric, i-o cerea. David Esrig mărturiseşte într-un interviu: „[Penciulescu] şi-a dat
demisia cînd nu i s-a aprobat repertoriul. Mi-a plăcut atât de mult acest gest, avea un rol atât
de reparator în atmosfera generală de laşitate, încât am făcut turul lumii teatrului încercând
să provoc o acţiune de sprijinire a lui Radu. N-am reuşit.”24

Dumitru, Andreea, Radu Penciulescu – Pedagogia şi arta, articol apărut în revista „Teatrul Azi” Nr. 56-7/2007
21 ibidem
22 Penciulescu, Radu, Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX – Radu Penciulescu,
Editura Fundaţiei Pro, 2003
23Banu, George, Radu Penciulescu în dialog cu George Banu…, în România Literară, Nr. 33/ 2011
24 Popovici, Iulia, Arta, munca şi ştacheta. Dialog cu David Esrig, „Observatorul cultural”, Nr. 436/
august 2008
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Perioada cuprinsă între 1969 şi 1973, anul plecării sale din ţară, este marcată de
realizarea unor spectacole fundamentale pentru teatrul românesc, cum ar fi Regele Lear
montat în 1970 la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu George Constantin în rolul titular, sau
Vicarul la Teatrul Bulandra, spectacol despre care Eugenia Vodă povestea că i-a creat o
experienţă unică în teatru: „[spectacolul îţi crea] o senzaţie copleşitoare, pe care ţi-o inducea de vinovăţie şi de neputinţă; a fost, de altfel, în acea seară, singura dată cînd am asistat, întrun teatru, la următorul fenomen: un spectacol – excepţional! - se încheie, iar sala priveşte
înmărmurită, incapabilă să aplaude! Lumea s-a ridicat şi a ieşit într-o tăcere totală...”25
Teatrul ca atelier
„Este dificilă şi oarecum hazardată încercarea de a surprinde o metodologie la un
regizor care porneşte de la bun început elaborarea unui spectacol, negând rigoarea
prestabilită. Negând un sistem de lucru anume. Sau, poate, negând ceea ce fusesem noi
învăţaţi să considerăm un sistem.”26
Teatrul este„o artă bazată pe înfruntarea obstacolelor şi această înfruntare
îmbogăţeşte”27 spune Penciulescu, pentru care procesul de creaţie a fost întotdeauna mai
important decât rezultatul final. Teatrul porneşte de la homo ludens, de la joc, şi se ocupă cu
ceva foarte special: face concret ceea ce este abstract, prin intermediul actorilor „face
invizibilul, vizibil” spune Penciulescu parafrazându-l pe Peter Brook.28
Traseul realizării unui spectacol porneşte de la alegerea piesei. Pentru Penciulescu
această alegere este strâns legată de ideea că „teatrul este reacţie”29 şi numai printr-o atare
raportare la text, care scoate la iveală idei ce nasc în creator o atitudine etică, „adevărul poate
ieşi la iveală”. Realizarea spectacolului urmăreşte „demontarea textului propriu-zis şi
refacerea procesului parcurs de scriitor”. Ideile regizorale trebuie să fie indisolubile de
„spiritul piesei”. Regizorul este un „administrator al textului”30. Tehnica regiei este aproape
matematică şi pe trunchiul ei se articulează imaginaţia şi impulsul creator, dar, pe parcursul
procesului, tocmai această tehnică trebuie uitată pentru a lăsa spaţiu reformulării.31
Modul de lucru teoretizat de Penciulescu în vasta activitate publicistică din
Revista„Teatrul” şi „Contemporanul, precum şi jurnalul realizării spectacolului consemnat

Vodă, Eugenia, Restul nu e tăcere, în România Literară, Nr. 12/2002
Săvulescu-Voudouri, Monica, Un Rege Lear. Jurnal de repetiţii, Ed. UArtPress, Tg. Mureş, 2012
27 Banu, George, Radu Penciulescu în dialog cu George Banu - Pentru un teatru la înălţimea omului –
mărturisiri şi convingeri, în România Literară, Nr. 33/ 2011
28 Penciulescu, Radu, Lungul drum al textului pe scenă – conferinţă ţinută în cadrul Conferinţelor
Teatrului Naţional, mai 2006
29 Banu, George, Radu Penciulescu în dialog cu George Banu…, în România Literară, Nr. 33/2011
30 Penciulescu, Radu, Lungul drum al textului pe scenă – … mai 2006
31 Penciulescu, Radu, Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX – Radu Penciulescu,
Editura Fundaţiei Pro, 2003
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de Monica Săvulescu-Voudouri porneşte de la ideea de „disponibilitate” – concept ce în
viziunea lui Penciulescu îl diferenţiază de „rigoarea personificată a elaborării” lui Esrig33, de
care, pe de altă parte, îl apropie „esenţializarea”. Considerând teatrul ca fiind o artă sintetică,
„orice acumulare de senzaţii artistice”, din orice domeniu, spunea Penciulescu, poate prin
transfer, contribui la „sinteza spectaculară”34.
Teatrul său a fost întodeauna ancorat în realitatea înconjurătoare, o reacţie la această
realitate ce se împlineşte doar cu aportul publicului, la întâlnirea cu acesta. Radu Penciulescu
scria în 1970 în „Contemporanul”: „Și teatrul (…) devine în primele decenii ale secolului, tot
mai mult domeniul regizorului care vrea să îi inventeze un nou limbaj. Apoi asistăm la un
proces lent, dar sever de evoluție a regizorului de la funcția de tiran la cea de ghid, pentru ca
astăzi, o explozie uriașă de noi forme de expresie teatrală să repună în discuție și opera, și
regizorul, și publicul.”35
La începutul repetiţiilor pentru Regele Lear de la naţionalul bucureştean, aşa cum
mărturiseşte jurnalul de repetiţii realizat de Monica Săvulescu-Voudouri36, premisele de la
care Penciulescu şi-a început lucrul erau: refuzul căilor rutinate şi încercarea de a găsi noi
punţi de comunicare cu spectatorul contemporan, cu precădere cel tânăr. În acest context,
scopul demersului a devenit o chestionare a mijloacelor teatrale. Această chestionare urma să
le reîmprospăteze sau să le combine, pentru a le adapta la „limbajul” publicului. Ceea ce a
rezultat din spectacolul Regele Lear a fost o deschidere prin şoc senzorial a canalelor de
comunicare cu publicul, pe care unii critici au teoretizat-o ca folosire a principiilor lui Artaud
reevaluate.37Jurnalul de repetiţii al Monicăi Săvulescu-Vouri confirmă această ipoteză.
Printre lecturile obligatorii ce dublau repetiţiile spectacolului, figurau pilonii de bază ai
regiei moderne: Stanislavski, Brecht şi Artaud, precum şi „Spaţiul gol” al lui Brook, caietele
de regie sau jurnalele de repetiţii ale unor alţi mari regizori ai lumii şi „Opera deschisă” a lui
Umberto Eco. Şi totuşi, Penciulescu nu poate fi considerat nici a fi discipolul unui anume
creator sau al unui anume stil, nici un creator eclectic. Filozofia sa de lucru, dacă poate fi
numită aşa, îl recomandă ca un căutător al „sintezelor posibile”. Spectacolele sale erau bazate
pe acest principiu al interferenţelor descoperite pe parcursul lucrului. Critica de specialitate
considera că una dintre marile calităţi ale spectacolului este „reinventarea într-un stil propriu a
limbajelor propuse de avangarda mondială”38. O altă influenţă puternică asupra teatrului creat de

Săvulescu-Vouri, Monica, Un Rege Lear. Jurnal de repetiţii, Ed. UArtPress, Tg. Mureş, 2012
ibidem
34 ibidem
60 ibidem
36 ibidem
37 Iosif, Mira, Regele Lear la Teatrul Naţional din Bucureşti – Cronica Dramatică, în Revista “Teatrul” Nr.
11/ 1970, pag 54 -59
38 Săvulescu-Vouri, Monica, Un Rege Lear. Jurnal de repetiţii, Ed. UArtPress, Tg. Mureş, 2012
32

33

153

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
Penciulescu, a reprezentat-o Living Theatre. Regizorul considera că ideea de montare a unei
piese nu trebuie să fie explicită, ci implicită, şi, pentru asta, ea trebuie prezentată într-un
univers de amănunte ambiante pornite nu din sensul piesei, ci din viaţa şi relaţiile dintre
personaje şi că „spectatorul trebuie obligat să participe la o selecţie şi epurare de sensuri
colaterale pentru a avea nu numai emoţia ideii câstigate, dar şi bucuria că s-a străduit să
ajungă la ele.”39
Regele Lear este, nu numai unul dintre cele mai reprezentative spectacole ale lui
Penciulescu, ci și un spectacol ce a forţat la dezbatere lumea teatrului românesc. Temele de
dezbatere erau legate atât de felul în care trebuie privit cu ochi contemporani un text clasic,
cât şi de mijloacele teatrale folosite şi problematica pe care o trata.
La momentul apriţiei acestui spectacol, în Europa şi în Statele Unite publicul fusesese
electrocutat deja de apariţia noilor curente teatrale, cu fascinantele spectacole ale lui
Grotowski, cu viziunea inovatoare a lui Brook sau experimentele „Living Theater”.
Împrumutând din valenţele estetice ale acestor curente, Radu Penciulescu propunea un
spectacol experiment, un text clasic dezgolit de toate clişeele regizorale şi tehnicile
interpretative învechite, a căror încălcare era considerată un tabu, în numele unei tradiţii
prost înţelese, cu inteţia de „a repovesti din nou această istorie de o cruzime şi de un tragism
aproape insuportabile, unor oameni care au trăit, în deceniile acestui secol, experienţa unor
istorii de o cruzime şi un tragism la fel de insuportabile.”40
Cu acest spectacol, Penciulescu întrerupea seria viziunilor romantice, cât şi pe a celor
naturaliste despre Shakespeare, iar asta a stârnit, pe de o parte, entuziasmul celor care
redescopereau o interpretare mult mai adevărată, mai apropiată de gândirea şi sensibilitatea
omului de azi, iar, pe de altă parte, indignarea celor care considerau demersul lui
Penciulescu o blasfemie. Rezultatul a fost însă cel mai iconoclast spectacol de până atunci.41
Spectacolul izvora dintr-o problematică resimţită ca fiind acută, acuzând absurditatea şi
haosul lumii anarhice ce ne înconjoară în care unii sunt blestemaţi la chinuri şi cazne, iar alţii,
acei câţiva privilegiaţi ce formează clasa politică conducătoare huzuresc, privind cu insolenţă
şi nepăsare la chinul celor din jur – mesaj ce, la începutul anilor `70, avea o deosebită
rezonanţă în România.42 Scara valorilor s-a răsturnat, o lume întreagă a intrat în ruină odată
cu falimentul moralei ce devine astfel un cuvânt gol şi lipsit de semnificaţii. Prin brutalitatea
şi violenţa limbajului teatral folosit, înţesat de un joc visceral şi râsete stridente –„vehiculul
artaudian”, în care sensul gesturilor devenea arbitrar, Lear-ul lui Penciulescu devenea o
Penciulescu, Radu, Maeştrii ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX – Radu Penciulescu,
Editura Fundaţiei Pro, 2003
40 Săvulescu-Vouri, Monica, Un Rege Lear. Jurnal de repetiţii, Ed. UArtPress, Tg. Mureş, 2012
41 ibidem
42 Matei Chesnoiu, Monica şi Kinney, Arthur F., Shakespeare in the Romanian cultural memory, Fairleigh
Dickinson Univ Press, 2006
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apologie a grotescului în care psihoza (în sensul ei clinic) autorităţii genera un haos
apocaliptic. Iar pentru a transmite acest mesaj, Radu Penciulescu crea un spectacol în care
mijlocul principal de expresie folosit era corpul, în sensul multilateralităţii modalităţilor de
manifestare ale actorului-creator într-un spaţiu esenţializat şi dezgolit. La fel ca în
majoritatea spectacolelor lui Penciulescu, nu exista cortina, iar scena în sine cu toate
elementele sale specifice, devenea decor. Scenografia Floricăi Mălureanu împrumuta atât din
valorile teatrului sărac, cât şi din principiile recuzitei şi costumelor celor de la Living Theatre,
având drept piloni corpul uman şi valenţele sale interpretative. Întreaga echipă a
spectacolului, de la actori la scenograf, asistent de regie şi regizor, stătea de-a lungul
reprezentaţiei pe bănci de lemn aflate în lateralele scenei. Acesta este locul în care fiecare
actor la finalul unei scene în care joacă, se retrage, asistând în continuare la reprezentaţie
până la următoarera intervenţie, fiind el însuşi în dubla ipostază de actant şi spectator.
Reprezentaţia stătea sub semnul vizualului – „de aici forţa provocatoare a textului,
forţa ideilor plasticizate, violenţa relaţiei cu spectatorul. Penciulescu a exploatat cu maximă
fervoare capacitatea de impresionare a lemnului teatral, dinamitând vechi clişee teatrale şi
convenţii dramatice, propunând semne noi pentru estetica teatrului contemporan”43 de
atunci. Regele Lear a reprezentat pentru teatrul românesc, o reformulare a artei scenice ce
abandona direcţia teatralităţii figurativ-mimetice a realismului şi intra în zona vizualului, a
cinetismului şi a ritmologicului figurat. Mihaela Tonitza-Iordache44 spunea: „Am plecat de la
Regele Lear cu convingerea că, din acel moment, teatrul nu se mai putea face ca în trecut. Totul se
schimbase!”
Regizorul-pedagog
În iunie 2000, Teatrul Odéon din Paris a găzduit manifestarea cu titlul „Les penseurs
de l’enseignement (Gânditorii învăţământului)” – „o trecere prin istoria teatrului şi a
formării actorului în diverse sisteme şi tipuri de învăţămînt, un gen de confesiune a unora
dintre cei mai importanţi regizori şi pedagogi ai lumii teatrale din secolul XX, prezenţi sau
invocaţi.”45 George Banu a conservat aceste mărturii împreună cu Cristophe Triau, în
numărul 70-71 al revistei Alternatives Théâtrales editată de Academia Experimentală de teatru
şi Odéon - Teatrul Europei din Paris, având ca temă învăţământul de specialitate. Nu
întâmpător unul dintre pedagogii care îşi expun reflexiile asupra acestei teme, alături de
43 Iosif, Mira, Regele Lear la Teatrul Naţional din Bucureşti – Cronica Dramatică, în Revista Teatrul Nr.
11/1970, p. 54 -59
44 Mihaela Tonitza Iordache a fost un important critic de teatru şi teatrolog român. Pe lângă studiile
apărute în volume colective şi în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, a publicat
următoarele titluri: Arta teatrului(coautor George Banu, Editura Nemira, Bucureşti, 2004), Despre joc
(Editura Junimea, Iaşi, 1980), Eliza Petrăchescu (Editura Meridiane, Bucureşti, 1981). Activitatea sa a
fost dublată de o puternică componentă pedagogică în cadrul UNATC.
45 Voicu, Delia, Radu Penciulescu – O confesiune, în România Literară Nr. 20/2002
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nume ca Peter Brook, Arianne Mnouchkine, Anatoly Vassiliev, este Radu Penciulescu.
Cariera sa regizorală a fost dublată de cea pedagogică. Mariana Mihuţ spunea într-un
interviu că şi-a dorit să lucreze cu Penciulescu nu numai pentru că era un mare regizor, ci şi
pentru că era un mare profesor.46Încă de la începutul anilor şaizeci, a devenit profesor titular
la catedra de regie din cadrul IATC-ului, unde avea clasă paralelă cu David Esrig… Pedagogia
constă în a însoţi pe cineva pentru descoperirea propriului adevăr”47, spunea Penciulescu, iar
personalităţile creatoare ieşite din generaţiile de studenţi ce i-au trecut prin mână, par să
demonstreze tocmai acest lucru. Printre elevii săi s-au numărat nume ca Andrei Şerban,
Alexandru Tocilescu, Mircea Cornişteanu, Florin Fătulescu, Petrică Ionescu, Alexa Visarion,
Andrei Belgrader.
Metoda sa pedagogică porneşte de la ideea că „şcoala este un spaţiu al libertăţii” în care
profesorul trebuie să ajute studentul să pornească de la propriul bagaj de experienţe şi
propria personalitate ce râmăn o sursă inepuizabilă de inspiraţie. Lucrul nu poate porni
decât din concret, ceea ce nu înseamnă cu necesitate realist, de la motivaţiile care explică un
comportament. Iar, în primă fază, pericolul cel mai mare este reprezentat de dorinţa
studentului de a realiza imagini, în loc să foreze în structurile profunde ale personajelor şi
relaţiilor dintre ele, pentru a revela piesa şi tema sa.48 Calitatea exerciţiului depinde în mare
măsură de coordonatorul său, responsabilitatea profesorului este de a fi un ghid pentru
student.
Modelul PENCIULESCU
Radu Penciulescu face parte dintr-o generaţie de creatori ce s-a dovedit a fi
fundamentală pentru teatrul românesc deoarece a marcat atât o revoluţie de gândire, cât şi
una de formă în raport cu teatrul. Înțelegerea moștenirii sale necesită raportarea la valorile și
principiile artistice și etice ale acestei generații.
Penciulescu a aderat încă de la început la principiile reteatralizării puse în discuție de
Liviu Ciulei, iar teatrul practicat de el sa stat sub semnul esenţializării, al „operei deschise” la
interferenţe şi al vizualului. Pentru el, regizorul este un meşteşugar, în sensul propus de
Stanislavski, iar rolul său, la fel ca şi al profesorului, este de a fi un ghid, nu un „dictator”. De
aceea cadrul de lucru ideal al lui Radu Penciulescu presupunea existența unui teatru – atelier
care să stimuleze forţele creatoare ale comunităţii create în jurul spectacolului. Crezul său
este legat de analiza procesului de creaţie, negând orice formă prestabilită, acel proces ce se
naşte aici şi acum, înăuntrul căruia orice este posibil atâta timp cât porneşte de la concret.

Lupu, Gabriela, Mariana Mihuţ, vulcanul activ al teatrului românesc, interviu publicat în România
Liberă din 19.04.2012
47 Voicu, Delia, Radu Penciulescu – O confesiune, în România Literară Nr. 20/2002
48 Ibidem
46
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Destinul lui Radu Penciulescua fost profund legat de Teatrul Mic şi încercările de a
găsi breşa din sistem prin intermediul căreia teatrul poate funcţiona într-un regim coercitiv
al cenzurii şi terorii. Dar fel ca Ciulei, Pintilie, Esrig, şi Penciulescu atunci când a început să i
se refuze orice formă de colaboare cu teatrele din ţară, a ales exilul
Activitatea sa artistică a fost indisolubil legată de cea pedagogică, asemeni lui Esrig
sau Moisescu. Între creaţie şi pedagogie – trecând de la pedagogia dedicată regizorilor, la cea
a artei actorului – Penciulescu a ales în a doua parte a vieţii sale să se dedice celei de-a doua.
DAVID ESRIG
Născut în 1935, David Esrig debuta în teatru 1953, cu spectacolul Jucătorii de cărţi de
Gogol, în urma vizionării căruia Dina Cocea, urma să-l impulsioneze să se înscrie la
concursul de admitere la regie. În 1957 absolvea secţia Regie Teatru a Institului de Artă
Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, unde îi avusese ca profesori pe Iannis Veakis,
Moni Ghelerter, George Dem. Loghin, Tudor Vianu, Andrei Oţetea, Marcel Breslaşu. În
acelaşi an, spectacolul său de diplomă după un text de Moliere, Vicleniile lui Scapin, inaugura
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ.
Între 1957 şi 1961 a fost angajat regizor la Televiziunea Română, unde realizează o
serie de portrete ale unor mari maeştri ai
scenei
româneşti
– Lucia
Sturdza
Bulandra, Ion
Manolescu,Costache
Antoniu, Aura
Buzescu, Jules
Cazaban, Eugenia Popovici, emisiuni
pentru copii, repetă cu Ion Manu,
Eugenia Popovici, Vasiliu-Birlic şi Radu
Beligan, acumulând astfel experienţă.
Între timp, fusese numit asistent la
Institut la clasa lui Ion Şahighian, zis
Şahul – „Un regizor important, serios, un
profesionist în înţelesul deplin al
cuvântului, axat în creaţiile lui scenice pe
o interpretare realist-psihologică.”49În
urma unei colaborări la televiziune
primeşte oferta lui Radu Beligan de a se
alătura noului Teatru de Comedie. Tot în
cadrul televiziunii s-a produs o
Esrig, David – Teatrul clădeşte lumi posibile – interviu realizat de Crenguţa Manea şi publicat în
Observatorul Cultural Nr. 218/ aprilie 2004

49
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altăîntâlnire marcantă pentru destinul artistic al lui Esrig, cea cu Ion Cojar, ce avea, în cadrul
unui exerciţiu pe baza Poemului lui Octombrie, piesa lui Maiakovski, să i-l distribuie pe
Gheorghe Dinică. Acesta va deveni unul dintre actorii săi fetiş.
După câteva ezitări, în 1961 devine regizor la Teatrul de Comedie din Bucureşti, unde
va rămâne angajat până în 1968. În această perioadă pune în scenă câteva spectacolele
memorabile, unele interzise de cenzura vremii: Umbra de Evgheni Schwartz (1963) –
spectacol pe care Esrig îl consideră primul său pas spre ceea ce avea să devină mai târziu
teatrul existenţial, Troilus şi Cresida de Shakespeare (1965), Capul de răţoi de George Ciprian,
Nepotul lui Rameau de Denis Diderot (1968), la Teatrul Bulandra, Asteptându-l pe
Godot de Samuel Beckett (interzis) şi Furtuna de Shakespeare (interzis) la Teatrul Naţional
din Bucureşti.
În mai 1965, Teatrul de Comedie, la invitaţia Teatrului Naţiunilor, face un turneu la
Paris cu spectacolele Umbra de Evgheni Schwartz, Troilus şi Cresida de Shakespeare,
amândouă în regia lui David Esrig şi Rinocerii de Eugène Ionesco, regia Lucian Giurchescu;
teatrul primeşte Premiul pentru cea mai bună participare naţională, iar Troilus şi Cresida obţine
Premiul pentru cel mai bun spectacol. Este momentul recunoaşterii internaţionale a lui David
Esrig.
În 1966 este invitat cu Troilus şi Cresida şi Capul de răţoi la Bienala de Artă de la
Veneţia. Un an mai târziu, spectacolul este prezentat la Festivalul BITEF de la Belgrad, unde
primeşte Marele Premiu împreună cu Grotowski şi Krejca.
În 1968 crează „profetic” la Teatrul Bulandra spectacolul Nepotul lui Rameau de
Diderot în traducerea lui Gellu Naum ce s-a jucat de patru-cinci sute de ori de-a lungul a
doisprezece ani, pentru că aşa cum spunea un cronicar, Esrig „a inventat spectacolul perfect al
acestei jumătăţi de secol.”50
În 1969 devine conferenţiar la Catedra de Arta Regiei din cadrul IATC, unde alături
de Radu Penciulescu preia o clasă de regie şi îi are studenţi ca Alexandru Tocilescu, Dan
Micu, Iulian Vişa.
Din 1971, este angajat regizor la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde pune în scenă
un alt mare succes al carierei sale, Trei gemeni veneţieni de Collalto şi începe repetiţiile pentru
a pune în scenă Furtuna de Shakespeare. Spectacolul este interzis după doi ani de repetiţii la
Teatrul Naţional, în ciuda unei aprobări a conducerii Ministerului Culturii. Această
înterzicere nu era prima cu care Esrig avea de a face, ea urma după Copiii la putere de Vitrac,
Aşteptându-l pe Godot de Becket şi filmul De ce?cu doar două săptămâni înainte de începerea
filmărilor. Drept pentru care îşi dă demisia de la Naţionalul bucureştean şi, la fel ca Lucian
Pintilie, Liviu Ciulei, Radu Penciulescu şi mulţi alţi creatori ai perioadei, alege exilul ca unică
Popovici, Iulia, Arta, munca şi ştacheta, interviu cu David Esrig, publicat în Observatorul Cultural,
Nr. 436/august 2008

50
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formă de supravieţuire artistică. Părăseşte România şi se stabileste în Germania unde
fondează în 1993 Academia de Teatru, Film şi Televiziune Athanor.Profesează ca regizor la
Bremen, München, Berna, Essen, în paralel cu o importantă activitate academică şi editorială.
Printre distincţiile care i s-au acordat de-a lungul carierei se numără Premiul Senatului
UNITER pentru întreaga activitate artistică (2003) şi „Ordinul Naţional pentru contribuţia adusă
promovării democraţiei şi culturii româneşti în lume” (2004). Din 2005 este Doctor Honoris
Causa al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”
Bucureşti şi de la începutul anilor 2000 susţine ateliere pe diverse teme în capitală şi în ţară.
Teatrul existenţial sau antropologic
Teatrul propus de David Esrig poartă denumirea de teatru existenţial sau
antropologic, în care actorii, împreună regizorul, decriptează substratul uman cel mai adânc
al piesei de teatru şi o transpun ca pe o prelucrare fundamentală şi organică a textului.
Teatrul, care a fost întotdeauna, altarul credinţelor omenirii trebuie să răspundă întrebărilor
şi framântărilor oamenilor. Pentru Esrig „realitatea sensibilă, manifestă, este numai o coajă,
iar teatrul existenţial creează realităţi posibile înfricoşătoare. Iar uneori ele devin profetice.”51
Începuturile definirii acestor concepte ale teatrului existenţial sunt legate, pe de o
parte, de neclarităţile de interpretare ale sistemului lui Stanislavski, proliferate în teatrul
românesc prin numirea acestuia metodă unică şi, pe de alta, de întâlnirea cu Gellu Naum şi
principiile suprarealismului. Mânat de curiozitate, Esrig, împreună cu o profesoară de limba
rusă, petrec câţiva ani traducând Munca actorului cu sine însuşi şi, de la ideile lui Stanislavski,
Esrig începe să studieze „teoria schemelor de conflict şi a acţiunilor verbale”52.
Pe Gellu Naum – poet suprarealist şi traducător de mare fineţe, Esrig l-a cunoscut
după ce au asistat împreună la un spectacol al lui Lucian Giurchescu şi i-a devenit
colaborator şi prieten de cursă lungă. Esrig spune despre Naum că, atunci când l-a cunoscut,
„Gellu considera teatrul - în buna tradiţie a lui André Breton - ca pe o chestie populistă mai
mult comercială decât artistică...”53Asistând însă ceva mai târziu la o repetiţie cu Umbra
(1963) la Teatrul de Comedie, va rămâne fascinat de felul în care regizorul şi actorii
încorporează în lucrul lor antrenamentul şi mijloacele expresive ale corpului şi va începe să-i
facă cunoscute creaţiile lui Dali, Luis Buñuel şi Buster Keaton.54Ceea ce făcea Esrig, fără ca el
să ştie, era foarte apropiat de spiritul suprarealiştilor, iar Gellu Naum avea să fie cel ce-i va
crea contactul cu aceştia. Despre Umbra – spectacolul în care Esrig însuşi vede începuturile
Esrig, David, Teatrul clădeşte lumi posibile, interviu realizat de Crenguţa Manea şi publicat în
Observatorul Cultural Nr. 218/ aprilie 2004
52 Esrig, David, Nu sunt abilitat să fac revoluţii morale, interviu realizat de Simona Chiţan şi publicat în
Dilema Veche, sept. 2011
53 Esrig, David, Comunismul m-a făcut rezistent până la obsesie, interviu publicat în ziarul Adevărul din
2.11.2010
54 ibidem
51
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cercetărilor sale ce vor conduce înspre teatrul existenţial, regizorul spune că „a devenit
posibil pentru mine şi graţie faptului că am putut imagina perechea om-umbră distribuindui acolo pe Iurie Darie (Omul) şi Gheorghe Dinică (Umbra), care întruchipau foarte exact
contrastul fizionomic şi de caracter al acestui cuplu cu o simbolistică atât de ascuţită.”55
Tot Naum avea să-i facă cunoscute şi teoriile lui Artaud, pe atunci complet interzise
în România, lecturi în urma cărora Esrig spunea că a„înţeles valoarea unei opere cu adevărat
revoluţionare”56, precum şi Prelegerile de estetică ale lui Hegel pe care le tradusese din
germană. Teoria lui Hegel despre arta dramatică va fi considerată de către regizor drept
punct fundamental de conceptualizare şi înţelegere a teatrului. Ideea că „poezia dramatică
este cea mai importantă dintre arte” şi se formează la încrucişarea dintre epic şi liric57 a
marcat întodeauna raportarea lui Esrig la teatru.
David Esrig povesteşte că întâlnirea cu teoriile lui Artaud au fost cele ce i-au dat curaj
să se apropie de universul lui Meyerhold care„[i-]a distrus mai întâi mitul, apoi l-a depăşit,
atât prin acuitatea mesajului, cât şi prin caracterul său dramatic.”58
O altă sursă teoretică importantă ce marchează viziunea despre teatru a lui Esrig o
reprezintă teoriile lui Freud. Regizorul leagă de aceste teorii sensul revoluţiei modernităţii în
teatru.59 Începând cu Freud, a apărut o perspectivă nouă asupra omului, or acest concept în
mod natural a provocat o revoluţie în gândire ce s-a impus în toate domeniile umaniste, deci
şi în teatru. Ideea că dorinţele şi pasiunile umane determină felul în care omul acţionează,
implică legarea determinărilor erotice de întreg mecanismul de funcţionare a societăţii. Iar
această schimbare de perspectivă determină şi o modificare a felului în care este perceput
teatrul. Dacă, până atunci, teatrul a fost tratat ca o ilustrare emoţională a textului, odată cu
această revoluţie conceptuală s-a pus problema căutării unei metode de a găsi noul atât în
conţinut,dar şi în expresie, consideră Esrig, făcând o corespodenţa între contemporanii
Sigmund Freud şi Georg Fuchs60. Acesta din urmă vorbea în cartea saLa revolution des theatres
despre faptul că „teatrul trebuie să-şi scoată jugul literaturii”. Conform lui Esrig, contaminat
de noua viziune asupra omului propusă de psihanaliză, teatrul a început să se regândească
Esrig, David, Hazardul obiectiv. Sub semnul lui Scapin. Un postscriptum necesar, interviu luat de
Mihaela Gheorghiu şi publicat în Ziarul de duminică Nr. 1, 2 şi 3/ ian 2007
56 Ibidem
57 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Prelegeri de estetică, Ed. Academiei Republicii Socialiste România,
Buc., 1966
58 Patureau, Mirella, David Esrig – Un alchimist al teatrului existenţial, în „Teatrul de artă”, Ed. Nemira
2010, p. 513
59 Interviu personal cu David Esrig, Athanor Akademie, Burghausen, Germania, aprilie 2013
60Georg Fuchs (1868 -1949) dramaturg, regizor şi teoretician german. A fost un important reformator al
teatrului militând în lucrările sale (La revolution des theatres şi The future of the stage) împotriva teatrului
ca imitaţie a realităţii şi pentru reîntoarcerea la teatralitate şi dimensiunea ritualică a legăturii dintre
spectator şi scenă. În 1907 a fondat Teatrul Künstler din Munchen.
55
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pe sine determinând un nou tip de lectură a textului. Din acest punct el nu mai este o operă
literară, ci un document antropologic.
La David Esrig a privi textul ca un document antropologic presupune o abordare a
acestuia ce pune accentul pe om şi felul în care acesta funcţionează şi evoluează în cadrul
societăţii şi al vieţii sale de zi cu zi ceea ce determină necesitatea unui filtru critic de
interpretare în raport cu acesta.61În spectacolul său Troilus şi Cressida, conform mărturisirilor
regizorului, Esrig adresa tema evoluţiei sau involuţiei omului şi obiceiurilor sale, tratând
piesa din perspectiva confruntării a două societăţi foarte diferite: grecii identificaţii cu
barbarii şi troienii identificaţi cu noua burghezie.62 În Nepotul lui Rameau, un alt spectacol
antologic al lui Esrig, regizorul şi-a propus să demonstreze că, între omul secolului al XVIIIlea şi cel al secolului XX, diferenţele de problematică şi mentalitate sunt infime, realizând un
spectacol-muzeu (costume specifice perioadei, antrenament de menuet cu actorii pentru a
avea corporalitatea epocii etc.) într-un decor de oglinzi. Spectacolul punea în discuţie crezul
lui Diderot cu privire la natura umană care ar fi un element sălbatic, imposibil de cantonat
într-un tipar politic, social sau moral. „Condiţia naturală a omului este una care nu poate fi
supusă. Şi ea revelează întotdeauna! De aceea, orice ideologie eşuează la urma urmelor,
pentru că această natură răzbeşte mereu.”63
Abordarea antropologică obligă la o perspectivă etică a regizorului, etica
reprezentănd în metoda lui David Esrig, filtrul critic de raportare a artistului la operă, grila
de lectură obţinută din poziţionarea morală a acestuia în raport cu situaţia prezentată.
„Esteticul este un etic comprimat” spunea Gellu Naum şi aceasta este şi definiţia pe care
etica în sensul lui David Esrig o preia. „Actul artistic presupune libertatea artistului care
atrage după sine responsabilitatea acestuia.”64 O conştiinţă liberă va încerca întodeauna să
reveleze acele aspecte încă nelimpezite ale naturii umane.
În Hamlet, spre exemplu, regizorul, prin intermediul acestui tip de raportare,
consideră drept motor al tragediei drama decăderii imaginii idealizate a mamei în ochii
fiului şi modificarea pe care o produce această cădere în felul în care acesta-şi reconfigurează
imaginea şi raportarea la lume.65
Esrig consideră că revoluţia modernităţii în teatru marchează trecerea de la un teatru
care imită viaţa, la un teatru care are propriul său limbaj teatral. Teatrul capătă identitate şi
particularitate fiind un sistem de semne şi simboluri, are un limbaj propriu a cărui unitate
fundamentală este acţiunea. Acest limbaj specific impune o traducere în subiectiv, în
interpretare, prin intermediul căreia artistul devine responsabil de a atribui sens, iar sensul
ibidem
Extras din Conferinţa susţinută de David Esrig la UNATC (înregistrare video), noiembrie 2013
63 ibidem
64 ibidem
65 Interviu personal cu David Esrig, Athanor Akademie, Burghausen, Germania, aprilie 2013
61
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derivă din poziţia morală pe care acesta o ia în raport cu problematica identificată. Teatrul
existenţial se joacă stilizat, nu psihologic.Se joacă scheme peste planul diurn, real, nicidecum
o imitaţie a realităţii. Metoda lui David Esrig este o îmbinare între concepte stanislavskiene şi
cele ale formalismului rus (Meyerhold, Vahtangov, Tairov). „Interzis în anii uceniciei mele ca
eretic, contrarevoluţionar, duşman şi decadent, numele lui Meyerhold m-a tulburat de la
începuturile mele în teatru, prin forţa tulburătoare pe care doar miturile o exercităasupra
mea. […] Lui Meyerhold îi datorez ideea, nu lipsită de cruzime, că teatrul poartă în el o
misiune secretă, aceea de a sparge breşe în zidurile ignoranţei şi ale indiferenţei şi a ne
deschide domenii esenţiale ale trăirii”66, spune Esrig.
Eliberat de literatură odată cu revoluţia modernităţii pornită de conceptele lui Freud,
teatru se întoarce la origini, la teatrul popular, la carnaval, la măşti, la locul unde totul
semnifică şi este expresie. Carnavalul, sărbătorile medievale sunt cât se poate de îndepărtate
de spectacol în sensul montării atenţiei prin privire. Corpul joacă un rol fundamental
contopindu-se cu adevărurile comunităţii, cu corpul colectiv.67 Teatrul popular este o
explozie de vitalitate, de energie şi lipsă de pudoare. Freud a eliberat corpul de ruşine şi l-a
readus în mijlocul actului teatral.Iar, pentru Esrig, arta dramatică este o artă a devenirii, o
ciocnire a paradoxurilor.68
Metoda „David Esrig”
„[…]Simbolurile alchimice sunt nişte simboluri foarte adânci şi foarte adevărate.
Athanor este cuptorul alchimic şi rostul lui este să refacă în mic, într-o formă concentrată,
procesele cosmosului fizic, psihic.”69
Esrig a ajuns la forma de teatru pe care o practică prin intermediul „corpului uman şi al
expresivităţii actorului”70. Metoda de la Athanor e rezultatul predării metodelor a trei şcoli
importante de mişcare reprezentate de: Etienne Decroux – cel ce a revoluţionat pantomima
modernă, Vsevolod Meyerhold şi biomecanica sa, şi Jacques Lecoq.
Elementul propriu teatrului, celula de bază ce cristalizează organismul spectacular
este acţiunea. Cuvântul, literatura trebuie să devină acţiune pentru a putea vorbi despre
teatru. Sensul metodei începe cu interpretarea teatrală a texului ce urmăreşte să găsească în
detaliile epice motivaţia lirică. Practic, tălmăceşte subiectul din perspectiva personajelor,
deoarece cauza reală a faptelor rezidă în pasiunile umane. Pornind de la aceste premize
teoretice, metoda se dezvoltă pe două paliere: analiza textului şi transformarea sa în scenariu
Patureau, Mirella, David Esrig – Un alchimist al teatrului existential, în „Teatrul de artă”, Ed. Nemira
2010, p. 512
67 Gavrilă, Cristiana (2005), Corpul estetic, Revista Drama, Nr. 1-2/ 2005
68 ibidem
69 Esrig, David, Teatrul clădeşte lumi posibile, interviu realizat de Crenguţa Manea şi publicat în
Observatorul Cultural Nr. 218/ aprilie 2004
70 Gavrilă,Cristiana – O prietenie. Gellu Naum şi David Esrig, Revista online Yorick, Nr. 46/11.oct.2010
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dramatic pânăla găsirea formei de expresie proprii mesajului prin intermediul temelor şi
apoi, împlinirea şi trăirea autentică a formei prin lucrul de tip antrenament cu actorul. Pentru
Esrig analiza textului dramatic are ca scop descoperirea acţiunilor fizice, psihologice şi
parapsihologice ascunse în spatele cuvintelor. Iar expresia scenică şi cea corporală, cât şi
antrenamentul acestora reprezintă în viziunea sa o condiţie esenţială a teatrului existenţial.
Originalitatea autentică se naşte acolo unde „ideea [ajunge] faţă în faţă cu imaginea.”71 Spre
exemplu, în Umbra lui Schwartz, Marin Moraru juca rolul ministrului de Finanţe, un
politician paralitic, viclean, criminal şi grotesc – drept pentru care în scenă, „era purtat tot
timpul de doi vlăjgani care-i mişcau braţele şi picioarele în poziţiile cerute de retorica sa
verbală.”72Ambele paliere de lucru presupun însă asumarea unei poziţii etice în raport cu
personajele şi acţiunile lor.73
Actorul pe care l-a căutat David Esrig de-a lungul cercetărilor sale artistice nu este
actorul din teatrul lui Brecht ce se distanţează şi comentează, ci acela care „trăieşte forma pe
scenă”, acel actor ce „preia valenţele spirituale ce zac în text” şi care „ia spectatorul alături de
el într-o experienţă de transă de joc”74 pentru că a doua condiţie fundamentală a teatrul
existenţial este capacitatea actorului de a se pune în situaţie şi de a o juca fără nici cea mai
mică reţinere, oricât de absurdă ar fi situaţia, pentru că numai astfel ea poate deveni veridică
pentru sală. Dacă artistul este sincer, nu numai că poate revela adevăruri despre om în starea
sa cea mai pură şi demistificată, ci poate transforma întreg demersul într-unul autobiografic.75
De-a lungul carierei sale, David Esrig a lucrat cu mulţi actori talentaţi sau inspiraţi,
dar doi sunt cei de care îl leagă o afinitate deosebită, actori împreună cu care a realizat marile
spectacole ale carierei sale şi care i-au împărtăşit crezul în munca de laborator pe care o
făcea: Gheorghe Dinică şi Marin Moraru. După Esrig, Dinică este întruchiparea „actorului de
tip nou”, cel ce „trăieşte forma”. Lucrând împreună cu cei doi la Umbra, confruntându-se cu
„problematica atât de complexă a interpretării unei umbre, mai exact, cu problema de a juca
esenţa, şi nu aparenţa personajului, am definit stilul nostru de joc, pe care l-am confirmat
apoi în spectacolele ce au urmat.”76
Metoda lui Esrig de lucru cu actorul, are la bază crezul exprimat de Denis Diderot în
Paradox despre actor – că unica formă de a asigura repetabilitatea performanţei este

71 Esrig, David, Nu sunt abilitat să fac revoluţii morale, interviu realizat de Simona Chiţan, publicat în
ziarul Adevărul, 2.11.2010
72 Esrig, David, Hazardul obiectiv. Sub semnul lui Scapin. Un postscriptum necesar, interviu luat de
Mihaela Gheorghiu şi publicat în Ziarul de duminică Nr. 1, 2 şi 3/ ianuarie 2007
73 Interviu personal cu David Esrig, Athanor Akademie, Burghausen, Germania, aprilie 2013
74 Gavrilă, Cristiana, O prietenie. Gellu Naum şi David Esrig, Revista online Yorick, Nr. 46/ 11.0ct.2010
75 Idem - Interviu personal cu David Esrig (aprilie 2013)
76 Patureau, Mirella, David Esrig – Un alchimist al teatrului existential, idem, p. 516
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luciditatea. De aceea tipul de lucru pe care îl propune merge pe traseul „de la informaţie la
inspiraţie.” La prima vedere textul este un document de cercetat, o mărturie despre natura
umană ce trebuie înţeleasă prin sine însăşi. De abia după inventarirea exactă a acţiunilor
piesei pe filiera epicului, se poate trece la interpretare. Prin stabilirea temelor de joc de către
regizor, se atribuie sens acţiunilor piesei şi se conturează un univers credibil. Pasul următor
este reprezentat de căutarea expresiei teatrale specifice. Celebre prin precizia execuţiei şi
potenţialului de repetabilitate, emoţionante, conducând spectatorul pas cu pas într-un
carusel teatral, spectacolele lui David Esrig devin un exemplu de măiestrie.
Lucrul în laborator cu actorii presupune atât rigoare, claritate de gând şi creativitate
în expresie din partea regizorului pentru a ajuta actorul să devină purtător de sens. În
perfectă consonanţă cu Diderot, Esrig testează împreună cu actorul multiple posibilităţi de
interpretare, ca, abia apoi, când actorul devine plin de potenţialităţi, să indice opţiunea de
păstrat. În interiorul actorului conştient de multitudinea de posibilităţi se naşte o tensiune
reală ce generează autenticitate la fiecare reprezentaţie. Şi pentru a avea acest spaţiu de
manevră, pentru a găsi libertatea din limită, actorul trebuie să aibă o poziţie etică în raport cu
personajul. Tensiunea, element-cheie al teatrului existenţial, dintre actor şi personaj, la fel ca
şi cea dintre multitudinea de posibilităţi interpretative şi necesitatea alegerii uneia singure,
generează o acţiune parcursivă în spiritul piesei, cedevine pe măsură ce înaintează.
Surprinderea într-o formă fixă a acestui proces de devenire este unul dintre scopurile
fundamentale ale teatrului existenţial.78
Tipul de lucru al lui Esrig presupune antrenamentul unui actor ce generează expresii
teatrale asumate, el nu joacă textul, ci tema de joc, nu imită, ci redă o atitudine prin mijloace
expresive, angrenând deopotrivă mintea şi corpul în procesul de creaţie şi transmisie a
actului ce devine prin poziţia etică pe care o are în raport cu personajul, act teatral. Aceasta
reprezintă un nou stil de joc, în care „semnificaţiile filosofice şi etice (spre deosebire de cazul
lui Brecht) se nasc firesc şi nu sunt predicate, unde credibilitatea acţiunilor scenice nu este
obţinută prin modalităţi de creaţie ale naturii, după fenomenul de germinaţie sau de
zămislire a lucrurilor, oferite în final simţurilor noastre. Este principiul „athanor” al
alchimiştilor, unde ei refăceau nu produsele naturii, ci însuşi procesul de facere.”79
Metoda lui Esrig este o metodă complexă ce înglobează componenta de cercetare şi
cea de interpretare, făcându-le interdependente şi potenţate de perspectiva etică a
artistului.La Academia Athanor, ca şi la majoritatea workshop-urilor realizate de David
Esrig, lucrul actorilor la piesa sau fragmentele de text propuseeste dublat de un complex
Diderot, Denis, Paradox despre actor. Dialoguri despre Fiul natural, traducere de Dana Ionescu, Nemira
Publishing House, Buc. 2010
78 Interviu personal cu David Esrig, Athanor Akademie, Burghausen, Germania, aprilie 2013
79 Esrig, David, Jouer l’essence et non pas l’apperance, articol publicat în Alternatives theatrales, Bruxelles,
Nr. 88, trimestrul 2, 2006, p. 63
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antrenament corporal. Actorul unui astfel de teatru trebuie să fie nu doar lucid şi cu o poziţie
morală asumată în raport cu personajul, el trebuie să fie şi disponibil şi vast la nivelul
mijloacelor de expresie, precum şi exact în folosirea lor. Corpul exprimă, calitatea energiei ce
trebuie să treacă rampa vine din precizia şi concentarea gândului şi a gestului ce îl exprimă.
Pentru a putea realiza acest deziderat, David Esrig a apelat la ideile despre biomecanică ale
lui Meyerhold. Iniţial intuitiv aşa cum mărturiseşte, apoi deliberat, Esrig a îmbrăţişat şi
asumat această metodă a desfacerii până la unitatea de bază, atât a acţiunii fizice cât şi a
gândului. Educând corpul, educi şi mintea. Precizia din acţiune devine egală cu precizia
intenţiei. Orice ezitare creează un bruiaj ce poate distruge magia sau, mai bine zis, fascinaţia
creată de un spectacol existenţial. Bogăţia mijloacelor unui actor şi nivelul de antrenament al
acestuia, fac obiectul unei ample pregătiri.Corpul şi mintea sunt indisolubile şi actorul
trebuie să transmită sincron cu toate canalele sale pentru ca mesajul să capete forţă şi
relevanţă. Luciditatea presupune ca actorul să fie perfect conştient de sine şi în acelaşi timp
ancorat în prezent, în aici-ul şi acum-ul momentului. Talentul actoricesc în acest context
înseamnă a te imagina având acea intenţie pentru că doar atunci poţi acţiona ca atare.80
Teatrul existenţial vizează exprimarea unor adevăruri profunde despre om, găsirea în
etapa de analiză a stratului tematic cel mai adânc în raport cu omul, al acelui motor imposibil
de negat în natura umană. Mijloacele cu care lucrează, sintetizate în conceptul traseuluide la
informaţie la inspiraţie capătă sens personal şi autobiografic în raport cu creatorul de teatru
prin contaminare.Regizorul se contaminează de universul textului până când acesta se
confundă cu o realitate trăită, apoi se îndepărtează dinspre sine spre ceilalţi prin formă şi
stilizare, adică expresie teatrală. Teatrul este antropologie, adică o ştiinţă, în raport cu tema
primară tratată – omul, dar se depărtează de ideea de raţiune trecând în personal, subiectiv,
liric, respectiv teatral, folosindu-şi mijloacele proprii: acţiunea ca unitate de bază şi expresia
stilizată ca formă de transpunere. Actorul joacă un rol vital în această ecuaţie devenind
purtător se sens şi semnificaţie. Sarcina regizorului este de a-l contamina de viziunea sa, de
a-l provoca la o atitudine etică în raport cu personajul de jucat şi de a-l antrena pentru a găsi
precizia şi luciditatea necesare transmiterii mesajului cu acurateţe. Acest tip de teatru se
articulează în raport cu conceptul de tensiune, tensiunea este semnul devenirii, iar ceea ce nu
devine, nu este interesant în teatru pentru că nu are capacitatea de a fascina. Spectatorul
trebuie să asiste la un proces de metamorfozare pentru a putea fi prin atenţia oferită, o sursă
de energie direct implicată în actul teatral. Teatrul existenţial este un joc de măşti, un joc al
oglinzilor ce nu deformează, ci stilizează pentru a comprima realitatea înconjurătoare
profundă şi a-l arăta pe om omului în ceea ce are el mai adânc.81

80
81

Interviu personal cu David Esrig, Athanor Akademie, Burghausen, Germania, aprilie 2013
ibidem
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Modelul ESRIG
David Esrig, strălucitor atât în perimetrul teatrului românesc, cât şi în lumea teatrului
mondial, obţinând distincţii valoroase şi recunoaştere generală, practicând nu un teatru
politic, ci unul al esenţelor pure, este nu de puţine ori atacat de către sistem în epocă, prin
interziceri repetate, drept pentru care alege alături de nume ca Lucian Pintilie, Liviu Ciulei,
Radu Penciulescu, calea exilului. Continuă să practice regia, cu precădere în Germania, fără a
renunţa totodată nici la cercetarea sa de o viaţă – teatrul existenţial sau antropologic, aşa cum îl
denumeşte autorul - acel tip de teatru ce crează realităţi posibile nerefăcând elementele naturii,
ci însuşi procesul lor de facere. Dublându-și demersul regizoral cu acest tip de cercetare, Esrig a
dat naștere unei forme teatrale distincte intrând în categoria regizorilor cu metodă.
Activitatea sa implică, ca şi la Radu Penciulescu, Ion Cojar, Sanda Manu, Valeriu
Moisescu, o puternică componentă pedagogică. Drumul său legat de şcoală a început în
România şi a continuat în Germania, culminând cu înfiinţarea în 1993 a Academiei de Teatru,
Film şi Televiziune Athanor. După revoluţie a revenit în vizite perioadice în ţară, ţinând
conferinţe şi ateliere pe tema teatrului existenţial. Deşi s-a încercat realizarea unor spectacole
sub semnătura sa în România, cum ar fi Furtuna de Shakespeare sub forma unei coproducţii
a Teatrului Bulandra cu Teatrul Naţional din Craiova, acestea nu s-au finalizat pentru că
spune Esrig „una dintre condiţiile fundamentale ale acestui tip de teatru este dedicaţia totală a
actorului în raport cu munca”, ceea ce în România actuală pare, dacă nu imposibil, cel puţin
utopic.
VALERIU MOISESCU
Născut în 1932 la Câmpina, Valeriu Moisescu face parte din promoţia ce a absolvit în
1956 Institutul de Teatru din Bucureşti la clasa de regie îndrumată de profesorul George
Dem. Loghin, avându-i colegi pe Lucian Pintilie, Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Sanda
Manu – artişti care au produs ulterior mişcarea de înnoire şi reteatralizare a teatrului
românesc. Momentul absolvirii facultăţii coincide cu deschiderea a două noi spaţii teatrale:
Teatrul din Galaţi unde prim director era Crin Teodorescu şi unde avea să debuteze Valeriu
Moisescu şi inaugurarea secţiei române a Teatrului din Oradea, unde urma să fie angajat
Radu Penciulescu. Moisescu debuta la Galaţi cu piesa Într-un ceas bun de Viktor Rozov, în
compania unor nume ce aveau să fie mult timp legate atât de destinul teatrului gălăţean, cât
şi de personalitatea artistică a lui Moisescu, cum ar fi Gina Patrichi, Mihai Pălădescu, Ştefan
Bănică sau Valeriu Grama. La Galaţi avea să regizeze câteva dintre spectacolele sale
memorabile, cum ar fi prima sa montare cu D’ale carnavalului de Caragiale (1957), Mireasa
desculţă de Suto Andras şi Hajdu Zoltan (1958) sau Vicleniile lui Scapin de Moliere (1959). Tot
aici avea să-l întâlnească pe cel ce va deveni pentru Moisescu „actorul la care a visat” – Mihai
Pălădescu adică „actorul de mare plasticicitate, mim, acrobat, cu un deosebit simţ al ritmului,
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o incredibilă capacitate de compoziţie, umor, plasticitate” . Mireasa desculţă a fost totodată şi
primul spectacol interzis al regizorului.Textul avea ca temă procesul de colectivizare,
desfășurat în România în perioada 1949-1962, după modelul sovietic. Cu toate că
textul respecta canoanele ideologiei și esteticii proletcultiste, centrate pe teme și idealuri
muncitorești, în spectacolul regizat de Valeriu Moisescu se auzea, la un moment dat,
discursul lui Gheorghiu Dej de la Consfătuirea fruntașilor în Agricultură, care anunța
finalizarea procesului de colectivizare în județul Constanța și începerea unui program pilot
de colectivizare în Galați, după ce, în Vrancea, avuseseră loc revolte ale țăranilor împotriva
colectivizăii. Spectacolul avea premiera la un an de la aceste revolte sângeroase în care mulţi
dintre ţărani fie au fost omorâţi, fie închişi şi bunurile le-au fost confiscate. Deşi spectacolul a
avut parte de cronici bune, la un an de la
premieră a fost interzis în baza unor speculaţii
vagi de deraiere de la principiile estetice ale
realismului socialist. În 2012, regizorul
Alexandru Berceanu a realizat la Atelier 35,
împreună cu o echipă de tineri artişti, (1958 –
1958) instalaţie submersivă şi subversivă –
punând în discuţie mecanismele cenzurii
practicate în România pe baza experienţei
spectacolului Mireasa desculţă.
Moisescu spunea despre spectacolele
sale Furtuna de Ostrovski și Mireasa desculță că
«au stârnit atâtea discuții, încât cronicarilor
dramatici nu le mai ajungea spațiul, afectat cu
generozitate de gazete, pe o perioadă de
aproape doi ani. Calificative ca „teatralitate
excesivă”, „virtuozitate gratuită”, „teatrul de
agitație piscatorian”, „formalism”, alături de
laude uneori exagerate, au creat pentru multă
vreme, în jurul meu, „aureola” unui regizor de
scandal.»83
Va urma perioada orădeană (1959-1961) în cadrul căreia va înregistra o mare victorie,
aceea de a realiza prima producţie româno-maghiară. Spectacolele sale Cyrano de Bergerac de
Edmond Rostand (1960) şi Poveste din Irkutsk de Arbuzov (1961) îl recomandă ca unul dintre
Valeriu Moisescu în emisiunea Valeriu Moisescu – Teatrul ca sărbătoare, realizată după un scenariu de
Costin Manoliu, Radio România Cultural, 2004
83 Moisescu, Valeriu, Persistența memoriei, Fundația Culturală Camil Petrescu, Revista Teatrul Azi,
București, 2007, p.29
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cei mai talentaţi tineri regizori ai vremii. Radu Beligan, directorul de atunci al Teatrului de
Comedie din Bucureşti, îi propune o angajare în teatrul său, pe care Moisescu nu poate să o
onoreze din cauza împotrivirii conducerii orădene. Câţiva ani mai târziu însăeste lăsat să
plece la Teatrul din Ploieşti al cărui director la vremea respectivă era marele actor Toma
Caragiu. Aici avea să rămână din 1961 până în 1964, să realizeze a treia sa montare cu D’ale
carnavalului, De Pretore Vincenzo de Eduardo de Filippo sau Bertoldo la curte de Massimo
Dursi şi să lege o prietenie caldă şi o lungă şi frumoasă relaţie profesională cu Toma Caragiu.
Succesul acestor spectacole şi vasta atenţie acordată de presa de specialitate au făcut ca atât
Valeriu Moisescu, cât şi Toma Caragiu să fie invitaţi la Teatrul Bulandra din Bucureşti. «Dacă
este să mă refer la spectacolele stilizate, atât de numeroase pe care le-am văzut în ultimele
stagiuni, foarte puţine mi se par demne a fi citate. „Cum vă place” al lui Ciulei, „Umbra” lui
Esrig şi „Bertoldo la curte” al lui Valeriu Moisescu, toate spectacole de comedie în care există
dorinţa de a atinge un plan estetic superior, o complexitate de sensuri, dând efectului comic
şi valoarea ideii şi sensul poetic.»84, spunea Lucian Pintilie. Moisescu va fi legat de Bulandra
până târziu, după momentul 1989.
În 1965 montează la Teatrul de Comedie unul dintre cele mai interesante spectacole
ale sale punând împreună Cinci schiţe de Caragiale cu Cântăreaţa cheală a lui Eugéne Ionesco,
spectacol prin care lansează ipoteza filiaţiei dintre cei doi autori pe linia absurdului. În
montarea lui Moisescu cu Cântăreaţa cheală , «absurdul e explicitat, automatizat, robotizat, un fel
de „balet mecanic”, banalul devine o mecanică a asocierilor şi disocierilor, un joc de forme care
compune şi descompune mişcările personajelor, stilizându-le şi instaurând domnia artificialului.»85
În stagiunea 1965 – 1966, aduce în premieră în Bucureşti, piesa de debut a Ecaterinei
Oproiu Nu sunt Turnul Eiffel cu Rodica Tapalagă şi Octavian Cotescu în rolurile principale.
Scenografia semnată Paul Bortnovski, aducea spaţiul de joc în mijlocul spectatorilor, ceea ce
scotea şi mai mult în evidenţă lectura textului de către Moisescu ca un „text-frondă” ce
exprima problemele tinerilor din acea perioadă.
Cu gluga pe ochi (1970) de Iosif Naghiu a reprezentat al doilea său spectacol interzis
după Mireasa desculţă de la Galaţi din 1958, iar Voluptatea onoarei a fost prima montare a lui
Pirandello la Teatrul Bulandra.
Predilecţia pentru comedie a lui Moisescu este evidentă, dar a fost pasionat în special
de doi autori: Caragiale şi Moliere. Moisescu a montat de nu mai puţin de şapte ori D’ale
carnavalului şi o dată Cinci schiţe de Caragiale la Teatrul Mic. În prima montare cu D’ale
carnavalului, de la Galaţi, cu Gina Patrichi, Ştefan Bănică, Mihai Pălădescu, Moisescu încerca
«eliminarea printr-o lectură personală, nealterată de prejudecăţi, a îngrădirilor impuse de
Pintilie, Lucian, Câte ceva despre polemică, în Revista Teatrul Nr. 2/ 1965, pag. 91
Modola, Doina, Eugen Ionescu şi reteatralizarea teatrului românesc, studiu introductiv, în „Eugène
Ionesco pe scenă, în România”, volum conceput şi realizat de Florica Ichim, Fundaţia Culturală „Camil
Petrrescu“, revista Teatrul azi (supliment), prin Editura Cheiron, Bucureşti, 2010.
84
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graniţele „realismului critic” […] prin prisma unei optici specifice spectacolului de tip
popular.»86 Dan Nasta consemna despre acest spectacol că „ridică problema de înnoire a
stilului de interpretare a marelui clasic, pe linia unei acute stilizări plastice a unei sinteze
caricaturale care-şi are rădăcinile – ca mijloc de expresie în Commedia dell’arte.”87 Cu D-ale
carnavalului de la Ploieşti din 1962 Moisescu îşi propunea „lărgirea ariei satirei caragialeşti,
dincolo de cadrul şi adresa ei concret istorică, în dorinţa de a obţine o radiografie a spiritului
şi mentalităţii mic burgheze.”88 Montarea din 1969 de la Teatrul Naţional din Craiova, venea
în urma antologicului spectacol realizat pe acest text de Lucian Pintilie la Bulandra. De
remarcat că distribuţia lui Pintilie prelua elemente din montările lui Moisescu: Gina Patrichi
în rolul Miţei Baston sau Toma Caragiu – Pampon. Moisescu mărturisea că, stârnit de această
montare, la Craiova şi-a propus să elimine „orice tendinţă de distanţare, încercând să-i
descopere universul chiar de dinăuntrul ei” şi să reveleze „o imagine integrală asupra unei
lumi lipsite de orizont, a unei lumi de coşmar.”89 Critica de teatru consemna despre spectacol
că l-a revelat pe Caragiale „ca un umorist trist, mai aproape de Cehov decât am fi bănuit”, iar
„întreg spectacolul se transforma într-o nesfârşită goană în pas de dans a unor măşti după
propriile suflete.”90
Cinci schiţe (Moşii, La poştă, Căldură mare, Temă şi variaţiuni, De închiriat) este o
dramatizare proprie a regizorului ce îşi propunea să facă cunoscută o parte nesesizată până
atunci din opera lui Caragiale, prin intermediul unui spectacol-eseu. Alăturând aceste schiţe
textului deja celebru al lui Ionesco, Cântăreaţa cheală, Moisescu realiza o nouă lectură a unui
clasic prin intermediul unui scriitor modern, procedeu pe care, deşi la nivel mondial îl
practicaseră şi alţii (Peter Brook, de exemplu, în lectura Regelui Lear din perspectivă
beckettiană), năştea acerbe controverse. Pornind de la felul în care Caragiale vedea lumea
care „se aseamănă cu un vast bâlci, în care totul e improvizat, totul trecător, nimic înfiinţat
de-a binelea, nimic durabil”91 şi specificul teatrului absurdului influenţat de filozofia
existenţialistă ce releva absurditatea unei lumi haotice în dezechilibru, regizorul încerca în
spectacolul de la Teatrul Mic „o dilatare a sensurilor existente pe o anume latură a creaţiei
marelui nostru scriitor, cu intenţia de a dezvălui absurditatea unei lumi ce, prin însăşi
existenţa ei era constituită pe principii absurde.”92

Moisescu, Valeriu în volumul Teatrul ca lume de Amza Săceanu, Ed. Meridiane, Buc., 1985, p. 211
Nasta, Dan în Flacăra Iaşului din 14 aprilie 1957 - ibidem
88 Moisescu, Valeriu în volumul Teatrul ca lume de Amza Săceanu, idem, p. 214
89 Ibidem p. 214 - 215
90 Cazaban, Ion, Caragiale şi interpreţii săi, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 152-162
91 Caragiale, I.L., Politică şi cultură, în Opre vol. IV, editura pentru literatură, Bucureşti, 1963, pag. 72
92Moisescu, Valeriu în volumul Teatrul ca lume de Amza Săceanu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985, pag.
217 - 218
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Spectacolul a declanşat puternice luări de poziţie în teatrul românesc, a fost acuzat de
lipsă de umor, abuz de regie, snobism literar-artistic sau chiar anti-patriotism, dar a şi născut
puternice ecouri pozitive. Academicianul Alexandru Rosetti spunea despre Cinci schiţe al lui
Moisescu şi D’ale carnavalului al lui Pintilie că datorită lor a avut surpriza de a descoperi „un
nou Caragiale, […], nici sărăcit, nici îmbogăţit, ci pur şi simplu un altul, un Caragiale
răspunzând unei viziuni artistice a anului 1966.”93
Au urmat o a doua montare la Galaţi cu D’ale carnavalului, una la Leningrad şi încă
una la Craiova, la care Moisescu a participat ca scenograf.
De dramaturgia lui Moliere îl leagă două spectacole importante din cariera sa – Don
Juan de la Teatrul de Comedie din 1980 şi Mizantropul de la Bulandra din stagiunea 19881989. Mizantropul a fost considerat de mulţi un spectacol copleşitor, o atenţionare asupra
pericolelor totalitarismului într-o perfectă sincronizare cu evenimentele vremii. Spectacolul
era construit pe baza unui scenariu propriu ce cuprindea fragmente din Pisălogii şi Bolnavul
închipuit. «Valeriu Moisescu m-a uluit de-a dreptul când a pus mâna pe stilou şi a tradus,
pentru uzul propriei sale reprezentaţii, „Mizantropul” (piesă pe care a pus-o în scenă în
aprilie 1989 la Teatrul Bulandra), iar această traducere, pe care am avut bucuria să o primesc
spre lectură m-a şocat, fiind, după părerea mea, cea mai bună, cea mai nuanţată, cea mai
scenică traducere a piesei lui»94, notează Dumitru Solomon.
Formula spectaculară aparţinea „teatrului în teatru”.Acţiunea se petrecea în timpul
unui spectacol destinat a-l preamări pe Regele Soare, percutante aluzii la realitatea
românească întrezărindu-se la fiecare pas. Încă odată regizorul reuşea să realizeze o
comuniune ce se potenţa reciproc între un text clasic şi adevărurile lumii contemporane.
Cum pentru acesta, „teatrul este un organism viu care, pentru a funcţiona, are nevoie ca
toate organele componente să îndeplinească funcţii vitale”95, esenţiale în realizarea
producţiei au fost atât partiturile de mare rafinament artistic ale lui Virgil Ogăşanu în rolul
titular şi Irinei Petrescu în Celimene, cât şi scenografia Ninei Brumuşilă, musica Liviei
Teodorescu, interpretată de corul şi orchestra Operei Române din Bucureşti şi coregrafia lui
Ion Tugearu.
De-a lungul carierei sale, Valeriu Moisescu a realizat peste 120 de spectacole, a lucrat
ca scenograf la alte peste 30 de producţii şi, în ultimii 35 de ani, s-a dedicat pedagogiei, fiind
maestrul multor generaţii de regizori. Nume ca Silviu Purcărete, Dragoş Galgoţiu sau
Gianina Cărbunariu se numără printre absolvenţii clasei de regie a lui Valeriu Moisescu.A
fost şeful catedrei de Regie teatru, scenografie şi coregrafie din cadrul Academiei de Teatru şi
Rosetti, Alexandru, Actualitatea scenică a lui Caragiale, în Contemporanul, 7 aprilie 1967
Solomon, Dumitru, În loc de prefaţă, în volumul Însemnării contradictorii de Valeriu Moisescu, editura
Unitext, Bucureşti, 1999
95 Valeriu Moisescu în emisiunea Valeriu Moisescu – Teatrul ca sărbătoare, realizată după un scenariu de
Cosmin Manoliu, Radio România Cultural, 2004
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Film (1991-2000).A tradus şi a semnat dramatizări, a publicat peste 200 de articole teoretice şi
mărturii de creaţie. Rubrica sa permanentă din revistele Teatrul şi Teatrul azi, intitulată
Însemnări contradictorii, a fost culeasă şi publicată în volumul cu acelaşi titlu apărut la Editura
Unitext. Tot Moisescu este iniţiatorul seriei de studii Maeştri ai teatrului românesc în a doua
jumătate a secolului al XX-lea din cadrul Centrului de cercetări, studii şi experimente teatrale
„Crin Teodorescu” al UNATC „I.L. Caragiale”.
Principiile regiei active
Teatrul românesc de după 1945 a fost marcat de impunerea metodei lui Stanislavski
ca piatră de temelie şi canon pentru realismul socialist. Metoda, aşa cum era ea cunoscută la
momentul respectiv, nu reprezenta ceea ce cunoaştem noi azi, ci „un hibrid trunchiat de
diverse interpretări cu valenţe ideologice”, cumspunea Camil Petrescu96. Realismul socialist
era opus formalismului.«Exista un cuvânt la fel de rău ca „duşmanul de clasă”. Sintagma era
„formalism”, […]totul trebuia să fie fotografie»97, îşi aminteşte Sanda Manu. Munca actorului
cu sine însuşi a fost tradusă şi a apărut în România abia în 1955. Din acest motiv, interesul
tinerei generaţii de regizori, nesatisfăcute de acest deziderat fotografic al montării, mergea
spre formaliştii ruşi. Moisescu,„fascinat de Tairov, celebrul regizor rus, acuzat la fel ca şi
Meyerhold de un formalism periculos”se simţea atras„de un alt tip de teatru decât cel al
realismului socialist, un teatru care urmărea o anumită stilizare a spectacolului, acordând o
deosebită atenţie expresivităţii corporale a actorului.”98 Aderarea la principiile reteatralizării
îl va impinge spre esenţializare, asemeni lui Esrig, şi spre regăsirea limbajului specific teatral.
Pentru el „problema reală a teatrului nu este aceea de a înfăţişa viaţa pe scenă, ci de a face ca
scena să capete viaţă”99. Iar, vorbind despre sine, spunea: „există în mine două tendinţe în
aparenţă contradictorii: una a naivităţii şi una a lucidităţii. Atras de zona poeticului, sunt
urmărit de copilărie, de tot ce înseamnă ea: candoare şi puritate, obsedat de jocul fascinant
dintre cotidian şi imaginar – plăcerea mea este de a picta inventând lumi posibile rezultate
din contemplarea naturii. Pe de altă parte, luciditatea mă impinge la o disecare a realităţii. În
teatru, luciditatea mă înclină spre comedie.”100 În „Teatrul de artă, o tradiţie modernă”,
volum coordonat de George Banu, figurează patru regizori români consideraţi ca
reprezentativi pentru gen: Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Vlad Mugur şi Valeriu Moisescu.
Pentru Moisescu comedia nu a fost niciodată un gen inferior, ci o îmbinare de satiră şi poezie
Petrescu, Camil, Despre unele probleme – Repetiţii plicticoase, obositoare, Revista Teatrul nr. 2/1957 p. 9
Sanda Manu în emisiunea Valeriu Moisescu – Bucuria zborului, realizată după un scenariu de Costin
Manoliu, Radio România Cultural, 2004
98 Valeriu Moisescu în emisiunea Valeriu Moisescu – Teatrul ca sărbătoare emisiune realizată după un
scenariu de Costin Manoliu, Radio România Cultural, 2004
99 idem
100 Valeriu Moisescu în emisiunea Valeriu Moisescu – Teatrul ca sărbătoare, realizată după un scenariu de
Costin Manoliu, Radio România Cultural, 2004
96
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întru revelarea tarelor sociale ale omului şi de aceea marea majoritatea spectacolelor sale
intră sub auspiciul acestui gen.
Vorbind despre anii studenţiei şi repetiţiile cu Valeriu Moisescu la examenele de an,
Sanda Manu spunea: „repetiţiile cu el erau fermecătoare, de o spontaneitate fără seamăn, dar
dublată de cultură. El putea inventa milioane de soluţii.”101Acesta este şi unul dintre
principiile conceptului de regie activă, concept formulat şi argumentat de regizor de-a lungul
carierei sale: „spectacolul, precum un foetus, trebuie să trăiască în regizor, acesta intuindu-i
contururile, mişcările, direcţia; dar, chiar dibuind, uneori într-o stare informă, embrionară,
haotică, regizorul în permanenţă deschis, inventând şi renunţând la soluţii cu aceeaşi
dezinvoltură, este mult mai apt întru creaţie şi preferabil unuia care are întreg spectacolul,
până la cele mai mici detalii, descrise punct cu punct în caietul de regie.”102 Pentru el, spre
deosebire de alţi colegi de generaţie, regizorul nu trebuie să fie un dictator. El trebuie să fie
mereu deschis la soluţii pe care nu le anticipase, la energia actorului şi a momentului ce este
o sursă inepuizabilă de inspiraţie din interiorul procesului de creaţie. Fiecare spectacol
trebuie să-şi definească propriul său sistem de semne, propriul cod de lectură, iar amănuntul
inedit venit din viaţă, va da veridicitate şi „crearea senzaţiei de adevăr” spectatorului.
În perioada de după prima etapă a reteatralizării, când excesele se arătau din ce în ce
mai des în perimetrul scenic românesc, în care imaginea uneori subjuga sau anihila sensul,
Moisescu pleda pentru un teatru al ideilor. „Mulţi regizori pornesc de la imagine la idee. Eu
lucrez altfel, întodeauna de la idee la imagine, încercând pe urmă să verific de zece ori
valabilitatea artistică a imaginii în contrapunere cu textul.”103 Regia activă presupune lucrul
cu imaginea, dar nu orice fel de imagine, ci imaginea expresivă, ce dinamizează ideea şi
redescoperă mijloacele specifice teatrului, prin intermediul actorului. Crin Teodorescu nota
că „la Valeriu Moisescu, inovarea jocului pe linia accentuării expresivităţii mişcării capătă
mai mult o funcţie ludică, cu libertăţi de fantezie.Mai relaxat decât Esrig, nu e lipsit însă de
aceeaşi urmărire a criticii sociale, prin tuşe puternice.Punerile sale în scenă sunt ritmate ca
adevărate balete, pline de culoare şi savoare comică, punând în ele condamnarea unei lumi
de fanţoşe, ţopăind într-o veselie mecanică, expresie a vidului lui interior.”104
Datorită acestei viziuni despre arta teatrală, Moisescu acordă o importanţă deosebită
repetiţiei. Acesta este spaţiul în care adevărata muncă de creaţie are loc, un spaţiu viu în care
se caută cu deschidere şi entuziasm, fără frica de a încerca. Încercările sunt vitale pentru a
găsi măsura justă între elementele componente ale spectacolului, pentru că „dacă unul singur

Sanda Manu în emisiunea Valeriu Moisescu – Bucuria zborului, realizată după un scenariu de Costin
Manoliu, Radio România Cultural, 2004
102 Moisescu, Valeriu, Însemnări contradictorii, Ed. Unitext, Bucureşti, 2009, p. 55
103 Moisescu, Valeriu, Eu am văzut idei, Teatrul Nr. 10/oct. 1963
104 Teodorescu, Crin, Spre o poezie a teatrului, Teatrul, Nr. 7/iulie 1967
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nu funcţionează sau funcţionează haotic sau parazitar, organismul se îmbolnăveşte, numai că, spre
deosebire de viaţă, teatrul are o veşnică posibilitate de regenerare”.105
În mijlocul spectacolului se află actorul.„Valoarea artistică a spectacolului este
determinată în primul rând de calitatea interpretării actoriceşti, iar munca cea mai puţin
spectaculoasă a regizorului, cea cu actorul, reprezintă elementul principal”106, spunea
regizorul. Pentru el actorul doar colaborând cu regizorul, „compune rolul”. Iar orice rol este
într-o mai mică sau mai mare măsură un rol de compoziţie – deşi multor actori nu le place
ideea de compoziţie. Actorul său se apropie de „actorul total”. Toate mijloacele sale expresive
sunt antrenate pentru a ajunge la performanţă, iar maturitatea vine atunci când, renunţând la
orice gest de prisos, acesta esenţializează. Acelaşi tip de esenţializare caracterizează şi munca
regizorului ce trebuie să ştie să elimine din spaţiul scenic, orice obiect, gest, element ce
îngreunează sau diluează ideea. Pentru Moisescu, „personalitatea regizorului apare atunci
când acesta reuşeşte să se debaraseze de povara propriei personalităţi.”107
Modelul MOISESCU
Coleg de generaţie cu personalităţi de marcă ale teatrului românesc ca Lucian Pintilie,
Radu Penciulescu sau Sanda Manu, Moisescu se remarcă încă din anii facultăţii ca un regizor
cu o imaginaţie plină de vitalitate şi un univers la fel de divers. „Regia activă” pe care a
conceptualizat-o în timp presupune lucrul de la idee la imagine expresivă, în laboratorul
repetiţiilor. Repetiţia este un spaţiu de încercare în care regizorul împreună cu actorul
„compun rolul” şi verifică idea. Spectacolele rezultate din acest tip de lucru au rămas
consecrate ca explozii de inventivitate, „spectacole-sărbătoare”, ancorate în critica socială a
vremurilor. Pe lângă regie, a practicat şi scenografia, considerând-o un element vital al
actului teatral.
Moisescu se numără printre regizorii ce au rămas în ţară după valul cel mare de
exiluri de la începutul anilor `70, cu toate că şi o parte din spectacolele sale au fost interzise.
Și cariera sa artistică a fost dublată de cea pedagogică ce s-a întins pe aproape jumătate de
secol, de la generaţia lui Silviu Purcărete la cea a Gianinei Cărbunariu. Spre deosebire de alţi
profesori – regizori, el nu a impus un stil sau o amprentă, ci a încurajat evoluţia personalităţii
creatoare a fiecăruia dintre studenţii lui.
Activitatea sa publicistică bogată, demonstrând încă odată profundele interogaţii
legate de natura şi felul de manifestare al teatrului, au fost culese în volumul intitulat
„Însemnări contradictorii”. Acest volum, cât şi întreaga carieră a lui Valeriu Moisescu stau sub
semnul unui mare om de teatru ce, cu imaginaţie şi inteligenţă, a făcut din spectacolele sale
şi din repetiţiile din jurul lor, adevărate „sărbători teatrale”.
Valeriu Moisescu în emisiunea Valeriu Moisescu – Teatrul ca sărbătoare, idem
idem
107 idem
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RUTINA INEVITABILULUI
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Abstract: As Samuel Beckett suggests in his plays, the inner and
outer world of every human being is made up of dissatisfaction,
guilt and infirmity. The routine of the unavoidable is a force
against which his characters cannot stand up. In the way they act,
there is neither rebellion nor faith, but mere resignation, thinly
veiled by a thread of hope. Everything is lost, but nothing actually
ends. The time is running in circles, yet it seems to stand still.
There’s simply no way backwards or forward. Through such
irreconcilable contradictions, Beckett illustrates the feeling of
being alienated from the realm of God and denied any mystical
consolation. „Nothing to be done”.
Keywords: Beckett, theatre of the absurd, body, absence, nothingness, existentialism.
„Ceva îşi urmează cursul.”
Scrierile lui Samuel Beckett par să spună un singur lucru: că omul a terminat-o cu
viața, chiar înainte ca ea săînceapă. Personajele pieselor sale se aflăîntr-un spațiu intermediar
de unde nu pot cădea, nu pot înainta, nu pot urca. Sunt prinse în sine, într-un sine care
băltește, care o pierdut noțiunea de dorință, de voință. A rămas cu aceea a așteptării și cu o
sumedenie de cuvinte pe care le rulează neîncetat. „Progresul e o iluzie aberantă, căci lumea
lor s-a oprit în loc sau se învârte în cercul vicios al ratării.”108 Ele se pot afla în
Antepurgatoriu, „o etapă premergătoare, o probă prin așteptare înainte de aîncepe
urcușul.”109Personajele lui Beckett sunt resemnate, dar nu în fața a ceva sau cineva.Nu le
cunoaștem trecutul, nu le vom cunoaște nici viitorul.Beckett alungă orice idee schematică de
început și de sfârșit.Aici și acum, existăîn fața noastrăși nu se întrevede nicio schimbare, nicio
reinventare. Deși, la prima vedere, o asemenea viziune apare, de departe, ca fiind una

108

Saiu, Octavian, Posteritatea absurdului, Ed. Paideia, 2012, p. 70
20, nr. 300, Ed. Fundația Culturală, p. 166

109Secolul
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pesimistă, ea este profund realistă. Așa cum remarcă Peter Brook: „Când îl acuzăm pe
Beckett de pesimism, noi suntem adevăratele personaje de Beckett într-o piesă de Beckett.”110
Priviți doar, în urmă, pe întinderea Pământului! Scrutați orizontul în lung și-n lat,
puneți degetul pe hartă cu ochii închiși... deschideți-i apoi! Câte miliarde de oameni s-au
născut și au trăit înaintea noastră, despre care noi nu știm nimic.Aceleași nevoi, aceleași
năzuințe, exprimate doar diferitși, mai mult sau mai puțin, împlinite. Peste câte cadavre
călcăm fără săștim cum au trăit? Câți morți mai îngropăm unii peste alții fărăsă ne gândim că
s-ar putea să nu fi suportat compania altor oameni? Tot oameni, tot idei, aceleași idei spuse
sub altă formă. Aceleași idei (s)puse în tone de cuvinte. Mai întâi a fost Cuvântul.Cuvântul
creator.Noi avem cuvintele. Entități mici și din ceîn ce mai neputincioase. Creăm cu ele lumi
fictive pentru a putea plonja oricând în marea imaginarului. Însuși Beckett mărturisea, la un
moment dat, că nu mai are nimic de scos din cuvinte. „Cuvinte, cine le va fi iubit atât de mult
ca el? Sunt tovarășii săi și singurul său sprijin.El, care nu se prevalează de nici o certitudine,
se află–îl simți – bine zidit în mijlocul lor. Accesele lui de descurajare coincid fărăîndoială cu
momentele în care încetează de a mai crede în cuvinte, în care își închipuie că ele îl trădează,
îl părăsesc. În fața abandonului lor, rămâne dezarmat, nu se mai regăsește nicăieri.”111

Hamm – Răzvan Vasillescu, Clov – Mihai Constantin, Sfârşit de partidă de Samuel Beckett,
regia: Alexandru Tocilescu, scenografia: Vanda Sturdza, Teatrul Metropolis, Bucureşti (premiera 2009).
110
111

Ibidem, p. 129
Ibidem, p. 139
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Nell – Irina Petrescu,
Nagg – Ion Besoiu,
Sfârşit de partidă
de Samuel Beckett,
regia: Alexandru Tocilescu,
scenografia: Vanda Sturdza,
Teatrul Metropolis

Cuvinte, cuvinte, cuvinte... singurul mod prin care personajele lui Beckett trăiesc.
Liniștea este a eternității... și așteptarea tot a ei. Din acest punct de vedere, personajele lui
Beckett sunt înscrise în eternitate. O eternitate pe care o vorbesc pentru a da mărturie că sunt
acolo. Acolo unde acțiunile sunt inutile. Acolo unde zvâcnirile de revoltă amintesc doar de
ceva ce a fost sau ar fi putut fi. Personajelor lui nu le este clar ce sunt, ce se întâmplă cu ele.
„Condamnați să vorbească, eroii lui Beckett neagă permanent ceea ce tocmai au afirmat,
spun în același timp și da și nu.”112 (Maurice Nadeau) Astfel, în monologul Eu nu:
„Dumnezeu este iubire... tandră îndurare, mereu nouă în fiecare dimineață”, ca mai apoi
prezența lui Dumnezeu să se fi spulberat ca cenușa: „gaură uitată de Dumnezeu”. Ca în
viață, certitudinile lipsesc.Încercările sunt cartea pe care o joacă. Încercările, așteptările,
frustările... Beckett ne arată frust îndeletnicirile noastre zilnice. Nu încearcă să-și păcăleascăși
să-și atragă cititorii și spectatorii prin povești dulci cu happy-end, nu încearcăsă sintetizeze,
nici să problematizeze, ci a insistat mereu pe ideea că piesele lui nu sunt nimic mai mult
decât ceea ce stă scris. Cât de greu e să înțelegi sau mai degrabă cât de greu este să accepți că,
fără stilizări, ci doar comprimată cât să intre în paginile unei cărți, viața noastră așa arată?
Mereu asemenea unui Așteptându-l pe Godot, mereu asemenea unui Sfârșit de partidă, mereu
asemenea unui Eu nu. „O gură vorbește inflexibil și cu o rapiditate vertiginoasă de-a lungul
celor douăzeci de minute ale reprezentației, începând înaintea începutului, continuând și
dupăîncheiere, angoasată, chinuită și, deseori, aproape ininteligibilă prin debitul ei
amețitor.”113 (Tom Bishop)
Dacă în Eu nu starea de alertă şi de confuzie este imprimată de volumul de cuvinte pe
secundă, în celelalte două piese amintite pauzele au un rol foarte important. În Sfârșit de
partidă, aproape la fiecare replică, apare ca didascalie cuvântul „Pauză”. În acest caz
20, nr. 300, Ed. Fundația Culturală, p. 144
Ibidem, p. 145
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cuvintele pică greu, sunt dospite parcă, spre a însemna ceva, dar se pierd la fel de repede ca
acelea rostite în grabă, pentru că discuția personajelor pornește dintr-un punct, pentru ca,
mai apoi, să ia cu totul altă întorsătură. Ca martor confuz al acestui tip de comunicare nu mai
știi de unde au plecat și nu poți preconiza încotro se îndreaptă. Pentru că nici Hamm, Clov,
Nagg, Nell, Vladimir, Estragon nu știu.Ei vorbesc și atât. Chiar Hamm are următoarea
replică: „Îmi plac întrebările vechi. (Cu elan) Ah, vechile întrebări, vechile răspunsuri, ăsta-i
lucrul cel mai important!”114 Totul s-a spus, ei doar trec în revistă. Atitudinea lui Clov este cu
totul alta: „Asta înseamnă că totul este o mare porcărie ordinară. Utilizez cuvinte învățate de
la tine.Dacă nu mai înseamnă nimic, învață-mă altele. Sau lasă-măsă tac.”115 În aceste rânduri
se poate citi revolta față de creator, revolta personajului fațăde dramaturg, și revolta omului
cuvintelor față de Omul Cuvântului.Înzestrați cu viațăși totuși neputincioși, suntem noi,
laolaltă, personaje și oameni. „«Sfârșitul e la început, și totuși mergem mai departe.» Replica
lui Hamm e un rezumat al piesei, dar și al istoriei umanității, care a fost izgonită din Paradis
și se târăște în lume cu iluzia că merge mai departe. Hamm își umple timpul cu povești și își
provoacă partenerul la un dialog iritant pentru că știe că nimic nu se poate întâmpla, că totul
va continua, fără să se poată sfârși.”116 Nagg și Nell sunt ca două plante în ghiveci, care, în
cele din urmă, neîngrijite și nebăgate în seamă se ofilesc. Hamm și Clov sunt ca într-o
închisoare în care se învârt asemenea unor lei în cușcăși își dau cu părerea despre ce intuiesc
ei că s-ar putea întâmpla afară. Nu știm cine îi ține prizonieri... la final Clov chiar pleacă, din
nou, nu știm unde. Singurul răspuns posibil care deschide ușa tututor posibilităților este:
„spre o viață viitoare”, pentru că atunci când Clov îl întreabă pe Hamm dacă crede într-o
viață viitoare, Hamm răspunde: „Viața mea a fost dintotdeauna viitoare.”117 Adus la
înțelegerea lumii contemporane, fericirea este mereu în altă parte. Nu acolo unde te afli.
Acolo unde ești, cânți cântecul pe care îl cântă Clov înainte de plecare: „Pasăre frumoasă,
părăsește-ți colivia,/Zboară spre iubita mea,/ Fă-ți cuib în sânul ei,/ Spune-i cât sunt de
plictisit.”118
Prin aceasta, Beckett dă cea mai aprigă mărturie despre tragismul vieții omului
contemporan, căruia sufletul și chipul i-au fost desfigurate de atrocitățile secolului XX, de
amenințarea rece a izbucnirii unui nou război, de relativizarea tuturor principiilor aruncate
în aer de marea nesiguranțăa zilei de mâine. Omul care nu are de ce să se agațe pentru a da
un sens existenței. Încă de la sfârșitul secolului XIX, Nietzsche era vehement în credința sa
Beckett, Samuel, Așteptându-l pe Godot, Eleutheria, Sfârșitul jocului, Ediția a II-a, Ed. Curtea Veche,
Buc., 2010, p. 271
115 Ibidem, p. 274, 275
116 Saiu, Octavian, Beckett. Pur și simplu, Volumul II – Nimic mai comic decât nefericirea, Ed. Paideia, Buc.,
2009, p. 34
117 Beckett, Samuel, idem, p. 282
118 Ibidem, p. 299
114
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căDumnezeu e mort. Deși atunci părea poate expresia unei revolte și a unui orgoliu
nemăsurat, acum această sintagmă pare să fi avut rol de previziune. Nu poate să nu se
nascăîntrebarea: „Unde a fost Dumnezeu când au murit milioane și milioane de oameni?”
Omul caută acum în el însuși, în exterior, iar în el însuși și iar în exterior. Bătătorește acest
drumeag anevoios cu cuvinte, până când amește, obosește și... tace. Să se fi aflând atunci la
gura eternității? Să fi reușit să transceadă printr-un du-te-vino logoreic? Pare că asta se
întreabă Beckett atunci când îl auzim pe Clov zicând: „Îmi spun că pământul s-a stins, deși
nu l-am văzut niciodată aprins. (Pauză) Totul merge de la sine. (Pauză) Când o să cad, o să
plâng de fericire. (Pauză. Se duce spre ușă)”119 Și, bineînțeles... pauză. Doar aparatul care lua
pulsul țiuie părăsit în liniștea care se așterne dupăce vor fi încetat pulsațiile cuvintelor.

Aşteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, regia și scenografia: Silviu Purcărete,
Constantin Chiriac, Cristian Stanca, Marian Râlea, Pali Vecsei, Alexandru Nicoară,
Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu (premiera 2005)

O opinie critică remarcă faptul că personjele lui Beckett au o infirmitate pentru a le
evidenția corporalitatea, a rămâne cumva în amintire, altfel ar fi o existență ca oricare alta.
Cred că nu acesta este motivul pentru care Hamm e orb, pentru care Clov șontâcăie – ci că
119

Ibidem, p. 300
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acest handicap este un dat de care nu pot scăpa, nu știm de când, nu știm de unde. Sunt
marcați de neputință, pentru a nu ne putea face iluzii că vor reuși să se salveze din fața
resemnării. Însuși Beckett mărturisește că el operează cu neputința, cu ignoranța și căîn opera
sa, spaima existăîndărătul formei, nu în formă. Personajele lui Beckett nu sunt niște oameni
ai acțiunii, nici ai revoltei, ci ai neputinței de a schimba ceva, pe care o ascund sub multe
cuvinte.E știut însă că excesul de teorie omoară practica. Și totuși ceva își urmează cursul,
chiar dacă acționăm sau nu acționăm. „Hamm: Clov!/ Clov: Da./ Hamm: Ce se-ntâmplă?
Clov: Ceva își urmează cursul.”120
„Este tragedia inevitabilului și nu eroare fatală. [...] Ei nu cer să fie eliberați. Ei nu
luptăîmpotriva lui Dumnezeu. Se adaptează modului lor de viață. Iată tragedia lor.
Bineînțeles, Beckett se ferește să cadăîn capcanăși să ne incite să punem această întrebare
naivă: ce ar trebui să facă? El nu face decât să demonstreze în fiecare dintre piesele sale că
închisoarea pe care noi ne-am construit-o, complicitatea cu nenorocirile noastre au fețe
multiple și subtile”.121 (Peter Brook) Astfel, Sfârșit de partidăeste un Cu ușile închise în care
iadul sunt ceilalți, dar iadul este, înainte de toate, faptul de a te fi născut. Astfel, iadul
locuiește în personajele beckettiene prin acel sentiment că omul a fost azvârlit în existențăși
că este constrâns să trăiască, sentiment de natură existențialistă, care se referea și la
obligativitatea de a face alegeri în fiecare clipă a vieții, „sport” la fel de angoasant. Beckett
pornește de la existențialism, pentru că cea mai mare suferință a lui, pe care o transmite
personajelor sale, este aceea de a se fi născut, dar problema lui nu este varietatea opțiunilor,
ci direcția unică pe care orice alegere o trasează, pentru că toate drumurile duc la moarte.
Atunci de ce să mai alegi? Atunci de ce să te mai fi născut? Ce e de făcut? La orice întrebare
răsună răspunsul: „Nothing to be done”.
Tocmai din această cauză, personajele lui Beckett preferă, cumva, artificialul. Nu pot
da piept cu viața. Nu o pot privi drept în ochi. Nu vor să sufere. Rămân cinici sau acoperă
totul cu un optimist debordant, cum se întâmplăîn cazul lui Winnie din O, ce zile frumoase!.
Hamm preferă să aibă un câine de pluș cu care se comportă ca și cum ar putea sta în două
lăbuțe, ca și cum reacționează la mângâiat și se alintă. Dar atașamentului lui față de câine este
unul contrafăcut și,în definitiv, este doar un mod de a-şimai (pe)trecetimpul. Ce ar fi făcut
dacă acest animăluț ar fi fost adevărat?E ceva paralizat în sufletul acestor personaje de frica
de a trăi.Ele trag cu ochiul pe gaura cheii, dar din interior spre exterior. Aruncă priviri
fulgurante unei lumi cu care nu vor să aibă de-a face, dar sunt conștienți, așa cum este Hamm
că sunt pe pământ și „pentru asta nu există leac!”122, pentru că însuși „Beckett scrie împotriva
eșecului de a exista, cu deplina conștiință a eșecului de a o face și cu mărturisita convingere a
120Beckett

Samuel, idem, p. 267
20, nr. 300, Editura Fundația Culturală, p. 129
122 Beckett Samuel, Așteptându-l pe Godot, Eleutheria, Sfârșitul jocului, Ediția a II-a, Ed. Curtea Veche,
Buc., 2010, p. 290
121Secolul
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eșecului tuturor celor care vor încerca să-l citească.” În final, pentru câteva secunde, îl
revoltă câinele neadevărat, dar resemnarea se așterne din nou ca mâlul pe fundul unui lac
dupăce ai aruncat o pietricică: „Sfârșitul se aflăîn început și, chiar și așa, totul continuă.
(Pauză) Aș putea, eventual, să-mi continui povestea, s-o sfârșesc și săîncep alta. (Pauză) Aș
putea, eventual, să m-arunc la pământ. (Se ridică anevoie, se prăbușește înapoi).”124 La
capătul acestei rutine a vieții și a morții, te așteaptă eternitatea? Asta așteaptă personajele lui
Beckett?În căutarea ei pleacă Clov? „Când o să cad o să plâng de fericire...”, așa zicea. Oare
singura soluție e să te arunci din acest carusel amețitor căruia i s-au stricat mecanismele? Dar
unde? Cine te va prinde?

Marian Râlea – Vladimir şi Constantin Chiriac– Estragon, Aşteptându-l pe Godot de Samuel Beckett,
regiași scenografia: Silviu Purcărete, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

Saiu Octavian, Beckett. Pur și simplu, Volumul I – Nimic de făcut, Editura Paideia, București, 2009, p. 9
Beckett Samuel, Așteptându-l pe Godot, Eleutheria, Sfârșitul jocului, Ediția a II-a, Ed. Curtea Veche,
Buc., 2010, p. 290
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DINCOLO DE REPREZENTARE.
O ANALIZĂ FIGURALĂ A TEATRULUI ABSURDULUI
– Ce zile frumoase de SAMUEL BECKETT –

Adriana Fulga
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
elenaadriana.fulga@yahoo.com

Abstract: The aim of this paper is to analyze one of Samuel
Beckett’s plays from a figural and figurative perspective,
emphasizing the importance of sensation and the necessity to
abandon any rational logic in the reception of the „theatre of the
absurd”. The article discusses some of the features linked to the
concept of „figural”, underlining their presence in Beckett’s Happy
Days. It also addresses the manner in which the images created by
the author - look at - and - point at - the reader/spectator at the
same time, having an extraordinary impact on their sensitivity.
Beckett’s purpose is to capture the meaning that comes to life at the
borderline between what is figured (i.e. expressed by means of
figures) in the text and what is figurable – that is, what is meant to
be expressed in figures, but goes beyond the realm of expression, remaining sheer mystery and
ineffability.
Keywords: theatre of the absurd, Samuel Beckett, „Happy Days”, figurative, figural.
„Trebuie distrusă structura narativă și scoasă la iveală
ambiguitatea artei.” Andy Warhol
Născut în sfera picturii, a artelor vizuale bidimensionale, conceptul de figural a
alunecat destul de repede spre artele vizuale în mișcare, analiza acestuia de către criticul
Philippe Dubois125 aducând în discuție două texte care-l fac operabil și în sfera filmului: este
vorba, pe de o parte, de analiza filmelor lui Hitchcoock de către cineastul Jean-Luc Godard,
și, pe de altă parte, de textul lui Elie Faure, centrat pe termenul de cineplastie. Ambele citate
subliniază, de fapt, profunda legătură dintre artele plastice și cinema, capacitatea acesteia din
125Philippe

Dubois, „La question du figural”, apărut în Pierre Taminiaux, Claude Murcia (coord.),
Cinéma, Art(s) plastique(s), Paris, 2004, p. 50-76
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urmă de a fi picturală, de a-și pierde din atributele personale, pentru a le împrumuta pe cele
ale picturii.
Odată cu înțelegerea aspectului figural al imaginii filmice (deși termenul de figural a
fost introdus târziu în critica de specialitate, trăsăturile acestui concept au putut fi
recunoscute în multe alte perioade de creație), filmul scapă de sub auspiciul ideii de
reprezentare, centrându-se pe ideea de prezență. Același lucru se poate spune și despre teatru,
care, odată cu Artaud și cu Teatrul Cruzimii, se eliberează de opera dramatică, de cuvânt ca
mijloc de trimitere la un referent ușor identificabil în realitatea imediată, plasându-se în
vecinătatea visului, a ritualului, a sacrului. Teatrul descoperă și alte mijloace de expresie pe
lângă acela care, multă vreme, fusese considerat unicul valid.
Lucrarea de fațăîși propune să realizeze o scurtă analiză figurală a uneia dintre
piesele lui Samuel Beckett – Ce zile frumoase –, încercând să evidențieze, pe de o parte,
abandonarea narativității și a oricărei intenții de păstrare în limitele realismului tradițional,
și, pe de altă parte, forța impactului vizual al imaginilor create asupra sensibilității
receptorului.
Scris într-o perioadă marcată de evenimentele recente ale celui de-al doilea Război
Mondial și având ca centru de interes problemele condiției umane, teatrul absurdului a
propus o mutație la nivelul receptării, dislocând limbajul, incapabil de acum să exprime
adevăratele drame prin care a trecut umanitatea. Astfel se face că și piesele scrise de Beckett
apelează la un limbaj mai degrabă vizual, poetic, simbolic, acesta fiind singurul capabil să
aproximeze o realitate care, altfel, rămâne în afara exprimabilului și a oricărei logici raționale.
Nu întâmplător regizorul Peter Brook,
vorbind despre teatrul absurdului, îl
așează, alături de teatrul lui Artaud
(teatrul cruzimii) și cel al lui Grotowski
(teatrul sărac), în categoria pe care a
identificat-o ca fiind teatru sacru – acel
„teatru al
invizibilului-care-se-face-vizibil.”126

Imagine din spectacolul Happy Days,
regizat de Samuel Beckett

126Peter

Brook, Spațiul gol, trad. de Monica Andronescu, Editura Nemira, București, 2014, p. 65
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Pentru a vedea în ce măsură piesa pe care am luat-o ca suport de analiză se pretează
unei interpretări figurale, este nevoie, înainte de toate, de o scurtă definire a acestui concept,
în raport cu actul de creație, dar și cu actul receptării operei.
Figuralul se produce la granița cu figurabilul, el fiind „manifestarea efortului de figurare,
determinat de lupta cu non-figurabilul (la fel cum, în limbaj, imaginea poetică se naște din lupta cu
non-exprimabilul în cuvinte”127. Beckett reușește să facă prezent în teatrul său sentimentul
absurdului, fără a-l expune în mod sistematic sau filosofic, fără a-l descrie în parametrii unei
ideologii: „Teatrul absurdului a renunțat să mai discute despre absurditatea condiției umane;
pur și simplu o arată în ființa ei, adicăîn imagini scenice concrete.”128
În piesa Ce zile frumoase!, Beckett reduce elementele de recuzită, neîncercând să redea
familiaritatea unui spațiu naturalist. Renunțarea la obiecte decorative, „spațiul gol” de care
vorbea Peter Brook ajută spectatorii să-și elibereze imaginația, deoarece o scenă goală nu
spune nicio poveste cu coordonate exacte.Imaginea femeii îngropată în movila de pământ
șochează receptorul, împiedicând orice tendință de identificare a unui referent anume.
Beckett insistă în indicațiile scenice pe ideea de simplitate, de golire a spațiului de joc:
„Întindere de iarbă arsă în centrul căreia se înalță o movilă mică. (…) Maximum de simplitate și de
simetrie.”Departe de a ilustra, de a reprezenta un cadru cotidian familiar, piesa lui Beckett se
bazează pe ceea ce în teoria figurală se numește eveniment vizual/fenomen de prezență, acel
detaliu fictiv care se amprentează puternic în memoria receptorului și care acționează pe
termen lung.
Ce zile frumoase!, la fel ca toate piesele lui Beckett, nu poate fi rezumată într-o relatare
coerentă, deoarece îi lipsește acțiunea propriu-zisă. Ceea ce personajele „trăiesc”, totuși, în
cele două acte nu sunt decât fragmente posibile de viață. Absurditatea unor astfel de
întâmplări provine tocmai din repetiția aproape identică a micilor gesturi cotidiene ale lui
Winnie, blocajul acesta într-o viață mecanică, lipsa excepțiilor de orice fel: „Nici mai bine, nici
mai rău, nicio schimbare. Nicio durere.” – repetă Winnie de mai multe ori de-a lungul primului
act –, spaima de a nu putea umple în mod adecvat timpul unei zile: „Ei da, sunt atât de
puține de spus, atât de puține de făcut, iar spaima e atât de puternică, în unele zile, că ai
ajuns la... capăt... și mai ai ceasuri nesfârșite în fața ta, înainte de a suna stingerea, iar tu nu
mai ai nimic de spus, nimic de făcut, spaima că zilele trec, unele zile trec, fărăîntoarcere, iar
tu n-ai spus încă nimic sau mai nimic, n-ai făcut nimic sau mai nimic.”129
Figuralul mizează pe o „estetică a omisiunii”, opera dezvoltând mereu o serie de
„spații goale”, pe care receptorul este invitat să le umple de sens. Ce zile frumoase este cronica
unei vieți fisurate, fragmentate, compusă din cioburi de întâmplări care nu mai reușesc să o
Jacques Aumont, Matière d’images, redoux, Ed. de la Différence, Paris, 2008, p. 28
Martin Esslin, Teatrul Absurdului, Editura Unitext, București, 2009, p. 20
129Samuel Beckett, Teatru, trad. de Anca Măniuțiu, Fundația Culturală Camil Petrescu (Ed. Cheiron),
București, 2007, p. 49
127

128

185

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
întregeascăîntr-un tot unitar. Receptorul păstrează, prin intermediul memoriei figurative,
profund afective, doar acele segmente care ar putea să-i reveleze absurdul propriei vieți: „Nu
mai există centru în lumea lor. Povestea dispare, cu tot cu unitatea și coerența ei. Rămân
numai fragmente, frânturi, margini de dialog și univers uman, disparate ca într-un puzzle ce
nu se mai poate întregi. În această estetică a fragmentului, ei sunt primii mari postmoderni ai
secolului XX.”130
Figuralul deschide o zonă de interpretare mai amplă decât cea în care se înscrie
analiza discursivă, astfel încât piesele teatrului absurd, departe de a elucida propriile teme
abordate și a epuiza, prin analiză, propriile sensuri, rămân mereu supuse unor interpretări
multiple. Figuralul a fost definit de Roland Barthes ca fiind modul cum gândește imaginea
prin ea însăși, independent de orice discurs explicativ, senzația jucând un rol extrem de
important în procesul receptării vizuale. Succesiunea gesturilor lui Winnie, realizate de-a
dreptul mecanic, acumularea lor progresivă: spălatul pe dinți, pieptănatul, jocul cu umbrela
etc., au rolul de a transmite nu atât conținut informațional procesat la nivel rațional, cât, mai
degrabă, de a sugera un anumit sentiment al zădărniciei unei existențe care și-a pierdut
sensul, o viață prinsă în tiparele unei rutine greu de îndurat până la capăt.
Forța obiectelor în cadrul analizei figurative constă mai degrabă în „intensitatea
prezenței acestora, în puterea cu care ni se arată, decât în operativitatea lor narativă”131. Astfel se
face că fiecare obiect introdus de Beckett în piesa la care facem trimitere (pistolul, de
exemplu) nu are aceeași funcție pe care acesta ar îndeplini-o în cadrul unei piese realiste, cu
un conflict bine determinat. Deși sunt indicii sigure care pot direcționa interpretarea, Brownie
fiind inserat acolo ca marcă a opțiunii sinuciderii – soluție alternativă propusă la absurdul
existential: „E o mângâiere, fără-ndoială, să te știu aici, dar te-am văzut destul.” –, totuși,
privit în interpretare figurativă, obiectul este prezent nu cu scopul de a trimite la un sens
supra-adăugat prezenței efective în ansamblul operei, ci pentru capacitatea lui de a „condensa
o experiență”, oferindu-se receptorilor ca un „element complementar al realității.”132
Același lucru putem spune și despre umbrelă, mânuită la un moment dat de Winnie,
ea nu este folosită pentru că plouă, deoarece funcționalitatea îi este anulată sau cel puțin
deturnată de la scopul ei prim: „Umbrela va fi din nou aici mâine, lângă mine, pe movila
asta, ca să mă ajute să-mi duc ziua până la capăt. Iau oglinjoara asta, o sparg de piatră – (o
face) – o arunc departe de mine – (o aruncă în spatele ei) – mâine va fi din nou aici, în geantă,
fără o zgârietură, ca să mă ajute să-mi duc ziua până la capăt.”133

130Octavian

Saiu, Posteritatea absurdului, Editura Paideia, București, 2012, p. 73
Philippe Dubois, loc. cit., p. 55
132Vezi Pierre Francastel, Realitatea figurativă. Elemente structurale de sociologie a artei, trad. din limba
franceză de Mircea Tomuș, Editura Meridiane, București, 1972, p. 166
133Samuel Beckett, op. cit., p. 51
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Obiectul (în înțelesul lui de obiect figurativ ) este privilegiat în cadrul piesei lui
Beckett, iar ceea ce reținem, ca spectatori, este modul extrem de original al autorului de a-l
pune în imagine, de a ni-l arăta. Asocierile create, optarea pentru unul sau altul dintre
obiecte nu este aleatorie, acestea, scoase din contextul piesei, așa cum au fost ele gândite de
autor, nu ar mai avea nicio utilitate: „Fiecare operă este un ansamblu de semne inventate în
timpul executării și pentru necesitățile cazului. Scoase din compoziția pentru care au fost
create, aceste semne nu mai au nicio acțiune...”135
Beckett își concentreazăîntreaga piesăîn jurul aceleeași imagini obsedante a femeii
ținută de pământ, „Astăzi mă cam strânge
pământul, cine știe, poate m-am îngrășat un pic,
sper totuși că nu.”136, adevărată „metaforă
poetică vizuală”137, căreia ar fi imposibil să-i
redăm până la capăt sensul. Apelând la
imagini
poetice,
de
o
plasticitate
extraordinară, Beckett își menține piesele
într-o zonă de ambiguitate voită, ceea ce
reușește el să comunice fiind mai degrabă
realitatea propriei viziuni asupra lumii, o
realitate filtrată prin propria-i sensibilitate, la
care ne face părtași.
Cine e Winnie, care este biografia ei, nu putem ști cu exactitate, lucru care, de altfel,
este extrem de puțin important. Accentul nu mai este pus pe psihologia personajelor, ci totul
se concetrează pe sentimentul absurdului care străbate întreaga piesă de la un capăt la altul.
Trecutul personajului feminin este reconstituit din evocări disparate: balul, primul sărut,
domnul Johnson/Johnston/Johnstone, un domn Charlie Hunter – amintiri vagi, un trecut
învăluit cu totul în mister.
Personaje-manechine, fără carne și fără sânge – deși pătrunse de boalăși de dureri
fizice de tot felul –, ființe aproape fantomatice, aflate într-o stare de tranzit între un aiciși un
dincolo mult așteptat, Winnie și Willie sunt reduse la statutul de obiecte: „…femeia îngropată
în nisip, până la mijloc, cei doi părinți din lăzile de gunoi, cele trei capete din urne, toate sunt
pure invenții, imagini vii, foarte clar definite și care, pe scenă, sunt ca niște obiecte. Sunt ca
134„Obiectul

figurativ posedă elemente comune cu experiența și cu schemele gândirii operatorii, dar
care le integrează astfel în organisme, prevăzute cu legile lor proprii și cu o modalitate de existență ce
pot fi reînnoite la infinit.” (Pierre Francastel, op. cit., p. 162)
135Pierre Francastel, op. cit., p. 140
136Samuel Beckett, op. cit., p. 45
137Despre „metafore vizuale” vorbește Pierre Chabert, Samuel Beckett, Nr. Sp. Revue d’ esthétique, 1986,
apud. Octavian Saiu, Posteritatea Absurdului, ed. cit., p. 155
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niște mașinării teatrale. Oamenii le zâmbesc, dar ele rămân impasibile: sunt rezistente la
critică. N-ajungem nicăieri dacă așteptăm să ni se spună ce semnifică ele.”138
Se poate vorbi despre figural și la nivel lingvistic în cazul piesei Ce zile frumoase!,
monologul lui Winnie (Willie e cvasi-absent în dialogurile piesei) ilustrând neîncrederea
autorului în cuvânt, în capacitatea acestuia de a genera sens explicit. De fapt, multe dintre
replicile lui Winnie creează impresia că adevăratul discurs se construiește într-o dimensiune
paralelă, dincolo de forma lingvistică pe care o îmbracă gândurile ei. Prin mimică, prin
intonație, prin pendulările bruște de la o stare la alta, Winnie exprimă de multe ori altceva
decât reușește să facă prin intermediul limbajului139: „O, astăzi ai să-mi vorbești, ce zi frumoasă
are să mai fie! (Pauză. Sfârșitul expresiei fericite)”140 Momentele lungi de tăcere, umplute cu
gesturi mărunte, sunt încărcate de o tensiune plină de un mesaj situat în afara ariei
lingvistice, în fond: „Ce poate fi mai minunat decât felul în care lucrurile... (vocea i se frânge, lasă
capul în jos)...lucrurile...atât de minunat! (pauză lungă, cu capul plecat. Într-un târziu se
răsucește, tot aplecată, spre geantă,
scoate niște flecuștețe oarecare, le
vâră la loc în geantă, scotocește mai
adânc, scoate, în sfârșit, o cutie
muzicală,
învârte
cheia,
îi
declanșează mecanismul, ascultă
muzica, preț de o clipă, aplecată
deasupra cutiei pe care o ține, cu
amândouă mâinile, lipită de piept
(...) Treptat, pe chip i se așterne o
expresie de fericire.”141
Mai
presus de nevoia
rațională de a-și explica ceea ce vede/aude, de a găsi o logică în toate, receptorul unei astfel
de piese trăiește revelația nebuniei ființei umane, experiind absurdul odată cu Winnie.
Îndepărtând figurativul și figuratul (sensurile secundare, partea retorică), ceea ce rămâne ca
figural în imaginea de ansamblu a piesei este tocmai nenumitul, necomunicatul142 pe care

138Peter

Brook, Spațiul gol, trad. de Monica Andronescu, Editura Nemira, București, 2014, p. 89.
Laurent, încercând să identifice mărci ale figuralului la nivel lingvistic, vorbește despre așanumitele „pliuri ininteligibile” inserate în discurs, existând mereu posibilitatea ca figuralul să
rămânăîn afara unui înțeles explicit (Jammy Laurent, Rostirea singulară, Editura Univers, București,
1999, p. 58)
140Samuel Beckett, op. cit., p. 42.
141Ibidem., p. 51.
142Formulările îi aparțin lui Martin Esslin, op. cit., p. 78, 79.
139Jammy
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Beckett s-a străduit de-a lungul creației sale să-l punăîn formă, acea emoție pură în fața
neputinței umane, compasiunea față de omul condamnat, prin naștere, la existență.
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SPAŢIUL NECONVENŢIONAL –
POSIBILA ÎNTÂLNIRE CU TEATRUL
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Abstract: As the essence of the theatrical experience, the space
implies openness and restriction at the same time. Nowadays,
theatre can exist in all settings: on the street, in parks, in old
disused factories, in pubs, malls, schools, hospitals, shelters,
bookstores, subway stations and so on. Such unconventional spaces,
through their own charm, can facilitate the access to the culture for
a wide category of audiences.
Keywords: theatrical space, actor, social character, audience,
Masca Theatre, street theatre.

„Aş putea să iau orice spaţiu gol şi să-l numesc scenă goală. Un om traversează acest spaţiu
gol în timp ce altcineva îl priveşte, şi asta e tot ceea ce trebuie ca actul teatral să înceapă. Şi, totuşi,
când vorbim despre teatru, nu despre asta este vorba.”
Peter Brook, Spaţiul gol
Spaţiul teatral este o limitare şi o delimitare a desfăşurării unei acţiuni culturale. Ca
într-un dans al întâlnirilor, spaţiul e martorul iluziei teatrului. Minimalizând, naşterea
actului teatral are nevoie de doar două elemente: actorul şi spectatorul. Fără acestea nu există
teatru! Complicitatea este necesară. Pentru cine s-ar strădui un artist să-şi expună creaţia,
dacă nu pentru un celălalt, pe care-l aşteaptă nu atât pentru o posibilă apreciere, ci pentru o
întâlnire specială în împărtăşirea unui moment unic, frumos, adevărat, sincer, într-un spaţiu
ce poate căpăta dimensiuni simbolice.
Încă din Antichitatea greacă, teatrul şi-a câştigat un rol social-educativ, întreaga
cetate recunoscându-i valoarea. Chiar dacă istoria nu a fost întotdeauna generoasă cu
statutul actorilor în societate, aceştia fiind alungaţi, respinşi, huiduiţi, nimic nu i-a putut
împiedica în a-şi iubi arta pe care o practică, mânaţi parcă de o forţă superioară lor, convinşi
că lumea are nevoie de teatru.
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Această formă de artă este, în fapt, extrem de fragilă. Lumea teatrului este însăşi o
lume. Teatrul îşi are timpul şi spaţiul propriu. Publicul are acces doar la produsul final. Nu
cunoaşte „bucătăria” din spatele spectacolului şi poate că aici e magia, misterul teatrului.
Spre deosebire de alte arte, care au ca scop doar arătarea unei creaţii, sensibilizând publicul
prin excitarea unor anumite simţuri, teatrul îşi doreşte participarea totală a acestuia. Teatrul
„fură” spectatorul şi-l duce în lumea sa. Îl implică emoţional, îl determină să participe la
poveste, fie prin identificare cu personajele, empatizând cu ele, fie cu situaţia prezentată.
Atracţia publicului pentru această formă artistică şi-ar putea găsi explicaţia prin
faptul că numeroase elemente o definesc şi o „împachetează” perfect. Un spectacol de teatru
înseamnă foarte multe. De la scena goală care devine spaţiu de joc până la îmbrăcarea ei cu
decor, recuzită, lumini, proiecţii, muzică şi, nu în ultimul rând, cu actorii costumaţi gata să
înceapă iluzia. Spectatorul e introdus în atmosfera de spectacol, în ceea ce va trăi acum,încă
de la primul pas din curtea, scările sau foaierul teatrului. Inclusiv spaţiul din afara sălii de
spectacol are o încărcătură ritualică. Multe instituţii de teatru au speculat importanţa folosirii
spaţiului din afara sălii, prin deschiderea de ceainării, cafenele – un mic loc, dar un mare
spaţiu al întâlnirilor dintre oameni. Căci, în fapt, teatrul este şi un spaţiu al întâlnirii.
Concurenţa pe care şi-a făcut-o teatrul de-a lungul istoriei este aproape nemăsurabilă.
Oferta de petrecere a timpului liber a crescut fulgerător. Oamenii preferă să meargă în altă
parte şi nu la teatru. Şi totuşi... Chiar dacă această formă de artă a supravieţuit până în
prezent, câştigându-şi admiraţia publicului, ea a suferit transformări majore, în încercarea de
a-şi exploata posibilităţile. Teatrul nu-şi are spaţiul doar în sala de spectacol pe o scenă
amenajată. Teatrul îşi poate găsi spaţiul oriunde, având această disponibilitate de adaptare.
Să ne amintim de perioada de glorie a Commediei dell`Arte, când trupele de actori
profesionişti îşi „aşezau” teatrul în piaţa publică, plimbându-se de colo-colo în căutarea lui.
Tocmai acest rol profund social al teatrului e cheia înţelegerii faptului că teatrul simte în
permanenţă nevoia de a se exprima prin educarea publicului şi de a se implica în viaţa unei
comunităţi. Teatrul nu face artă pentru artă sau, cel puţin, nici nu ar trebui. Teatrul face artă
pentru oameni, iar aceştia i-ar putea deveni public.
Deşi e foarte la modă ideea teatrului în spaţii neconvenţionale, având ca martor
secolul XXI, se întrezăreşte, cred, o mică tristeţe. Poate că e doar o părere personală, dar nu e
trist că teatrul „aleargă” după publicul său mai mult decât „aleargă” publicul după teatru?
Această nevoie obsesivă a actorului de a fi privit, ascultat, aplaudat, chiar cu cele mai bune
intenţii de a spune un story, duc sacrificiul până la anularea ideii de artă. Iar cazurile sunt
multiple.
Acum se face teatru peste tot: pe stradă, în parcuri, în centrele vechi ale oraşelor, în
pub-uri, în mall-uri, în instituţii de învăţământ, în spitale, în aziluri şi lista poate continua cu
fel şi fel de spaţii la care iniţial nici nu te poţi gândi. Nu e un lucru rău! Nu susţin ideea unui
teatru închis în sala de spectacol, căci teatrul e viu, nu e un muzeu cu exponate.
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Parcul Herăstrău, Bucureşti, Teatrul Masca – „Pierrot lunatecul”, Regia: Mihai Mălaimare

În schimb, consider că efortul depus de artişti de a juca într-un spaţiu neconvenţional,
ar trebui să aibă drept ţintă atragerea şi educarea unui posibil public de teatru. Un festival de
teatru de stradă, care ar putea fi văzut de sute sau mii de oameni, nu-ţi garantează aceeaşi
prezenţă în sălile de spectacol ale teatrelor.
De cele mai multe ori, publicul unui spectacol de teatru desfăşurat în aer liber este
unul accidental. El devine, ca printr-o întâmplare, parte a acelui eveniment. E un simplu
trecător, pe care, dacă ştii cu ce să-l „agăţi”, îl câştigi ca spectator. Spaţiile neconvenţionale au
un farmec aparte. Ele devin decor fără voia lor. Au un plus de energie, de zgomot, de
vibraţie, chiar de poveste, prin simplul fapt că deţin încă de la început elementul social de
care s-a agăţat atâta vreme teatrul. Poate că de aceea, aceste spaţii sunt atât de prietenoase cu
această artă. Măiestria artistului stă în a-i amplifica misterul şi nu în a-l descifra. Acel spaţiu,
acel spectacol trebuie să rămână în memoria colectivă, sfidând timpul.
Şi, pentru că sunt convinsă că experienţa proprie are o mai mare valoare decât
însuşirea unor teorii, rândurile ce urmează vor fi mărturii ale cunoaşterii palpabile ale
spaţiului neconvenţional de teatru. Pornind de la contactul direct, timp de cinci ani, cu
Teatrul Masca, practicant al teatrului de stradă încă din anii `90, voi încerca să redau
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importanţa acestei manifestări şi, totodată, voi „vinde” unele din secretele amenajării/
pregătirii unui astfel de spectacol.
Pentru început, subliniez faptul că am avut experienţa următoarelor spaţii: parc,
metrou, sală de sport, spital, librărie, mall. În speranţa că nu am omis nimic, e de specificat
faptul că fiecare dintre aceste spaţii are personalitatea sa. Ceea ce pune problema unei
adaptări şi a unei cunoaşteri intuitive a spaţiului. Actorii joacă aproape oriunde atâta timp
cât ştii cum să le creezi atmosfera prielnică desfăşurării unui spectacol dintr-un spaţiu
neconvenţional.
Pregătirea, din punct de vedere tehnic, este o adevărată luptă cu spaţiul. Nu poţi juca
oriunde fără aprobare. Nu poţi juca oriunde fără a te interesa dacă ai acces cu maşinile la
spaţiul dorit. Nu poţi juca oriunde dacă nu cunoşti dimensiunile spaţiului pentru a şti ce
anume se poate face şi ce nu. Sursa de curent este un lucru esenţial şi e ideal să ai acces la ea.
E adevărat că există posibilitatea de adaptare, dar trebuie să ai în vedere şi să nu-i deranjezi
sau încurci pe ceilalţi cu care îţi împarţi spaţiul. Dacă te-ai asigurat că toate aceste lucruri nuţi sunt piedici, atunci nu rămâne decât „să te-nţelegi cu spaţiul” ce-ţi va fi martor al unei
întâlniri culturale. Revenind la ideea cum că el însuţi este decor, plus valoarea lui se pune în
evidenţă prin adăugarea celorlalte elemente din spectacol.
Totul e posibil! De la construirea unei scene, montarea unui pupitru de sunet cu boxe,
ştăngi cu reflectoare, crearea de backstage, până la amenajarea unui spaţiu creat special de
unde să privească publicul. Totul e ritualic, momentul e unul sacru, acel pact al omului cu
spaţiul de care aparţine. Când gândeşti în termeni de teatru, de artă, în general, eşti mânat de
dorinţa de a-i bucura pe ceilalţi. Teatrul imaginează ceva pentru celălalt.
Publicul de teatru al spaţiilor neconvenţionale e de cele mai multe ori mai sincer
decât cel din sală. Explicaţia ar fi şi la nivelul percepţiei actului artistic. Diferenţa majoră stă
şi în faptul că unul plăteşte bilet, iar celălalt nu. Unul vine din proprie iniţiativă, în schimb pe
celălalt trebuie să-l atragi să rămână să-ţi vadă spectacolul. În sala de teatru ai scaunul tău, cu
locul tău, într-un spaţiu neconvenţional trebuie să te „lupţi” pentru el, în sensul de a-ţi face
loc printre ceilalţi pentru a avea acces la vizionarea spectacolului. E o situaţie extrem de
intimă. Teatrul se apropie mai mult de publicul său, tocmai prin renunţarea la convenţiile
multiple din sala de spectacol. Bine înţeles că şi aici există reguli, dar e mai accentuată ideea
de teatru popular, de teatru pentru populaţie. Implicarea lui socială e mai palpabilă, e mai
adevărată, într-un final, mai vie.
Spectacolele de teatru din spaţiile neconvenţionale facilitează accesul la cultură. Dacă
produsul e de calitate, poţi educa gustul publicului pentru teatru. „Sigur, a stârni reacţia
publicului este o armă cu două tăişuri, căci ea poate ridica spectacolul sau îl poate distruge,
dar nu am văzut artişti care să nu îşi asume acest risc.” Tabloul nu poate fi complet fără
complicitatea unuia sau a altuia. Un spectacol de teatru montat în stradă ar deveni ridicol
fără publicul său.
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Îndepărtându-mă puţin de subiect, dar legându-se în contextul discuţiei, diferenţa
esenţială între un marketing comercial şi un marketing cultural constă în raportul dintre
cerere şi ofertă. Dacă în marketingul comercial, cererea este cea care dă impulsul ofertei, în
marketingul cultural trebuie să-ţi expui oferta pentru a ajunge la o cerere culturală. Cu alte
cuvinte, trebuie să educi publicul spre un consum cultural.
Spaţiile neconvenţionale, care găzduiesc spectacole de teatru, au ca obiectiv atragerea
unui public numeros, cu scopul creării unor publicuri consumatoare de teatru. Doar timpul
va putea să măsoare, la un moment dat, statistic, impactul acestei strădanii a actorilor de a
ieşi din sala de spectacol într-un spaţiu ce încă îşi numără spectatorii.
Referinţe bibliografice:
1. Berlogea Ileana, Teatrul şi societatea contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985
2. Brook Peter, Spaţiul gol, Editura Nemira, Bucureşti, 2014
3. Mălaimare Mihai, Masca şi Teatrul de stradă, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010
4. Saiu Octavian, În căutarea spaţiului pierdut, Editura Nemira, Bucureşti, 2008

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Nr. 5, Buzău
Trupa de teatru Prichindel – „Greierele şi furnica”, Regia: Cătălin Popa
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SPAŢIUL TEATRAL – MAGIE ŞI ECHILIBRU
Un studiu al spectacolelor regizorului YURI KORDONSKY

Ruxandra Vera Ştefan
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
stefanruxandravera@yahoo.de

Abstract: The stage universe created by the director Yuri
Kordonsky is a fascinating one, turning visual elements into a
harmonious moving painting. In collaboration with stage
designers like Nina Brumuşilă, Dragoş Buhagiar and Mihai
Mădescu, Kordonsky has succeeded in creating vivid images that
somehow suggest the landscape in which he grew up: the Black
Sea, its wild shores, a camp fire on the white sand, rebellious trees
– a sense of completely strange, but captivating beauty. Therefore,
the set of his shows becomes a character in and of itself. That’s
why Kordonsky’s style is based on stage magic and visual balance,
the key ingredients in any theatrical experience.
Keywords: stage, director, set designer, Yuri Kordonsky, visual memory, spectator, magic space,
metamorphosis.
Spațiul teatral este, alături de text și de actori, unul dintre elementele de bază în
construcția oricărui spectacol. Aceeași piesă, cu personaje jucate de aceiași interpreți și
regizată de același regizor, dar amplasatăîntr-un cu totul alt spațiu poate avea modificări
radicale în sensurile pe care le transmite. Spațiul teatral este, de departe, cea mai
recognoscibilăși ușor de descris amprentă pe care o lasă spectacolul asupra privitorului, iar
memoria vizuală este una dintre cele mai dezvoltate tipuri de memorie. Societatea
contemporană se bazează pe o civilizație înclinată foarte mult spre vizual: fotografii, filme,
cât mai puține cuvinte, fețe noi, zi de zi, reclame, cât mai colorate, cât mai animate pentru a
atrage atenția.
Departe de lumea dezlănțuită, spațiul teatral rămâne un spațiu magic. Scândura și
reflectorul sunt două elemente care suferă multiple preschimbări, dar care, chiar și luate ca
atare, au puterea de a crea o lume, alta decât cea în care călcăm deja cu atâta siguranță.
Spațiul teatral este un loc al metamorfozelor, al transcendenței, al paralelismului, al
inefabilului. Chiar dacă mulți sunt aceia care intuiesc sau înțeleg aceste caracteristici aparte
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alescenei, nu mulți artiști reușesc să confere trăsăturile ce i se cuvin de drept. Un regizor care,
din punctul meu de vedere, ridică spațiul scenic la nivel de personaj este Yuri Kordonsky.
Pornim într-o călătorie prin spațiile imaginate în montările sale, oprindu-ne la primul
spectacol în regia sa, pe care l-am văzut.
Sorry, o piesă de Alexandr Galin, surprinde o poveste de dragoste începută prea
devreme și consumată prea târziu. Ea lucreazăîntr-o morgă dintr-un spital din Rusia, el vine
să o ceară în căsătorie. Scena este ocupată în partea din stânga de conductelede apă și
încălzire. Ţevi, care în acel subsol întunecos, unde moartea era la ea acasă, funcționează ca
unic mod de comunicare cu ceea ce e deasupra, cu viața în mișcare. Aici, jos, singura brumă
de căldură este blândețea Innei și
seninătatea ei în fața unei vieți care nu i-a
oferit prea multe... doar o rochie de
mireasă venită prea târziu, din partea
unui om pe care l-a așteptat toată viața.
Povestea pare siropoasă, dar autoironia
personajelor, interpretate de actorii
Mariana Mihuțși Ion Caramitru, salvează
aparențele. Spațiul imaginat de scenografa
Nina Brumușilă nu adânceșteîn idilic
spectacolul, ci îl ancorează în realitate prin
elemente concrete, peste care s-a așternut
doar
patina
timpului.
Lumina
predominantăeste albastru, un albastru
glacial prin care simți frigul, prin care
simți tristețea.
Mariana Mihuţ – Inna Rassadina, Ion Caramitru – Iuri Zvonariov
foto credit: Cosmin Ardeleanu

Lumina albastră este reluată în spectacolul Crimă şi pedeapsă143, dar mai intensă, mai
închisă, impunând interiorizarea. Simți răceala din sufletul lui Raskolnikov în urma săvârșirii
crimei. Publicul este amplasat de jur împrejurul spațiului de joc. Personajul principal este
supravegheat din toate părțile. Nu are unde să fugă. Doar sub aripa întunericului poate să
facă trecerea dintre scene. În restul timpului, privirile arzătoare ale celor care-l judecă îl

şi pedeapsă de F.M. Dostoievski, Teatrul L.S Bulandra, regia şi dramatizarea: Yuri Kordonsky,
traducerea Oana Turbatu, decoruri: Tina Louise Jones, costume: Nina Brumuşilă, light design: John
Carr, distribuţia: Porfiri – Marian Râlea, Primul Raskolnikov – Marius Manole, Al doilea Raskolnikov
– Richard Bovnoczki, Al treilea Raskolnikov – Vlad Logigan, Sonia – Rodica Lazăr/Anca Androne,
Aliona – Anca Androne/Rodica Lazăr.

143Crimă
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urmăresc. Și totuși e frig. Pereții par niște ziduri de gheață decupate. Pe jos alb, ușile albe,
scaunul, noptiera albe. Raskolnokov (cu cele trei
ego-uri ale sale fiecare interpretat de câte un alt
actor) este punctul negru pe care-l vezi, oriunde sar afla. Murdărește imaculata încăpere care devine
pe rând garsoniera bătrânei sau dormitorul lui, așa
cum este concepția scenografei Tina Louise Jones
care a realizat decorul și a scenografei Nina
Brumușilă, cea care a alcătuit costumele.
Iar culoarea roșie apare ca sugestie a
sângelui, a morții, a jertfei. Mărgele roșii... șiragul
Soniei se destramă. Sunt picături de sânge
cristalizat în clipele când ea se vinde pe sine pentru familia ei.Albul potențează murdăria, iar
spațiul imaginat reflectă, asemenea unei oglinzi, sufletul personajului.
Colaborarea cu Nina Brumuşilă a
continuat şi la Îngropaţi-mă pe după plintă144.
Ileana Lucaciu spune despre spaţiul acestei
producții pe blogul personal: „Prin simbioza
regie-scenografie, aspect destul de rar întâlnit în
teatru, decorul devine un personaj, din amănunte
sugerează şi construieşte atmosfera emoţionantă a
spectacolului. Decorul joacă rolul celui care fără
cuvinte poate atenţiona asupra sensurilor esenţiale
ale situaţiilor. Expunerea concomitentă a acţiunii
trecut-prezent, fantastic-real ce aminteşte de «Un
veac de singurătate» a lui Marquez prinde viaţă prin
personajul - decor, remarcabil manipulat regizoral.
De la intrarea în sală privirea spectatoruluieste
atrasă de imaginea de pe scenă.” (17 ian. 2011)

pe după plintă, dramatizare de Yuri Kordonsky după romanul omonim de Pavel Sanaev,
regia: Yuri Kordonsky, traducerea: Maşa Dinescu, scenografia: Nina Brumușilă, light design: John
Carr, muzicăși sound design: George Marcu, distribuția: Sașa Saveliev, un băiețel de 9 ani – Marian
Râlea, Bunica – Mariana Mihuț(Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriţă în rol principal), Bunicul –
Claudiu Stănescu, Mama – Andreea Bibiri, Tolea, piticul vampir – Vlad Oancea, Leoșa, vecinul –
Valentin Popescu, Tonea, asistenta – Profira Serafim, alte personaje – Taisia Orjehovschi, Sorin Flutur,
Vladimir Purdel, Andrei Huțuleac - Teatrul L.S Bulandra (premiera 2011).
144Îngropaţi-mă
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Înca sa bunicilor, unde visele copilăriei prind viațăîn douăîncăperi sărăcăcioase, dar
încărcate de farmec, strictul necesar capată sclipirile obiectelor de lux. Un radio vechi, la un
moment dat se defectează și e uitat pe șifonierul ale cărui uși scârțâie și nu se închid, un pat
hodorogit, oglinda bunicii, în care, oridecâteori se privește, parcă recheamă frumusețea cu
care a fost înzestrată. Toate sunt prăfuite, dar toate lucesc de candoarea amintirii
personajulului principal care rememorează momente din complicata-i copilărie. E un du-tevino al obiectelor care se vor salvate în prezent, dar care rămân captive în trecut, închise
parcă într-un portal al timpului a cărui ușăprivitorul nu o poate găsi și pe care doar
protagonistul intră și iese când dorește, pentru că el este cel care spune povestea aparent
aleatoriu, după firul complicat al gândurilor. Este iarnă, este ger, ninge. Predomină lumina
albastră. Printre nori, străbate o rază limpede. Nostalgie...
În Ultima zi a tinereţii145 acţiunea se desfășoară în mijlocul pădurii, pe unde curge un
râu. Pădurea estesugerată de scenograful Dragoş Buhagiar prin stâlpi albi. E tot ce a mai
rămas. Pe scenă sunt zeci de copaci albi ca varul, parcă înspăimântați de ce are să urmeze
(povestea începe exact înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial). Inițial,
atmosfera idilică, povestea de dragoste adolescentină dintre protaginiști, amintește de spațiul
oniric din Visul unei nopţi de vară. Ceață, aburul pe care-l emană râul în răcoarea nopții,
darapa acestui râu se va înroși...
Doar cocorii din hârtie –
metaforă a viselor irosite, lăsate
să plutească în derivă – sunt
încă albi și păstrează curăția
tinereții.

Naţional „Radu Stanca” Sibiu - Ultima zi a tinereţii după Tadeusz Konwicki, regia și adaptarea:
Yuri Kordonsky, traducerea: Maşa Dinescu, scenografie și light design: Dragoș Buhagiar, muzica:
Vasile Șirli, cu: Marian Râlea, Alexandru Malaicu, Veronica Arizancu, Diana Fufezan, Cosntantin
Podu, Ofelia Popii, Iulia Popa, Serenela Mureșan, Cristian Stanca (Premiul pentru „Cel mai bun
spectacol”, la Gala UNITER, ediţia 2012).
145Teatrul
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Scenograful Dragoș Buhagiar a imaginat, de asemenea, spațiul din spectacolul
Pescăruşul. Multitudinea de obiecte – haine, oglinzi, cărți, cuiere, caleașca, umbrelele –
creează senzația de prăfuit, de volatil, de irecuperabil, de sufocant. Pare că totul este folosit
atunci pentru ultima dată. Totul este atât de uzat încât
nu există un viitor pentru acest spațiu. Se va
dezintegra, mâncat de molii. Se simte imposibilitateade
a mai salva ceva. Nici măcar suflete. Materia se
erodează odată cu sufletul. Sufletele personajelor nu
vor să se reîmprospăteze. Trăiesc o minciună care-i
macină. Spațiul oglindește acest fapt, iar tulburător este
căși tu ca spectator faci parte din el. „Povestea scenică se
împleteşte cu cea a decorului. Departe de a fi realitate
autonomă, fundal independent sau martor al acţiunii,
decorul capătă funcţia personajului multiplu: nu cor, deci nu
comentator, ci actant alături de actor. Iar spaţiul scenic, al
actorilor, şi cel public, alspectatorilor, se contopesc într-o
zonă comună, zona întâlnirii de graţie”, scria Maria
Zărnescu în Yorick despre spectacolul Teatrului
German de Stat din Timişoara146 (29 apr. 2013).
Căsătoria147, piesa lui N. Gogol, este imaginată pe scena Teatrului Bulandra într-un
decor semnat de Mihai Mădescu. Formele geometrice alcătuite din linii frânte reprezintă
pereții caselor înghesuite, cu uși strâmte, întunecate, prin care treci neobservat dintr-o
încăpere în alta. Situația este de așa natură încât e nevoie de camuflaj: şase pețitori vin în
același timp la întâlnirea cu posibila aleasă a inimii.

de A.P. Cehov, regia: Yuri Kordonsky, dramaturgia: Valerie Seufert, scenografia: Dragoș
Buhagiar, light design: Botond Nosz, sound design: Octavian Horváth, vorbirea scenică: Mareike
Tiede, distribuția: Arkadina – Ioana Iacob, Treplev – Horia Săvescu, Sorin – Franz Kattesch, Nina –
Olga Török, Șamraev – Rareș Hontzu, Polina Andreevna – Enikő Blénessy, Mașa – Anne-Marie
Waldeck, Trigorin – Radu Vulpe, Dorn – Georg Peetz, Medvedenko – Konstantin Keidel, Iakov –
Aljoscha Cobeț, slujbași la moșie – Isa Berger, Paul Cebzan, Dana Borteanu – Teatrul German de Stat din
Timişoara (premiera 2013).
147 Foto credit: Paco Pascal Pamfil, Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Yuri Kordonsky, tradunerea de
Lucia Demetrius, revizuită de Izolda Vârsta, decoruri: Mihai Mădescu, costume: Maria Miu, asistent
regie: Anca Sigartău, distribuția: Agafia Tihonovna – Andreea Bibiri/Anca Androne, Arina
Panteleimonovna – Dana Dogaru, Fiokla Ivanovna – Mariana Mihuț, Podkolesin – Cornel Scripcaru,
Kocikariov – Răzvan Vasilescu, Ivan Pavlovici Omletă– Doru Ana, Anucikin – Ionel Mihăilescu,
Jevakin – Victor Rebengiuc, Panteleiev – Marius Chivu, Duniașka – Ana Ioana Macaria, Stepan –
Șerban Pavlu – Teatrul L.S. Bulandra (premiera 2003).
146Pescăruşul

200

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015

Research
Pereții sunt acopereți cu o
pânză gri. Pentru schimbarea
spațiului, în spatele acestei pânze se
aprind spoturi care luminează
chipuri de sfinți, icoane ascunse care
dormeau în uitare. Astfel, se
sugerează incinta unei biserici unde
va avea loc ceremonia de nuntă.

Căsătoria de N.V. Gogol,
regia: Yuri Kordonsky
Teatrul L.S. Bulandra (premiera 2003).
Foto credit: Paco Pascal Pamfil

Am încercat să fac o trecere în revistă a câtorva spații imaginate de regizorul Yuri
Kordonsky alături de scenografii amintiți. Deși fiecare dintre artiștii decorului și ai
costumelor își pune amprenta personală pe spațiul scenic al fiecărei piese, spectacolele au o
tușă definitorie, care nu se pierde indiferent despre care dintre ele este vorba. Decorul din
imaginarul lui Yuri Kordonsky este relativ simplu. Nu încearcă să impresioneze sau să
epateze prin ceva anume. Sunt aduse în scenă doar obiecte necesare. Numai câteva detalii
sunt exclusiv pentru atmosferă. În spectacolele sale, regizorul reușește săîmbine armonios
elementele, astfel încât niciunul să nu-l suprime pe celelălalt. Textul este respectat, jocul
actorilor este cizelat, elegant, spațiul este simbolist și poetic în egală măsură. Decorul devine
personaj în montările sale. Actorii trebuie să-l manevreze cu grijă, cu respect. Sunt conștienți
că acest personaj straniu, care ia tot felul de forme și înfățișări, îi ajută să creeze o altă lume, o
lume feerică, magică, acel văl al iluziei care face ca spectatorii să uite de sine în scaunele de
teatru și săînsoțească eroii în căutările lor febrile. Se întâlnesc în aceeași sală suflete în căutare
de sensuri.
Cred că spațiul caracteristic unui regizor este o reflectare a imaginilor pe care le-a
păstrat în sufletul lui, pe care le-a filtrat prin propria sensibilitate. Acele imagini îl odihnesc,
îl inspiră. Atmosfera lor încearcă să o recreeze indiferent de subiectul abordat. În ceea ce-l
privește pe Kordonsky... S-a născut la Odesa și mărturisește într-un interviu: Am locuit
aproape de plajă, la zece minute de mare. Mergeam la mare, alături de prietenii mei. Mi-amintesc că pe
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drum erau mulţi copaci – meri, peri, pruni. Mi-amintesc senzaţia
de bucurie când întindeam mâna şi apucam merele de pe crengi şi
le mâncam.Mi-amintesc de mirosul Mării Negre. Am amintiri
minunate alături de prietenii mei, făceam focuri de tabără pe plajă
şi găteam prânzul acolo. Pe vremea aceea, la Odesa era o plajă
sălbatică, deloc amenajată, care te atrăgea ca un magnet prin
frumuseţea cu totul stranie.Am stat în Odesa până la 23 de ani.
O viaţă. Așa îmi pare și lumea lui scenică... nu apare
sentimentul că te afli în faţa unui artifex. Nu e „deloc
amenajată”, dar „te atrage ca un magnet prin frumusețea-i
cu totul stranie.”

Research
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CORPUL ŞI DANSUL SǍU LA ȊNCEPUTUL MILENIULUI III
Partea I

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

Abstract: This research aims to analyze the ways in
which artistic branches influenced the birth of such
diverse trends in modern dance area; even
nowadays, other arts continue to offer to dance
materials to relate to. The dancing body is seen in a
very rich cultural and artistic context; we intend to
identify the moments that were most influential. We
observe those moments when the dance was able to
influence artistic guidance in other areas. Punctually, we emphasise the choreographic performance
components that have captured new proposals and the contemporary dance performance data which
sparked the attention of other artists.
Keywords: decentralization, innovative, re-territorialisation, codes.
Un nou context social
Trăim un timp al unor schimbări
ri radicale ale axelor compliante ce acţionează
ac
în social
și, în mod firesc, și în lumea artei. În acest sens, menţionăm, în primul rând, conceptul de
spa
comune: ţări, identităţi etnice, habitudini,
globalizare; acesta are ca efect atomizarea spaţiilor
pentru a crea noi puncte de interes, altele decât cele consacrate. Fenomenul este evident la
întâmpl
nivel cultural; are loc aici o multiplicare a centrelor de manifestare, în care întâmplările
dintro locaţie influenţează imediat locaţii
ii vecine – fenomenul este marcat de reciprocitate. În acest
ac
așa cum spunea Deleuze,
sens realitatea este segmentată, iar punctele de interes acţionează,
aidoma unui rizom în cadrul căruia, corpusul comun este marcat de aporturi inegale. După
cum am remarcat și în alte cercetări, suntem cumva obligaţi să acordăm atenţie consideraţiei
lui Foucault conform căreia „secolul XX va fi deleuzian”.
În al doilea rând, așa cum probabil este firesc, timpurile noastre sunt străbătute de o
multitudine de cercetări știinţifice; ele sunt ample, sondează deopotrivă tot ceea ce ţine de
senza
univers și de om; uneori ele lasă senzaţia
unui neo-materialism. Desigur, în centrul
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cercetărilor este plasată fiinţa umană cu toate atributele ei. Dealtminteri, Noica afirma că
„trupul este deopotrivă dat de lumea largă, cât și expresie a ceea ce face omul din el însuși. Atunci
înseamnă că trupul, bine descifrat ar putea da taina omului.”1 Printre altele, scientismul actual are
o dimensiune specială: pune în lumină cauze și modalităţi pentru estomparea graniţelor între
știinţă și religie și militează pentru o consbustanţialitate între gând și materialul artistic pe
care îl oferă corpul uman mizând pe inteligenţa corporală. Pe de altă parte, neuroștiinţa
aduce o contribuţie majoră la descifrarea complicatelor pârghii de funcţionare ale trupului
uman. Ea completează arealul știinţific pluridisciplinar prin investigaţii complexe asupra
funcţiunilor creierului în raport cu toate manifestările corporale. În faţa unui asemenea
context am ales pentru cercetare metoda analitică.
Colaj și disparitate
În contextul definit în rândurile anterioare, procesul creator din domeniul artistic este
condus de căutări, de cercetări aidoma unor adevărate disecţii ale picăturii. Faptul naște în
imediat ideea dispersiei, a disparităţii, a descentralizării.
În recenta istorie a artei un rol determinant l-a avut trilogia literară a lui Dos Passos
„America”, apărută în 1930. Criticii literari ai timpului au considerat că inovaţiile lui stilistice
nu erau doar procedee literare, ci corespundeau structural unei naţiuni în galopantă
dezvoltare și diversificare, faptul presupunând deopotrivă tragedii umane izvorând din
durele și intempestivele schimbări. Ceea ce pe atunci era să spunem, poemul unei naţiuni
astăzi poate fi extins în plan internaţional; astfel, modernitatea lui Dos Passos este de
netăgăduit. Monologul interior, prezenteismul abrupt al personajelor, lipsa aproape totală a
punctuaţiei, colajul și concepţia rezumativă, dar de o vizualitate esenţială sunt aspecte
fundamentale ale creaţiei amintite. O notă de lirism leagă procedeele amintite, aparent
disjuncte, într-un tot unitar, într-un larg suflu simfonic. La rândul lor, câteva dintre romanele
noului val francez printre care amintim pe Alain Robbe-Grillet și pe Robert Pinget sunt
deschizătoare de drumuri. În romanul său Graal Flibuste, Pinget abordează o tehnică
interesantă; scrie mici povestiri/parabole care, treptat, sărind peste goluri de timp, de spaţiu,
de memorie acumulează acele aspecte care transformă întregul într-un fel de saga fantastică.
Şi încă un exemplu – Eugen Savitzkaya/Jacques Izoard Mongolie, plaine sale în care apar
masive note de subsol cu caracter de text paralel. Asemenea procedee au influenţat starea de
spirit a creatorilor de dans iar, noi ne gândim că ele ar putea să se regăsească, într-o mai
mare măsură decât până acum, în formulele de punere în pagină a conţinuturilor unor
spectacole coregrafice, a dramaturgiei lor. Formele literare invocate subliniază conceptul de
colaj, iar în spectacolele coregrafice colajul este prezent începând chiar cu alcătuirea coloanei
sonore. Muzica poate sluji spectacolul, muzica poate media în interiorul conţinutistic al
1

C. Noica, Povestiri despre om, ed. Cartea Românească, Buc. 1987, p. 116
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spectacolului, muzica amplifică textul lucrării, muzica elucidează textul acesteia, muzica
susţine textul coregrafic sau îl presupune. La nivelul arhitecturii coregrafice se produc
întâlniri între elemente ale artei multi-media, secvenţe vorbite, acţiuni și ţesături coregrafice.
Astfel, chiar structura intimă a unui spectacol poate fi dată de un colaj de elemente diverse.
Şi, pentru că am vorbit despre literature, ne vom referi, în continuare, la o sumă de
aspecte ce ţin de arta teatrului, de importanţi regizori care au apelat la dans ca la un
procedeu absolut necesar în structura unei piese. Vehiculând sintagma de Théâtre de
Convention, Meyerhorld vorbește, într-o formă incipientă, de un spaţiu scenic creat prin
intermediul corporalităţii; Teatrul Convenţiei eliberează scena de decor, privilegiind
expresivitatea spaţiului cvadridimensional și punând la dispoziţie o arhivă de discursuri
plastice, corporale. Meyerhorld notează: „Acolo unde cuvântul pierde forţa sa expresivă, începe
langajul dansului; în teatrul vechi japonez, pe scena Nô, unde se joacă piese similare cu operele
noastre, actorul trebuie să fie de asemenea, în mod obligatoriu, un dansator.”2 Admirator al
dansului, Meyerhorld a elaborat o veritabilă biomecanică: actorul trebuie să se miște cu
conștiinţa gestului funcţional, cultivând un desen spaţial ce contribuie la spaţiul general al
scenei. Regizorul a preluat în sistemul său de gândire a mișcării scenice elemente
fundamentale ale commediei dell’arte, așa cum sunt descrise de coregraful G. E. Di Pesare, dar
și determinante ale actorului dansator din teatrul orientului. Spre deosebire de Meyerhorld,
Taȉrov consideră că actorul este pus în evidenţă de spaţiul scenic și costum, iar gestul trebuie
să fie unul de obârșie emoţională; afectul trebuie să declanșeze gestualitatea, ca și cum ar fi
vorba de interpretarea unui balet. La rândul său, Gordon Craig, admirator al Isadorei
Duncan considera că „arta teatrului este măsurată prin gest-mișcare-dans”. Adept al mișcării
suprarealiste Artaud sublinia că: „este nevoie să înlăturăm supunerea teatrului faţă de text și să
regăsim un limbaj unic, la mijlocul drumului dintre gest și gând; este vorba, deci, de a avea pentru
teatru o metamorfoză a gestului în scopul de a smulge interpretul și spectatorul din inerţia lor
psihologică.”3 Preocuparea pentru corporalitate și desemnările ei gestuale se instalează ca o
permanenţă și sunt re-vizitate geografiile estetice pe care ele le desemnează prin teatrul lui
Kantor, Grotovski, E. Barba, R. Willson, A. Mnouchkine. Iată, așadar, un număr important al
regizorilor preocupaţi de gestualitate, de sfera motrică care prin opţiunile lor au contribuit la
nașterea și conturarea curentului teatru-dans. Datorăm această formulă, vitală pentru arta
dansului, creaţiilor ce poartă semnăturile Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffman.
Alăturarea celor doi termeni în această sintagmă înseamnă o combustie în reciprocitate.
Determinante ideologice ale codului teatral deteritorializează complexitatea codului
coregrafic. Semnele sunt extrase uneori dintr-o zonă a oniricului, dar, adesea, re-pun în
lumină valoarea iconică a unui demers. În teatru-dans accentul este pus diferit când pe zona
2
3

W. Meyerhold, Scrieri despre teatru, ed. La Cité – L’âge d’homme, Lausanne, 1973, p.133
M. Tonitza, G. Banu, Arta Teatrului, ed. Nemira, 2004, p. 299
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cuvântului sau imaginii, a situaţiei
iei sau acţiunii,
acţ
când pe zona mișcării. Aidoma teatrului
instrumental al lui Mauricio Kagel, cu care de altminteri merge în paralel, teatrul-dans este
un produs în care elementele implicate își păstrează identitatea pășind totuși unele în
perimetrul semantic al celorlalte. În construcţiile de tip teatru-dans, cât și în cele de teatruinstrumental sau teatru-vocal, fiecare componentă renunţă la anumite articulaţii ale
esen sau esenţialul.
propriului cod pentru a-și prezerva adesea esenţa

Meg Stuart et Rachid Ouramdane Private Room, 2000. Photo Derk Jan Wooldrink

Alte trasee experimentale
inova pentru toate branșele artistice și,
Artele plastice sunt un veritabil cadru de inovaţii
firește, aduc un aport definitoriu pentru formulele coregrafice. Suntem tentaţi, așadar, să
subliniem rolul jucat de Dadaism pentru arta mileniului trei. Este o mișcare iconoclastă,
ghidată de dorinţa de a face tabula rasa cu o ironie devastatoare. Poate că, forţând puţin
nota, am putea să spunem că, în felul său, dada este și o poartă deschisă către o viitoare opera
aperta, prin cultivarea permanentă a unui anumit cuantum de aleatorism și a unei anumite
ambiguităţi a interpretărilor, egală cu o libertate de receptare a semnelor unei opere, a mai
ăm imediat faptul că opera aperta, inspirată în fapt
multor straturi de lectură. Desigur, adăugăm
s
de muzica dodecafonică, aduce destul de repede în arealul său
și limite ale interpretării.
Dadaismul este pentru artă o oglindă a vremurilor atât de tulburi din punctul de vedere
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socio-politic, atât pentru data la care a început să se manifeste, cât și pentru prezent. El
slujește deopotrivă figurativul și non-figurativul eliberând procesul imaginativ dintr-o
permanentă referinţă la realitate. Dadaismul rămâne pentru noi un deschizător de orientări și
direcţii care presupun o re-punere în discuţie a codurilor tradiţionale. Spiritul dadaismului
însoţește perimetrul larg al ideaţiei. Azi putem vorbi chiar de un neo-dadaism vehiculat în
multe dintre manifestările artistice. Acestea sunt dictate de eterogenitatea propunerilor
izvorâte din social. Dadaismul înseamnă un amestec cu rezonanţă într-un act mozaicat,
instituindu-se ca o premiză a spectacolelor pluridisciplinare și, desigur, a performance-urilor
coregrafice. Corpul devine unul al tratărilor eterogene purtând amprente ale unor
complicate chiasme ale senzaţiilor și percepţiilor. În peisajul special al debutului de mileniu
trei un rol aparte l-a avut Ready Made: o direcţie care investiga producţia artistică mai
degrabă sub forma ei de act decât sub formă sculpturală; obiectul este deturnat și este
prezentat ca lucrare artistică; fără îndoială, descoperim aici o atitudine critică faţă de
societatea consumistă, o formulă extremă a simulacrului. La rândul său, arta conceptuală
influenţează profund dansul și este interesantă prin lansarea unei multitudini de idei fără a fi
interesată de finalizarea deplină a acestora. Este o formulă artistică care a galvanizat dansul
și a deschis drumuri către cercetare preluate și de demersurile coregrafice recente. Ea este
oficializată încă din 1969 la Berna, prin expoziţia intitulată Când atitudinile devin forme.
Subliniem că, în cazul acestei arte, sunt înlăturate în bună măsură întrebările spectatorului și,
ca urmare, ea nu mai funcţionează ca o realizare, ci ca o conceptualizare. Termenul de concept
este întâlnit în mod curent în arta coregrafică actuală. El desemnează nu numai notarea
concisă a câtorva gânduri ce reprezintă matricea spectacolului, ci și un punct de plecare al
coregrafului care urmează să transleze gândurile în substanţa unei reprezentaţii. Este un
circuit care nu se soldează întotdeauna cu o formulă definitivă a reprezentaţiei și, de aici,
multitudinea propunerilor work in progress. Altădată, procesul reprezentaţiei ne oferă o
formă definitivă a script-ului preexistent. Indiferent care ar fi formulele, drumul de la
concept la reprezentaţie este unul presărat cu relativităţi, plin de întrebări. Este aici semnul
clar al influenţei conceptualismului plastic; mai mult chiar, conceptualismul deschide mai
puternic drumurile cercetării în practica dansului, aducând mereu un suflu nou pentru
creaţia coregrafică, imprimându-i permanent un plus de prospeţime. El garantează în același
timp accesul la coregrafie a unor creatori care provin și din alte perimetre artistice; i-aș
aminti în mod special pe Jan Fabre, D.D. Dorvillier, Nadia Lauro ș.a. Rămâne interesant
pentru traseele ideologice ale acestui context faptul că refuzul figurativului dă impuls artei
abstracte împinse până la rigoarea unei ecuaţii matematice. Există însă și în arta plastică și în
dans un fel de abstracţionism care este nu doar rigoare matematică și formalism, ca la
Cunningham spre exemplu, ci și un abstracţionism ce are la bază o interioritate corporală.
Traversând diversitatea propunerilor artistice în plastică, trebuie să amintim arta cinetică,
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cea care nu își propune să traducă ceva, ci este mișcarea însăși. Sunt lucrări de artă cinetică
care obligă vizitatorul să se miște în jurul lor pentru a sesiza diferite unghiuri ale intenţiei
artistului creator; sunt altele, de tip Calder care pot fi atinse de vizitator și, în acest caz, el
realizează un corp comun cu lucrarea. Sunt interesante lucrările intitulate „Physichromies”
realizate de Cruz-Diez care proiectează culori pe lucrări și pe pereţii sălilor în care acestea se
află. Se creează o atmosferă specială și în lucrările realizate de Nicolas Schoeffer ale cărui
instalaţii sunt puse în valoare de semnalele electronice ale muzicii lui Pierre Henry.
Vom marca de asemenea drept puncte de referinţă manifestările lui Marcel Duchamp
care re-subliniază Ready Made și pe cele ale lui Robert Rauschenberg cu preocupări de action
painting care anunţă perioada pop-art-ului. Cultivarea marilor dimensiuni ale lucrărilor în
pop-art aduce artistul la o despărţire de o eventuală implicare sentimentală sau de un alt tip
de implicare personală, în actul conceperii unei lucrări. Este aici în fond un tip de distanţare
care apare, cronologic vorbind, în primul rând, în teatrul lui Bertold Brecht.
Problema distanţării în raport cu o lucrare destinată scenei, constituie esenţa teoriilor
brechtiene care au revoluţionat arta reprezentaţiilor. Datorăm epicului cultivat de Bertold
Brecht acest tip de poziţionare care își face simţită prezenţa atât de mult în reprezentaţiile
spaţiilor convenţionale și nonconvenţionale de după anul 2000. Epicitatea teatrului brechtian,
discontinuitatea pe care el o instalează ca principiu de construcţie spectacologică, are în dans
un perimetru de puternică rezonanţă. Prin însăși substanţa sa gestul dansat este
radiografiabil ca balans între adresarea directă și ambiguităţile nedirecţionării, între mesaj
descifrabil și statut de incifrare. Fiecare mișcare solicită în mod diferit segmente ale
anatomiei umane, definind un câmp corporal a cărui energie, exploatată în scenă, se
materializează în complexitatea vectorialităţii gestuale. Ele acţionează oximoronic pentru că
operează pe graniţa vagului discernabil dintre iconicitate și fantasmă. Mișcările conferă
corporalităţii dreptul la evidenţiere; fiecare dintre ele se poate detașa ca o mișcare-eveniment,
subliniind fascinaţia re-inventării, indicibila Devenire. Diversitatea infinită a funcţiilor
gestualităţii, se naște din memoria corporală, din amintiri în stare latentă care sunt înscrise în
corpul nostru, graţie unui întreg excurs istoric, social, cultural al fiinţei. Coregrafia
discontinuă actualizează memoria corporală prin chiasma senzaţiilor și percepţiilor; jocul
spectator-public favorizează deopotrivă un corp real și un corp virtual, un colaj și un de-colaj
de conţinuturi în care elementul confesiunii ocupă un loc aparte. În ceea ce privește această
epicitate teatrală, dramaturgul afirmă: „Ȋntr-adevăr, această teorie a dramei epice îmi
aparţine, dar primele încercări în drama epică sunt cu mult mai vechi. Au început pe vremea
când știinţa își luase marele start, în secolul trecut. Începuturile naturalismului au constituit
și începuturile dramei epice în Europa. Alte sfere ale culturii, China, India, dispuneau încă de
acum 2000 de ani de această formă mai avansată. Drama naturalistă s-a născut din romanul
burghez al lui Zola și Dostoievski, care, la rândul lor, au anunţat pătrunderea știinţei în
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sferele artei. Naturaliștii (Ibsen și Hauptmann) au încercat să aducă pe scenă noile subiecte
ale noilor romane și nu au găsit o formă mai adecvată acestui scop decât tocmai aceea a
romanelor respective, adică cea epică. Reproșându-li-se însă imediat că lucrările respective ar
fi nedramatice, odată cu forma au abandonat subiectele respective, iar abordarea în aparenţă
a unor noi sfere tematice, în realitate însă, mai degrabă, ale formei epice, s-a împotmolit.”4 În
teatrul brechtian aproape fiecare scenă are statut de sine stătător și nu se explică în mod
obligatoriu prin cea precedentă. Lanţul cauză-efect este eludat; faptul urmărește să reviziteze catarsisul și să construiască un caracter eseistic al modului de reprezentare. Brecht
face apel la raţiunea spectatorilor, considerând că în alcătuirea umană, aidoma mișcării unui
atom, „continuitatea eului este doar un mit; trebuie să renunţăm la tot ce ar provoca încercări
de hipnoză (…); faptele izolate se cer legate între ele în așa fel încât nodurile să bată la ochi.
Întâmplările nu au voie să se succeadă neobservate, ci trebuie să existe posibilitatea
intercalării propriei judecăţi. Părţile componente ale subiectului trebuie potrivite între ele cu
grijă, asigurându-li-se propria lor structură de piese ale piesei. Pot exista multe feluri de a
povesti, fie cunoscute, fie care mai așteaptă să fie inventate.”5 Anii ’60 marchează marile
rupturi: pe de o parte, o linie de referinţă rămâne neo-realismul, pe de altă parte corpul
uman intră în jocul instalaţiilor, al realizărilor media. Intervenţia artistului plastician în
cadrul propriilor sale lucrări vor naște happening-ul și apoi performance-ul. Treptat, artiștii
plastici vor chema colaboratori, alţi artiști care să re-teritorializeze propriile lucrări în
formulele cele mai diverse cu putinţă, apte să completeze structura acestor lucrări și să ofere
privitorilor libertatea de interpretare. Procesul de atomizare a unei opere de artă este
puternic marcat de realizările grupului BMPT. Membrii acestui grup, al cărui nume este dat
prin iniţialele lor: Buren, Mosset, Parmentier, Torom realizează trasee repetitive pe pânze cu
intenţia ca gestul repetitiv să fie golit de fundament artistic și lăsat să activeze numai în
funcţie de percepţia venită din partea spectatorului. Este un moment în care muzica
repetitivă se afirmă, fiind urmată de dansul repetitiv susţinut mai ales de Lucinda Childs.
Arealul complexităţii în artele ultimelor decenii este dat și de aportul muzicii. Trebuie
să spunem de la început că, și în cadrul acestei arte, ne întâlnim cu hărţi stilistice extrem de
diverse. Primul motiv ar fi abordarea deosebit de variată a sistemelor sonore. După ce
tonalitatea părea să se fi consumat ca sistem, a fost concepută o altă ordine a sunetelor
muzicale cunoscută sub denumirea de serialism. Manifestările acestei noi orientări s-au
diversificat cu subdirecţii: post-serialismul, minimalismul, repetitivul, aleatorismul, teatrulinstrumental etc. Desigur că, la ideologiile muzicale amintite, trebuie să adăugăm
importantele creaţii care supun hazardul semnului matematic și care sunt semnate de Janis
Xenakis. Fenomenul atomizării în muzică, aidoma celorlalte arte este îndreptat către tendinţa
4
5

B. Brecht, Scrieri despre teatru, ed. Univers, Buc. 1977, p. 214
B. Brecht, idem, p. 238
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ăţii devine obligatoriu; punctul maxim al acestui
de individualizare; principiul originalităţii
fenomen în muzică este free-music.
Jan Fabre,
Another Sleepy Dusty Delta Day, 2006

Un altfel de interpret
Din atâtea perspective artistice,
corpul uman devine principalul termen de
referinţă și ne apare ca un creuzet al
multiplelor energii, forţe și al contradicţiilor
acestora. Toate aceste forţe determină la
rândul lor o varietate a aspectelor sociale.
„Azi, cu estetica corpului slab, a tinereţii, a
vitezei se dezvoltă ceea ce am numi un corp
reciclat. Corpul desemnează identitatea
noastră profundă care se exhibă prin multe
mijloace de expresie și foarte des prin
spectacole”; este o consideraţie lansată de
G. Lipovestky, autorul sesizând și „un neonarcisism care crează un nou imaginar
social al corpului și un individualism
hedonist. Riscul democratizării corpului acompaniază o anumită laicizare a secolului nostru.
confundat cu comunicarea.”6
Consumarea corpului celuilalt este confundată
Dacă psiho-somatica își propune, am spune, să decupeze corpul uman pentru ca apoi
a intrinsecă
intrinsec ce pot determina fiecare dintre părţi să
să evidenţieze sensibilitatea și inteligenţa
reacţioneze cu o bogăţie nebănuită de propuneri; dar faptul de a te mișca cu sens nu
înseamnă numai utilizarea raţională a unor mișcări, ci și participarea fiecărei părţi a trupului
la un fel de a simţi, de a percepe și apoi de a crea; desigur, vorbim și de un nou statut al
interpretului în dans. El nu mai este un interpret cu vagi cunoștinţe venite din zona de
educaţiei interpretative marcate de simulacru, ci este un interpret cu un trup sensibilizat și
inteligent, un „body mind” așa cum îl numește B. Bainbridge. Obiectivele care se ridică acum
și în faţa interpreţilor sunt: investigarea, chestionarea. Fie că se desfășoară în spaţii
neconvenţionale, fie că, mai nou, sunt urcate pe scenă, cele mai multe performance-uri sunt
s afle ceva, în loc
unele care problematizează, în care există un demers de cercetare, care vor să
să-și propună să impresioneze. Ceea ce se cere astăzi unui interpret de dans modern este
6

G. Lipovestky, L’ere du vide. Essai sur l’individualisme contemporain, Paris Gallimard 1983, p. 98
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faptul de a aprofunda propunerile venite din partea creatorului, iar nu faptul de a executa
mișcări copiate de la acesta. Statutul de co-autor al interpretului se menţine în paralel cu cel
al dansatorului executant.
Nu putem încheia această cercetare, fără a aminti că ultimele decenii au instalat o
etichetă menită să marcheze schimbările
rile multiple despre care am vorbit – postmodernismul.
Nu am convingerea că utilizarea acestui termen este absolut justificată dar un număr de
teoreticieni, critici și artiști l-au adoptat. Trăim ubicuitatea consumismului excesiv, ne este
oferit divertismentul excesiv ca formă de pe-trecere a timpului personal. Lyotard remarca
problema temporalităţii
ii ca fiind una centrală
central : „trăim prezentul în prezent” afirmă el ca regulă
de bază pentru receptarea extrem de subiectivă
subiectiv a imediatului social, politic. Societatea pare
să gireze relaţiile
iile umane lansând idei precum: comunicarea, solidaritatea, bunăstarea și
ia publicităţii
publicit
banalizează corpul; corpul este scos la
totuși acestea nu funcţionează.7 Dominaţia
rela individului cu obiectele, industria publicitară
vânzare: industria modei, pedalarea pe relaţia
domina cantitativului, după cum remarca René
a sexului etc. Trăim într-o lume aflată sub dominaţia
Guenon.
Corpul se află astăzi
zi în interiorul mirajului dat de jocul alterităţii.
alterit
Descoperirea
corpului și a relaţionărilor sale în cadrul unui spectacol, a sentimentului–corp, a gândului–
corp creează geografii ale trecerilor, geografii corporale care agen
agenţează o diversitate de
traiectorii de structură,, o diversitate de vectori reali și virtuali, într-o permanentă căutare.
Coregrafa Yvonne Rainer nota, referindu-se la dansul
postmodern „nu magiei și simulării, nu fascinaţiei și
transcendenţei, nu emoţiei sau emoţiei induse.”
(http://wiki.answers.com/y.rainer No Manifesto).
Am dat acest citat emblematic pentru dansul
postmodern pentru a sublinia un fapt interesant:
mutarea reprezentaţiilor din spaţii
ii neconvenţionale
neconven
în
spaţii convenţionale, în cutia scenică, aduce pentru
acestea modificări surprinzătoare; deși construite pe
baza principiilor sus citate, ele ajung totuși, dat fiind
rolul atât de special al scenei, să impresioneze, să
emoţioneze și chiar să fascineze. Sunt stări care se
apar în
instalează de la sine, formule perceptive ce aparţin
mod inerent structurii universului uman.

Marcel Broodthaers
7

Fr. Lyotard, Condition postmoderniste, ed. Minuit, Paris, 1979, p. 25
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METODE DE ALEGERE A DISTRIBUŢIEI
DISTRIBU
Introducere în arta castingului de film

Napoleon Helmis
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
napoleon.helmis@gmail.com

Abstract: The article Casting Methods, signed by
Napoleon Helmis, one of the most important
Romanian film directors, is talking about the set of
information necessary for a director to make the
classic and professional casting.
Keywords: casting call, casting methods, actor, film
director, choice.

Informaţii necesare pentru casting
Castingul este etapa de alegere a actorilor care vor interpreta personajele prezente
definit la fel și când este vorba de videoclipuri
într-un scenariu de film. Procedura e definită
muzicale, spoturi publicitare, ședințe foto pentru campanii promoționale.
Ca să putem începe alegerea actorilor pentru viitorul nostru film avem nevoie de
următorul set de informații preliminare:
I. Scenariu
II. Fișe de personaj
III. Viziunea producătorului
IV. Viziunea regizorului8
I. Scenariul
Un scenarist scrie scenariul, un producător
produc
cumpără dreptul de a-l folosi, este căutată
și aleasă o viziune regizorală care propune un concept de joc și de distribuție. Practica ne
demonstrează că scenariul filmului „e final” abia în faza de montaj-sonorizare așa că
s se nuanțeze și să se deruleze simultan cu
viziunea regizorală, deci și castingul, ar trebui să
Un truism care merită totuși enunțat, mai ales pentru regizorii aflați la început de drum: nu se poate
începe un casting profesionist dacă nu există aceste informații preliminare.
8
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diferitele drafturi de scenariu generate de către
c
regizor sau producător în perioada de
pregătire.
Orice scenariu are o anumită distribuție ideală care, în mod profesionist, e aleasă în
perioada de pregătire a filmului, după un timp suficient de căutări,
c
teste, analize. În cazul
lungmetrajelor această perioadă începe, de obicei, cam cu 30-45 de zile înainte de filmare, în
întâmpl uneori ca regizorul să propună
funcție de buget, de complexitatea filmului. Se întâmplă
colaborarea unui actor încă din faza de sinopsis, cu mult înainte de a avea un text de
scenariu. E cazul în care cei doi se cunosc bine, au mai colaborat. În general, nu se promite
dac finalmente, el va juca. Regizorul are
niciunui actor că va juca în viitorul film, chiar dacă,
răbdare, își dorește magia călătoriei inițiatice de alegere a distrubuției, elaborează o viziune
cheam actorii la casting și dă probe. Urmează
regizorală, alege chipurile în funcție de ea, cheamă
p ți, singura cale dovedită a mări
procedurile universal valabile și acceptate de ambele păr
șansele ca filmul să iasă bine.
II. Fișele de personaj
Orice scenarist profesionist care se apucă
apuc de lucru are pentru fiecare personaj o fișă cu
informații care precizează:: vârsta, sexul, atu-urile/deficiențele fiziologice, psiho-somatice,
tit ca individ pentru viața socială, profesia, ocupația,
educația, modul în care a fost pregătit
statutul social, poziția lui în societate, caracterul, comportamentul, felul lui de a fi, firea,
ă el cu mediul, cu societatea, cu ceilalți indivizi,
natura lui, modul în care interacționează
manifest în modul de comportare, în
însușirile lui fundamentale psihice și morale care se manifestă
ideile enunțate, în acțiunile sale, în micile sale aspirații,
pasiuni, credințe, dependențe.
Scenaristul este nevoit să genereze aceste fișe de
personaje ca să poată să le construiasc
construiască eficient și
implic un
credibil. Cunoașterea și geneza personajului implică
proces de documentare amplu care se prelungește și
dincolo de finalizarea scenariului, odată cu apariția în
proiect a regizorului și a actorului.
E posibil ca scenaristul să aibă
aib
modele
ă nu mai treacă
treac
inspiraționale precise, din viața reală și să
prin procedura fișei de personaj, să scrie direct. Dacă
aceste fișe nu există și n-au constituit instrumentul de
lucru al scenaristului, atunci regizorul e cel care trebuie
să le genereze/adapteze, în raport cu ceea ce propune
scenariul, producătorul creativ, actorul și, evident, în
primul rând, de ceea ce simte și gândește el însuși.
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În sistemul profesionist, când procesul de căutare a actorilor e gata să înceapă, unul
dintre colaboratorii noștri creativi, al cărui nume e menționat pe genericul de început al
filmului, directorul de casting, are nevoie de scenariu, de fișele de personaje, de viziunea
regizorală asupra castingului și va cere aceste informații regizorului ca să știe ce caută în
noianul de chipuri, de fotografii arhivate din bazele sale de date. A citit scenariul, consideră
că a înțeles personajele, dar procedura îi cere să elimine riscul de muncă inutilă și să
cunoască limitele în care el să fie creativ, așa că vrea detalii. Regizorii colaborează cu
directorii de casting, le dau scenariul și fișele de personaje, dar, înainte de începerea alegerii
distribuției, cei din urmă insistă să obțină informații despre cum este personajul X sau Y,
despre viziunea regizorală, despre genul vizat. În funcție de asta vor vehicula nume și
chipuri de actori. Regizorul face propuneri, directorul de casting face propuneri, unul
argumentează, celălalt argumentează. Fie regizorul știe precis ce vrea, fie, stârnit, se
limpezește, se lămurește și îl lămurește și pe colaboratorul său despre cum trebuie să fie X
sau Y. În cazul personajelor secundare, de multe ori, regizorul nu se gândește la soluții, îl lasă
pe directorul de casting să propună, fără să-i dea prea multe indicii tip fișă de personaj.
În plus, după castingul preliminar, adică după alegerea fotografiilor și după interviu,
odată cu începerea probelor, și actorii vor să știe cine sunt, de unde vin și încotro se îndreaptă ca
personaje, așa că regizorul trebuie să le prezinte fișa personajului, înainte de a-i pune să citească
texte din scenariu.
Film-makerii debutanți sunt, adesea, și regizori și scenariști și producători creativi și
directori de casting în același timp, așa că sunt tentați să ignore generarea fișelor de
personaje, să caute și să aleagă actorii doar pe cale intuitivă, nu și pe una analitică. Dacă le
generează totuși, lipsa lor de experiență sau insuficienta analiză îi face uneori să completeze
fișele cu informații inutile, care nu sunt operaționale, nu-și găsesc în niciun fel
funcționalitatea în acțiuni, în dialoguri, în film. Tot ce scriem în fișele de personaje trebuie să
funcționeze, să fie înțeles și din film, nu doar din fișă. Dacă suntem impresionați de ceea ce
vedem, auzim, percepem urmărind evoluția unui personaj într-un film e și pentru că o minte
creativă, ordonată, a generat și a esențializat o fișă de personaj, după care au venit alte minți
ordonate și creative, șefii de departamente, care au completat-o și desăvârșit-o, fixând-o în
imagini și sunete.
Revenind la directorul de casting, dacă el există asociat proiectului, reținem că înainte
de a ne face orice propunere de fotografii cu actori sau înainte de a programa orice interviu
cu vreun actor, este obligat să cunoască bine scenariul, fișele de personaj și să aibă discuții
detaliate cu regizorul despre criteriile de alegere a actorilor.
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III. Viziunea producătorului
Scopul oricărui producător
tor creativ e să
s dea
lovitura, cu un raport calitate-preț cât mai bun. Fie vrea
un film de exploatare, cu cât mai mulți spectatori și mari
încasări, fie vrea un film de festival, fie și una și alta, în
orice variantă va dori să aibă un cuvânt de spus în
m că,
c până în
privința alegerii distribuției. Să nu uităm
acest moment, el a fost implicat direct în alegerea
scenariului, în cumpărarea
rarea drepturilor de vizualizare, în
alegerea unui regizor cu o viziune pentru acest scenariu,
că e responsabil de supraviețuirea studioului de
producție pe care-l coordonează, așa că n-o să intre în
concediu tocmai în această etapă.. De când a cumpărat
drepturile asupra scenariului are deja în minte posibili
actori principali, public țintă,, genul filmului,
distribuitori, știe ce vrea să obțină,, are o viziune despre produs-film, despre finanțarea
proiectului, despre întoarcerea banilor sau a premiilor. Aceste criterii, plus cel al unei viziuni
s aleagă și să controleze regizorul. Știe că în
regizorale fermecătoare, autentice, îl fac să
momentul în care semnează contractul cu el aproape că
c și-a ales și distribuția. A înțeles ce
vrea să facă regizorul, cum vrea să arate distribuția, cum vrea să facă filmul, de ce vrea să-l
facă așa, a negociat clauzele contractuale, așa că procesul de alegere a distribuției poate să
înceapă.

*******
Cedez tentației de a schimba stilistica și de a deschide seria reflecțiilor bazate pe
producă
nu l-a interesat nici viziunea mea, nici cine
propria experiență. Pe primul meu producător
joacă în film. Singurul criteriu de respingere a unui actor a fost onorariul cerut. Banii erau
puțini, mi-a fost clar că nu era loc de staruri, așa că majoritatea actorilor care au jucat în film
produc
nu
au fost debutanți sau cel mult la al doilea film. Regizorul secund, propus de producător,
fusese investit cu misiunea de a propune actori, așa că a rămas totul în seama mea. Am mers
la spectacole de teatru, am văzut
zut spectacole cu actorii pe care-i vizam, pentru că știam de la
ă că
c pot găsi și astfel actorii ideali, că un regizor de
Lev Kuleșov și de la profesorii mei de clasă
s -i vadă pe actori, live, la lucru,
film trebuie să meargă și la teatru, nu numai la cinema, să
construind un personaj într-un ansamblu, într-o viziune regizorală, în fața publicului.
Consilierii mei la casting au fost de multe ori șefii de departamente. La „Italiencele” (2004), iMih
experimentat și creativ, misiunea
am încredințat directorului de fotografie, Florin Mihăilescu,
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de a-mi da feedback-uri despre actori-chipuri, concepte de distribuție, probe. Majoritatea
actorilor au fost aleși pe gustul nostru comun.
La al doilea film „Nuntă în Basarabia” (2010), Dan Rațiu, producătorul, regizor la bază,
coleg de generație cu mine, s-a manifestat creativ. Făcusem aceeași școală, avusesem aceeași
profesoară, Elisabeta Bostan, specialistă în materie de alegere a distribuției, după cum o
recomandă filmele făcute. Am avut și un director de casting local, din Chișinău, care a venit
cu multe propuneri bune, un regizor secund creativ, așa că multe creiere s-au încins la
alegerea actorilor. Sigur, eu aveam în mână
ă alegerea finală,
final dar propunerile și părerile lor miau prins foarte bine. Financiar, producătorul
torul nu mi-a refuzat nicio propunere, ba chiar a
plătit un nume local, rol secundar, dublu față de actorii principali. Procedura finală de
alegere a fost aceea a actorilor finaliști agreați de comun acord, între mine, producător și
directorul de casting. Nu m-am simțit deloc cenzurat, presat, ci protejat, și, prin urmare, mai
sigur pe deciziile mele finale.
La al treilea film, al treilea producător
produc
care a început filmul, dar care nu l-a și
finalizat, mi-a spus ce gen de film vrea, eu i-am spus ce tip de film vreau, am ajuns în cele
din urmă la un numitor comun, a luat legătura
ătura cu o firmă
firm de casting. Am pornit castingul cu
l
liber. În perioada probelor mi-a trimis o
un director de casting agreat de el și m-a lăsat
creat în televiziune, dar nu a insistat în
frumoasă actriță la teste, cu o oarecare notorietate creată
niciun fel când nu am ales-o. Gândindu-măă atunci la propunerea lui, am înțeles mai bine care
îi era viziunea despre rolul principal feminin, așa că am căutat o ideală variantă la graniță.
Un amestec de chip-aspirațional cu chip-poveste. Când, în fine, am ales actorii principali
produc
producătorul
a stat un pic în cumpănă, a studiat
probele, apoi s-a arătat încântat și dispus să
negocieze onorariile cu ei. Tot timpul derulării
castingului, de la faza de fotografii alese până
pân la
probele finale, toate materialele foto-video au fost
înc
încărcate
de directorul de casting pe un ftp la care
aveau acces la orice oră
or
producătorul,
produc
producătorul
executiv și cei doi scenariști. Cu
fiecare dintre ei am schimbat păreri
p
ori de câte ori
am simțit nevoia, fără să mă simt manipulat
ireversibil în alegerea finală.
IV. Viziunea regizorului
Viziunea regizorală sau concepția regizoral
zorală,
este o declarație de intenții artistice,
dublate de soluții tehnice de realizare a filmului,
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pe care o generează în scris un regizor atunci când preia sarcina vizualizării unui scenariu.
Producătorul, șefii departamentelor de creație, actorii trebuie să cunoască concepția sa
regizorală pentru a putea să-i înțeleagă intențiile și să-i pună la dispoziție idei și soluții
menite să o concretizeze.
În perioada de pregătire, concepția regizorală trebuie adusă la cunoștința factorilor
creativi. Informațiile preliminare, care au generat stilistica regizorală, cele preluate din
scenariu și cele induse de intențiile producătorului au fost trecute deja prin filtrul
regizorului, au generat un prim text în care el și-a așternut pe hârtie și și-a argumentat
viziunea. Este bine să comunicăm textul viziunii noastre regizorale, într-o formulă rezumată,
și actorilor ca ei să cunoască și să înțeleagă problematica abordată, subiectul, ideea, mesajul,
să fie creativi în interiorul stilisticii propuse de noi.
De regulă, acest prim-text al concepției regizorale (denumit în engleză director's
steatment și redactat într-un număr restrâns de cuvinte, pe o pagină A4) cuprinde nu atât
informații despre genul filmului, publicul țintă, tematica abordată, sinopsisul, conflictul,
personajele, relația dintre ele, dintre ele și societate, cât, mai mult, informații despre
modalitatea de vizualizare/sonorizare aleasă de către regizor. Suntem obligați să anunțăm
care e paradigama, morala, mesajul, teorema, dar trebuie să comunicăm și formula prin care
vrem s-o demonstrăm, mai tușat sau mai subtil.
*******
Ce scriem în concepția noastră regizorală? Încercăm, în scris, să-i facem pe cei care
citesc să vadă modul nostru original în care vom face filmul, dăm indicii despre soluțiile
stilistice, despre atmosferă, modalitate de povestire, de punere în scenă, de filmare, de
decupaj, de montaj, de sonorizare. Avem grijă să dublăm aceste soluții cu motivațiile care neau dus la alegerea/găsirea lor. Care e perspectiva noastră narativă? De obicei, producătorii
sau lectorii din jurii și comisii de finanțare vor să știe dacă suntem obiectivi, clasici,
omniscienți, invizibili sau ne subiectivăm, scriem cu aparatul de filmat, povestim implicați din
perspectiva eroului/eroinei? Cât vedem și cât sugerăm? Cât vizualizăm și cât invităm
spectatorul să vizualizeze cu propria-i minte? Care e raportul dintre omniscientul narativ și
subconștientul spectatorului? Povestim cronologic, clasic sau misterios, cu paranteze, flashback-uri, flash-forward-uri, invitând spectatorul la asocieri, la reflexivitate?
Scriem și despre modalitatea de filmare. Se filmează în manieră clasică, academică, cu
aparatul pe trepied? Sau este vorba de „hand-held camera”, „direct cinema”, „free-style”,
„ciné-vérité”, etc.? Avem de-a face cu un decupaj de filmare/montaj invizibil, organic,
generat de dramaturgie și de jocul actorilor sau cu unul neconvențional, personalizat pe stări
subiective, cu montaj în cadru, cadre secvență, mișcări specifice de aparat, încadraturi și
unghiulații atipice, tăieturi de montaj „în ax”, jump-cut-uri marca „Dogma”?
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Poate, în același numărr restrâns de cuvinte, reușim să
dăm indicii despre atmosfera plastică,, despre optică,
optic despre
relația dintre planul I și planul II, despre formatul ales, despre
clarit ți, despre rolul
ecleraj, despre culoare, grafică, tonalități, clarită
și funcția dramaturgică a scenografiei, a decorurilor, a
costumelor, a machiajului, a coafurii, despre atmosfera
sonoră,, despre dialectica dintre priza directă,
direct încadraturile
sonore, ambianțele, zgomotele filmului și muzica lui, despre
acele lucruri care particulaarizează atmosfera filmului și tonul
prezint
nostru de povestitor. Adesea, concepțiile regizorale se prezintă
producătorilor cu propuneri de distribuție, cu chipuri de
actori și maniera de joc vizată, cu ilustrații muzicale
noastr cât
inspiraționale, menite să facă atmosfera și viziunea noastră
mai clară.
dac ele constituie
Să ne înțelegem exact: nu scriem despre toate aceste lucruri decât dacă
perspectiva noastră de autor, inovativă,, originală,
original menită să ne concretizeze tonul și stilul de
narare.
*******
Abia după ce ne-am lămurit, în scris, cu viziunea regizorală, cu concepția de joc,
gril de criterii vom folosi la casting pentru
putem să începem să ne alegem actorii. Știm ce grilă
ca actorul ales să se integreze în ansamblul viziunii noastre. Doar având aceste informații
înainte de casting vom ști dacă vom opera cu un chip-arhetipal-mască, determinat de criteriul
tipajului eisensteinian, credibil pentru poveste și personaj, cu un chip aspirațional hollywoodian
sau cu unul hibrid, realist și aspirațional în aceelași timp, pigmentat cu dominante de liric,
comic, romantic, dramatic, etc.
Dacă filmul este o dramă cu conotații sociale vom cauta chipuri-mască și vom testa cu
ele un concept de joc minimalist, kuleșovian. Actorul ales va juca după metoda
cinematografului pur în care reperul e acel Ivan Mozjuhin care nu joacă nimic din
experimentul lui Lev Kuleșov. Actorul va crea un rol de compoziție in infinitul mic
rilor lui se vor transmite prin punerea în context, prin
cinematografic, majoritatea stărilor
alăturarea
turarea unor imagini cu expresia minimalist
minimalistă de pe chipul său. Poate că din acest motiv în
bazele de fotografii de casting, prima fotografie arhivată
arhivat a actorului e o fotografie „tip
pașaport sau carte de identitate”, lipsită de vreo expresie-stare anume. Dacă filmul nostru este o
comedie, atunci chipurile țintite sunt cele funny, vesele, de clovni, iar jocul actorilor va fi unul
credibilit ții.
pentru publicul de gen, ușor hiperbolizat, spectacular, dar tot în limitele credibilită
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Deci, în funcție de scenariu, de fișa de personaj, de viziunea regizorală, de viziunea
producătorului, de genul vizat, de publicul țintă, alegem un anumit chip de actor și o
anumită manieră de joc pentru filmul nostru.
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COMPETENŢE, ATITUDINI, VALORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEATRAL

Victor Mihăilescu
Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” – Galați
mihailescu.victor.ioan@gmail.com

Abstract: Based on this year pre-university theater
education tenurial examination subject, the article aims to
examine whether there is any connection between exercising
some skills and the development of attitudes which will base
the values that an art-high school student who studies acting
must own. The interest is to answer at such a question
considering also some transdisciplinary aspects, given the
fact that studying theater is a vocational component in the
rigorous and distinctive context of pre-university education.
The purpose is both improving the overall educational
experience and strengthening theater education at preuniversity level.
Keywords: theatre in education, arts education curriculum, theatre – optional subject, program,
skills, curriculum, values, transdisciplinarity, pedagogy.

Unul dintre subiectele de la examenul de titularizare în învățământul preuniversitar disciplina Arta Actorului a propus, anul acesta, o interesantă analiză asupra alchimiei
corelaționale dintre valorile și atitudinile elevilor și competențele generale pe care aceștia le
vor dobândi în urma activităților de învățare. Dincolo de rigorile și de limitările unui
examen, unde tema n-a putut fi dezvoltată decât sumar, dezbaterea are o reală însemnătate
în consolidarea studiului actoriei la nivel preuniversitar. Într-o primă fază, mecanismul
convertibilității directe (însușirea unor competențe și expertiza dobândită în urma exersării
lor implică emergența unei atitudini ale cărei implicații faste determină formarea unei valori)
demonstrează utilitatea și rostul învățământului teatral. Într-o viziune mai largă,
complementaritatea competențelor, atitudinilor și valorilor, modalitățile în care acestea
interacționează, se determină, se influențează sau se completează funcțional pun bazele unei
platforme obiective de evaluare a procesului de învățământ artistic-vocațional, oferind
practic un element-cheie în învățământul modern: descriptorii de performanță. Necesitatea
lor este subînțeleasă – fără acești indicatori, reformele educaționale ale ultimilor ani rămân
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puseuri intervenționiste ale unui wishful thinking demagogic. Pe lângă acestea, o atare
dezbatere devine importantă și dintr-o altă perspectivă. Teatrul, ca profil vocațional relativ
nou apărut în oferta educațională preuniversitară, are încă șansa unor reglementări, unor
modificări, unor îmbunătățiri pe care alte discipline, din varii motive (inerție organizatorică,
rutină instituțională) nu și le mai pot permite. În această ordine de idei, lipsa parțială a unor
materiale destinate proiectării didactice specializate (precum programele) sau lipsa
mijloacelor didactice (precum manualele școlare) nu trebuie percepute ca o carență a
sistemului, ci mai degrabă ca o oportunitate de care profesorii pot profita pentru a testa
diverse conținuturi, mijloace, tehnici sau abordări. Nu în ultimul rând, un alt motiv pentru
care o atare discuție este relevantă se leagă de specificul procesului educațional inerent
studiului actoriei. Este un fapt cunoscut (cel puțin acelora interesați și de aspecte
transdisciplinare) că strategia didactică specifică atelierelor de arta actorului comportă
metode, tehnici și mijloace ale căror utilitate și eficiență în procesul învățării sunt abia
descoperite în studiul altor discipline. Orice curs psihopedagogic pune astăzi accent pe rolul
„metodelor interactive” în paradigma învățământului modern, centrat aproape exclusiv pe
achiziția de competențe și aptitudini. Arta actorului, atât din perspectivă practică cât și
teoretică, este chintesența comunicării interactive, deci o putem considera în stare de
răspunsuri surprinzătoare la probleme actuale ale educației. Avem așadar suficiente motive
să ne concentrăm atenția asupra acestui subiect, motiv pentru care voi încerca să explic mai
pe larg câteva dintre ideile și argumentele pe care am avut șansa se le dezvolt cu ocazia
examenului.
Pentru a simplifica lucrurile voi atașa mai jos fragmentul cu pricina din subiectul de examen:
Secvența 1
COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea caracteristicilor propriei personalităţi şi pe cele ale mediului natural şi social
descoperite cu mijloace specifice artei actorului.
2. Aplicarea principiilor artei actorului în situaţii diverse.
VALORI ŞI ATITUDINI
1. Încrederea în propriile posibilităţi de exprimare în public, cu scopul de a transmite
gânduri şi emoţii.
2. Disponibilitatea pentru conştientizarea propriului potenţial (fizic, cognitiv, emoţional)
necesară exprimării artistice.
3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturale sub diferite aspecte
(descoperire, valorificare, conservare etc.)
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Secvența 2
COMPETENȚE GENERALE
1. Utilizarea caracteristicilor propriei personalităţi şi pe cele ale mediului natural şi social,
descoperite cu mijloace specifice artei actorului.
Competenţe specifice
Conţinuturi
1.2. Conştientizarea propriului trup şi a aparatului fonorespirator, pentru a le identifica
specificul.
- Exerciţii fizice pentru: rularea coloanei vertebrale (pe sol şi în picioare, pentru dezvoltarea
mobilităţii); mobilitatea articulaţiilor; eliminarea deprinderilor greşite (a sta cocoşat, cu
bazinul ieşit în faţă, cu genunchii îndoiţi, cu un umăr mai sus, cu capul într-o parte etc.);
dezvoltarea ritmicităţii (mişcarea pe un fond muzical după un ritm impus etc.).
- Exerciţii vocale pentru: conştientizarea respiraţiei (în condiţii normale sau de efort);
conştientizarea elementelor care formează aparatul fonorespirator şi a funcţiei de
comunicare a limbajului; eliminarea deprinderilor greşite, a defectelor de dicţie.
În acest sens, prezentați demersul specific al activității didactice, având în vedere
următoarele:
a) explicarea corelației dintre competența generală 2 și punctul 3 din Valori și atitudini din
Secvența 1;
b) precizarea unei metode de instruire care poate fi utilizată pentru formarea/dezvoltarea
competenței specifice date;
c) argumentarea alegerii metodei precizate la punctul b);
d) precizarea a două mijloace de învățământ care pot fi utilizate pentru formarea/
dezvoltarea competenței specifice date în secvența 2;
e) ilustrarea modalității în care desfășurați activitatea didactică, utilizând fiecare dintre cele
două mijloace de învățământ precizate la punctul d), urmărind:
- descrierea concretă a modalității de lucru în cadrul clasei de elevi;
- indicarea activității predominante;
- prezentarea modului de distribuire a sarcinilor de lucru.
Avem, așadar, de-a face cu două secvențe din programa școlară în vigoare pentru
Arta Actorului, clasa a IX-a, programă aprobată prin Ordinul Ministrului nr.
5006/14.10.2004. Itemii b), c), d) și e) implică exclusiv demersul didactic generic al unui
atelier de actorie și prin urmare nu vor fi dezvoltați. Ce ne interesează este relația dintre
valori și atitudini și competențele generale, atât ca fenomen particular și aplicat pe materialul
de mai sus, cât și ca aspect general inerent actului educațional.
Competența generală luată în discuție este deci „Aplicarea principiilor artei actorului în
situații diverse”, iar atitudinea la care se face referire este cea „pozitivă față de valorile
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culturale sub diferite aspecte (descoperire, valorificare, conservare, etc)”. Înainte de o
explicație efectivă este nevoie de câteva delimitări și aprofundări terminologice.
Atât atitudinile și valorile, cât și competențele, apar în programa școlară a fiecărei
discipline și sunt obiective ale actului educațional în ansamblul său, indiferent de perioada
sau de domeniul de studiu. Competențele presupun un set coerent de rezultate măsurabile
care descriu acele lucruri pe care un elev trebuie să le știe, să le înțeleagă sau pe care să fie
capabil să le realizeze la sfârșitul unui proces de educație. Privind, de exemplu, din
perspectivă economică, am putea înțelege aceste competențe drept rezultatul imediat,
produsul activității educaționale. Pe de cealaltă parte, valorile sunt principii generale și
abstracte despre ceea ce este important și de prețuit în viață și vizează o finalitate superioară
a educației. Diferența dintre aceste două concepte devine așadar clară: în timp ce
competențele sunt măsurabile, cuantificabile, concrete, personale și individuale, valorile și
atitudinile desemnează o dimensiune aparte a educației, cu evidente implicații de lungă
durată, cu impact social, care certifică produsul educațional (înțeles acum ca individ posesor
al unui set de competențe) ca fiind apt pentru integrare socială, culturală și, nu în ultimă
instanță, profesională.
Considerate rezultate pe termen scurt, competențele se definesc ca ansambluri
structurate de cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare, sunt formulate la nivel de
disciplină de studiu și beneficiază de o taxonomie exactă:
- competențele generale se definesc pe obiect de studiu, au un grad ridicat de complexitate și
de generalitate, se formează pe durata unui ciclu de învățământ;
- competențele specifice sunt deduse din competențele generale, se defines, de asemenea, pe
obiect de studiu, se formează pe durata unui an școlar și li se asociază unități de conținut;
- competențele derivate sunt particularități ale competențelor specifice în raport cu anumite
detalieri de conținut, sunt stabilite de către profesor și vizează de regulă una, cel mult
câteva ore de curs;
Ca rezultate pe termen mediu și lung (dar mai ales imposibil de măsurat cu
mecanisme interne ale actului educațional), valorile și atitudinile sunt amintite în
programele fiecărei discipline mai degrabă ca un cadru general implicit sau ca o consecință
firească a dobândirii de competențe. Deși literatura de specialitate poate induce frecvent
confuzii, ce trebuie reținut din toată această pledoarie este că valorile pe care educația le
promovează și le cultivă în fiecare beneficiar al său nu sunt și nu implică de la sine
competențele pe care acesta trebuie să le dețină.
Am ținut să aduc aceste precizări dintr-un motiv important: dacă ne referim strict la
subiectul examenului de titularizare, comparând competența 2 cu punctul 3 din fragmentul
de programă expus, explicația se construiește, mai mult sau mai puțin evident, prin
determinism direct. Principiile artei actorului la care face referire competența în cauză sunt
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cele admirabil esențializate de Ion Cojar: „…nu învățare în sensul direct al cuvântului, ci
cercetare și descoperire, proces de autodescoperire și autocunoaștere, proces de inițiere, de
despecializare de obișnuințele comportamentale convenționale, dobândite în familie, în
școală, în societate, dominate de ideile preconcepute [...] Formarea e un delicat proces de
recuperare a totalității umane, a întregului potențial individual, un complex formator de noi
deprinderi, specifice unei activități de performanță spirituală și psihofizică, de depășire a
limitelor omului comun. Clasa de arta actorului e un atelier de experimentare și de
recuperare a celor cinci simțuri, a tuturor tipurilor de memorie și imaginație, precum și a
tuturor proceselor psihice de prelucrare efectivă.”9 Prin caracterul total-reformator al acestor
principii de învățare (pe alocuri, aparent subminante educației formale), înțelegerea și
aplicarea lor pot conduce în mod direct la o atitudine pozitivă față de valorile culturale sub
diferite aspecte. N-aș vrea să se înțeleagă nicidecum că indic o corespondență facilă,
implicită, la îndemână. Este lesne de înțeles că a ajunge de la aplicarea și exersarea unor
principii, oricât de bine argumentate și formulate ar fi ele, la o atitudine – adică la un
fenomen psihic particular, aflat în interacțiune directă cu însușiri psihice precum
temperamentul, caracterul sau creativitatea, nu e un proces previzibil și predictibil. Desigur,
intră în discuție și rolul profesorului de a ajuta elevul să-și descopere singur trăsăturile de
caracter dominante, să își dezvolte modelul caracterial, să își antreneze gândirea critică,
reflexivă (care conduce, cel puțin în domeniul artistic, la o dobândire mai rapidă a valorilor
estetice) sau să propună activități care țin de sectoarele nonformale și informale ale educației.
Dar, în condiții ideale, se poate presupune cu oarecare certitudine că principiile artei
actorului, înțelese și stăpânite, construiesc o atitudine pozitivă față de valorile estetice,
morale, intelectuale, sociale și, în consecință, culturale.
Exemplul este însă un caz ideal și nu reprezintă un model general aplicabil în
învățământ. Cu alte cuvinte, dacă ne interesează să înțelegem corelarea competențelor cu
valorile și atitudinile ca mecanism general (eventual în întreg contextul învățământului),
fenomenul este îngreunat de implicații parazitare, uneori indicatoare de disfuncții, însă
negreșit complexe și profunde. Este foarte important pentru un profesor (mai ales pentru
unul de actorie) să înțeleagă natura acestui fenomen, în toată complexitatea sa. Altminteri,
s-ar putea crede că valorile și atitudinile decurg din competențe, fără atenție sau efort
suplimentar în acest sens, iar consecințele pot fi deseori nefaste, elevul eșuând invariabil în
achiziționarea, dobândirea sau dezvoltarea acestora. S-ar putea înțelege, din cele de mai sus,
că lansez o opinie definitivă: aceea că traseul corelării competențelor cu atitudinile este unul
unidirecțional și consecutiv – competențe articulate într-o exercitare (teoretică sau practică)
conduc la formarea unor atitudini, iar asumarea acestora conduce la stabilirea unor valori. În

9

Ion Cojar, O poetică a artei actorului: analiza procesului scenic, București, Ed. Paideia, 1998, p. 13
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mod evident, ecuația acestor corelări nu este una operații/rezultat, ci mai degrabă o matrice
a echivalenței, în care „datele de intrare” pot parcurge combinații de sensuri până să devină
un produs. Este suficient să ne amintim de abordarea didactică specifică celei de-a doua
jumătăți a secolului trecut în România. Centrat pe achiziția unui conținut conceput în spiritul
raționalismului de tip științific, învățământul românesc de dinainte de 1989 pornea de la o
atitudine (impusă, nu rezultată) și ajungea, grație asimilării unui conținut, la competențe
virtuale. Folosesc această formulare pentru că aceste competențe nu existau propriu-zis –
momentul final al revelării lor era practica profesională, învățământul aflându-și rostul în
profesionalizarea forței de muncă conform principiilor economice socialiste. Confuzele,
imprevizibilele, deseori haoticele schimbări social-economice apărute în anii ′90 au avut ca
rezultat o fractură amplă între învățământ și piața forței de muncă, determinând o
destabilizantă problematică a reformelor, încă prezentă și încă ambiguă. Revenind la ideea
de echivalență în detrimentul determinismului direct, noțiunea este subtil explicată de o
lucrare de doctorat din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea
din București. În teza intitulată „Un curriculum pentru caracter”, Livia Manea analizează
corelarea competențelor cu valorile și atitudinile într-o amănunțită cercetare
interdisciplinară, structurată pe arii curriculare. Concluzia analizei ariei curriculare Arte
dezvăluie: în cadrul ariei avem o corelare bună datorită numărului mic de valori propuse. De
remarcat că în această arie există o bogăție de conținut care nu este vizată nici de valori și
atitudini, nici de competențele specifice. Valorile estetice și culturale, precum și competențele
practice, aplicative sunt slab reprezentate de această programă.10
Deși cât se poate de necesară și lăudabilă, cercetarea autoarei se bazează pe unul din
postulatele elementare ale psihologiei, esențializând prin simplificare. Axioma, cunoscută nu
doar în rândul psihologilor, enunță că înainte de a se concretiza într-o reacție, un stimul trece
mai întâi prin filtrul condițiilor interne. Pe scurt: Stimul
Condiții Interne
Reacție. În
etica echivalenței, autoarea înlocuiește stimulul cu competențele, iar reacția (rezultatul) este
reprezentată de atitudini. Dar, deoarece lucrarea are ca temă corelarea curriculum-ului cu
dezvoltarea caracterială, corelația valori-competențe devine transversă celei dintâi, rolul ei
rezumându-se la a clarifica în ce masură curriculum-ul potențează devenirea caracterială.
Într-o logică spațială, schema rezultată ar fi:

Cf. Livia Manea, Un curriculum pentru caracter, București, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, 2011, rezumat al tezei de doctorat publicat pe site-ul www.unibuc.ro
10
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CURRICULUM

Competențe

Atitudini

VALORI

CARACTER

Explicată așadar doar prin intermediul conținutului informațional, corelarea valorilor
și atitudinilor cu competențele devine vagă, formală și secundară – „corelare bună”.
A înțelege dinamica echivalenței competențelor, atitudinilor și valorilor exclusiv prin
prisma elementelor de curriculum poate deveni însă un demers realmente păgubos din cel
puțin două motive. Primul, oarecum filosofic, este incongruența termenilor în sfera
temporală. Fiecare dintre aceste elemente aparțin unui alt „timp” al procesului educațional:
conținutul este decis înainte de actul didactic, competențele se achiziționează în timpul
acestuia, iar atitudinile (eventual valorile) se stabilesc după o anumită perioadă de studii.
Fără un singur plan al acțiunii temporale, interpretările transgresează limitele obiectivității.
Al doilea ține de interpretarea eronată a unor elemente de conținut, cele din urmă deseori
pasibile de susceptibilități serioase. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, voi oferi un
exemplu ales în spiritul transdisciplinarității, dintr-un domeniu conex învățământului teatral:
istoria.
Într-un studiu de caz pe tema unirii Țărilor Române în timpul lui Mihai Viteazul,
manualul de clasa a VIII-a al editurii Teora îl prezintă pe acesta ca pe un erou național, ale
cărui planuri de domnie întregită asupra românilor din Moldova, Țara Românească și
Transilvania sunt o conscecință a unei emfaze patriotice și a unui spirit naționalist de o
calitate excepțională. Astfel, campaniile lui Mihai Viteazul (atât cea din Transilvania, cât și
cea moldavă) sunt prezentate elevilor exclusiv pe fondul îndârjitei lupte antiotomane și au ca
scop formarea unui front mai larg (și consolidat de un sentiment patriotic de mare anvergură
al românilor din cele două țări, ridicați împotriva lui Andrei Bathory, Domnul Transilvaniei
la acea vreme, respectiv Ieremia Movilă, Domnul Moldovei, ambii înclinați către o pace cu
otomanii) împotriva dominației turce: „Pătrunzând în Transilvania, Mihai obține o victorie
clară (...). Andrei Báthory era alungat, iar, după câteva zile, Domnul muntean își făcea
intrarea triumfală în Alba-Iulia. (...) După Transilvania, atenția lui Mihai s-a îndreptat asupra
Moldovei. Ieremia Movilă, care oscila între poloni și turci, devenise o piedică reală în calea
realizării frontului antiotoman. De aceea se impunea o rezolvare grabnică a acestei probleme.
(...) Alungându-l pe Movilă, Mihai Viteazul a intrat triumfal în Iași, capitala Moldovei, fiind
acceptat ca nou conducător al statului.”11 Manualul de clasa a XII-a al editurii Corint
11

Liviu Lazăr, Viorel Lupu, Istoria românilor – Manual pentru clasa a VIII-a, Buc., Ed. Teora, 2000, p. 81
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atenuează simțitor tonul entuziast și îl prezintă pe Mihai Viteazul ca pe un vizionar răpus de
interesele antiromânești ale statelor vecine: „Participarea celor trei țări din spațiul românesc
la Liga creștină și la războiul antiotoman a reprezentat cadrul în care s-a afirmat Mihai
Viteazul, promotor al schimbării statutului Țărilor Române, inclusiv prin unirea lor sub o
singură autoritate. Din păcate, împotriva sa au acționat forțe redutabile: Habsburgii, care
doreau să stăpânească singuri Transilvania, proiectul regatului polonez de a atinge țărmurile
Mării Negre, imposibil de realizat fără subordonarea Moldovei, dar și a Valahiei.”12 Este
lesne de remarcat caracterul pregnant în favoarea intereselor românilor atribuit acțiunilor lui
Mihai Viteazul. Nu îmi doresc să deschid vreo dispută istorică și nici să întinez în vreun fel
memoria domnitorului român – nu am nici atribuțiile și nici interesul s-o fac. Vreau doar să
atrag atenția asupra denaturării prin nuanțare a unui conținut didactic, cu consecințe directe
asupra valorilor și atitudinilor dorite de la elevi. În realitate, interesul lui Mihai Viteazul
pentru unificarea Țărilor Române nu era mai mult al românilor decât al său. Fără îndoială un
strateg strălucit și un diplomat redutabil, imaginea lui Mihai Viteazul s-a „mitizat” în
veacurile ce i-au urmat, instaurându-se ideea că domnitorul a răspuns (doar) unei chemări a
românilor în primejdie. Deși acțiunile sale au avut și această consecință, planul de unificare a
Țărilor Române a avut, pentru domnitorul român, un temei personal. Neagu Djuvara oferă,
alături de alți istorici contemporani, detalii care atestă această ipoteză. În subcapitolul „Mihai
Viteazul și vitejii lui”, istoricul confirmă cu argumente solide faptul că, în realitate,
domnitorul n-a fost iubit în țară (pentru că își formase o armată de mercenari sârbi, albanezi,
unguri sau secui, lefegii care costau scump, „iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o
gravă înrăutățire a stării țăranilor”13). Într-adevăr, luptele lui Mihai aveau ca scop o
(oarecare) eliberare de sub condițiile extrem de aspre ale Imperiului Otoman, însă
înfrângerea lui Andrei Báthory (și ocuparea Transilvaniei) nu este numai rezultatul vitejiei
lui Mihai, ci, în mod poate surprinzător, consecința unor tensiuni sociale și religioase între
etniile transilvănene: „E de remarcat că aceia care i-au tăiat capul lui Andrei Bathori au fost
secui. (...) de când a apărut mișcarea protestantă, toată Europa catolică e un vast câmp de
luptă între catolici și protestanți. În cazul de față, secuii au trecut în mare măsură la
calvinism, iar noul lor principe e catolic, în plus și înalt prelat, cardinal.”14 Nici ocuparea
Moldovei nu s-a realizat în virtutea vreunui plan național coerent: „Îngrijorat de veștile pe
care le avea despre un plan al Poloniei de a-l răsturna chiar în țara lui, în Țara Românească,
pentru a instala pe un frate al Domnului Moldovei, pe Simion Movilă, trece repede munții în

Alexandru Barnea (coord.), Vasile Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie: manual pentru
clasa a XII-a, Buc., Ed. Corint, 2007, p. 92
13 Neagu Djuvara, O scurtă istorie ilustrată a românilor, Buc., Ed. Humanitas, 2013, p. 164
14 Idem, p. 172
12
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Moldova (mai 1600) și îl alungă de acolo pe Ieremia Movilă.” Iată, deci, că miza incursiunii
sale în Moldova nu este consolidarea frontului antiotoman, ci propria ambiție de a rămâne
domnitor.
Ce ne interesează nu este disputa istorică (în definitiv, nu intenționăm să stabilim
validitatea vreunei abordări), ci care dintre conținuturi ar trebui să apară în manualele
școlare de istorie, de vreme ce disciplina își propune să dezvolte valori și atitudini ca
„Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale” sau „Asumarea
diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale”. Gândesc că pentru o atare asumare ar fi
mai utilă versiunea lui Neagu Djuvara, în detrimentul ideii de expansiune patriotardă –
cheia actuală în care este explicată elevilor campania lui Mihai Viteazul din Transilvania.
Am ales să insist cu acest exemplu pentru a demonstra o eroare des întâlnită în înlănțuirea
competențe-valori: confuzia dintre bun (aici, cu sens de posesiune) și valoare. Tudor Vianu
explică: „Valoarea estetică nu trebuie confundată cu opera de artă, adică cu obiectul sau cu
bunul esthetic.”16 Într-o exegeză la estetica lui Vianu, Ion Pascadi clarifică: „Distincția dintre
bun și valoare este deci reală, dar procesul este evident mai complex și are la bază în primul
rând determinante obiective.”17 Deși explicația vizează domeniul artistic, există similitudini
cu domeniul învățământului: fără un serios caracter obiectiv, curriculum-ul nu dezvoltă
atitudini (de valori nici nu mai poate fi vorba), ci inoculează un bun atitudinal. Formarea lui
nu are legătură cu intențiile sau nevoile elevului, ci cu interesele profesorului, care dorește
să-l învețe (în sens larg, să-i transmită o posesiune cognitivă deja alcătuită) pe elev, și nu ca
acesta să învețe prin proprie deducție.
Iată, deci, că a înlocui în axioma psihologiei didactice condițiile interne cu
curriculum-ul nu garantează fundamentele corelării competențelor cu atitudinile și valorile.
Însă ar trebui schimbat întreg principiul funcțional, sau doar căutat un înlocuitor viabil
paradigmei curriculare? Ce se întâmplă dacă luăm în discuție această axiomă în cazul artei
actorului? Rezultatul ar putea părea surprinzător: premisele învățământului teatral conțin
involuntar acest înlocuitor – e vorba de specificul metodic al artei actorului. Excelând ca
domeniu eminamente practic, studiul artei actorului în învățământul preuniversitar nu se
bazează pe un curriculum standardizat. Elementele de conținut ale disciplinei sunt aproape
inexistente, iar acest fapt este resimțit uneori de profesorii de specialitate ca o lipsă de repere
în demersul didactic. Probabil bizară în contextul învățământului „de masă”, această situație
nu este doar un îndemn la inovație și inventivitate, ci favorizează însăși supremația metodei
asupra conținutului. Adică exact ceea ce învățământul ultimilor ani își propune, fără mare
succes, să instituie. Sugestiile metodologice adresate profesorului de teatru nu prevăd așadar
Ibidem
Tudor Vianu, Estetica, ed. a III-a, Buc., Ed. Fundaţia Regele Mihai I, 1945, p. 63
17 Ion Pascadi, Estetica lui Tudor Vianu, Buc., Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 35
15
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cantitatea deprinderilor pe care un elev trebuie să le stăpânească, ci vizează calitatea lor –
modul în care acestea sunt descoperite și însușite pe parcursul procesului instructiveducativ. Printr-o subtilă diferenţă de nuanţă, mecanismul logic specific artei actorului
devine singurul conţinut valid al acestei discipline. Deci cel mai obiectiv dintre toate cele
posibile.
Prin urmare, metamorfoza directă, aproape imediată, a competenței „Aplicarea
principiilor artei actorului în situații diverse” într-o atitudine „pozitivă față de valorile
culturale sub diferite aspecte” nu este un fapt întâmplător. Poate fi însă mecanismul descris
mai sus o garanție infailibilă a corelării valorilor și atitudinilor cu competențele, în cazul
învățământului teatral? Probabil că nu, din motive care vor scăpa întotdeauna unei
investigații, oricât de complexă ar fi ea. Valorile și atitudinile pe care le incumbă
învățământul teatral nu pot fi dezarticulate dintr-un context mult mai vast, acela al societății
contemporane și al tendințelor ei. Înțeleasă de cele mai multe ori într-o logică arbitrară,
obtuză și echivocă, lumea modernă pare să fie catalogată de mulți protagoniști ai activității
didactice ca nocivă per se. Totul, de la evoluția tehnologică până la situația economică, pare să
fie de rău augur pentru dezvoltarea „normală” a unui adolescent. Însă lumea modernă,
pentru care se pregătesc generațiile tinere, nu trebuie recuzată și nici catalogată. Într-o
epifanie chic, Karl Lagerfeld cugeta: „Nu putem fi noi aceia care judecă timpul nostru”.
Înainte de a considera economia capitalistă responsabilă de goana după cel mai bine plătit
job, trebuie înteles că „spiritul întreprinzător, dorința de câștig, de câștig bănesc cât mai mare
nu au în sine nimic de-a face cu capitalismul. Această dorință a existat și există la chelneri,
medici, birjari, artiști, cocote, funcționari venali, soldați, tâlhari, cruciați, jucători la ruletă,
cerșetori. Am putea spune că este prezentă la all sorts and conditions of men, în toate epocile
(...). Lăcomia nu este nici în cea mai mică măsură egală cu capitalismul și cu atât mai puțin cu
spiritul său.”18 Înainte de recursul prozelitic la tot felul de spiritualități dubioase ca unică
șansă pentru „vindecarea” de mercantilism, este important să realizăm că
„neospiritualismul, în ciuda aversiunii pe care o are față de materialism, îi seamănă totuși
din multe puncte de vedere, așa încât s-a putut folosi în legătură cu acesta expresia
«materialism transpus», adică extins dincolo de limitele lumii corporale; ceea ce arată foarte
precis acest lucru sunt tocmai reprezentările grosiere ale lumii subtile și așa-zis «spirituale»
[...], care nu sunt decât niște imagini împrumutate din domeniul corporal.”19
A încerca să descifrezi semnificația timpurilor moderne este, fără îndoială, o
operațiune delicată, deloc la îndemână, dar a privi conteporaneitatea ca un pericol compact,
impenetrabil și iminent este o greșeală. A pune dezvoltarea deviantă a unor tineri pe seama
Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului, trad. Ihor Lemnij, Buc., Humanitas, 2007, p. 8-9
René Guénon, Domnia cantității și semnele vremurilor, trad. Florin Mihăescu, Dan Stanca, ediția a 2-a,
Buc., Ed. Humanitas, 2008, p. 251
18

19
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disfuncțiilor și carențelor societății este una dintre gravele erori pe care responsabilii
domeniului educațional le pot face. Asta pentru că o atare concluzie se bazează pe un sofism
– acela că profesorii produc dezvoltarea intelectuală (competențe) și umană (valori și
atitudini) a unui tânăr. Ori raționamentul este profund inexact – această dezvoltare nu este
rezultatul unei intervenții extrinseci. Ea se petrece natural, firesc, independent de imixtiunea
educațională. Rostul profesorului este de a fi receptiv la ritmurile proprii, specifice fiecărui
individ, în care se desfășoară această dezvoltare. Rolul profesorului este deci acela de a
promova școala ca mediu armonios și echilibrat, în care această evoluție să se petreacă optim,
în întreaga ei fecunditate. Nu în ultimul rând, menirea unui profesor este aceea de a
temporiza această devenire, confruntând-o permanent cu ea însăși. Acolo unde acest ideal se
concretizează, principiile corelării competențelor cu valorile și atitudinile devin secundare.
Acolo, această corelație devine organică.
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Abstract: The study of the sound effect has a very important role in
terms of conceptual. If the image has undergone radical developments,
film music and performance went in tandem with the spectacular line
that went along dramatic attempts in time. The soundtrack is a very
important factor in creating adjuvant desired atmosphere. Sound poetic
function is closely related to the atmosphere, by allusion, and its
indirect significance. The language provided by the sound develops
parallel messages near those provided by the text, sound and image
associations produce an effect, a probable conclusion. In choosing a
track soundtrack is important to consider the following issues: how the character is perceived
regarding the sound level by the public, what the character hears, how does a non-literal audio effect
characterize the character? These questions draws distinctions between objective and subjective
perspectives that sound has in theater. Creativity on sound support makes it helpful, an informational
and emotional support for the actor, director and audience.
Keywords: soundtrack, film music, atmosphere, audio effect.
Artiştii vizuali lucrează în parametri de culoare şi textură. Designerii de lumină
folosesc culori calde şi culori reci. Scenografii se folosesc de asprimea sau moliciunea
materialelor. Designerii de sunet au aceleaşi opţiuni - toţi descriptorii vizuali se aplică şi la
sunet. Din păcate, arealul sunetului în teatru nu a comportat o atât de amplă dezbatere,
alegerea coloanei sonore rămânând la nivelul de şansă. Studiul sunetului ca efect are un rol
deosebit de important din punct de vedere conceptual. În România, nu putem spune că avem
catedre de sunet de teatru şi, de aceea, compozitorii fac exerciţiul imaginar al asocierii
sunetului cu imaginea din pură pasiune, însă fără un suport ideatic şi estetic dedicat scenei.
Salutară este, totuşi, decizia UNATC Bucureşti de înfiinţate a unui master în sound şi light
design. Actorul sau regizorul doritori de recital au la îndemână, în schimb, un instrument
indispensabil actului scenic-vocea umană. Prin volum, intonaţie, frazare şi educaţia melodică
a vocii, actorul are acces la gama sonoră cea mai apropiată de spectator. Nu trebuie omisă
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„liniştea” scenică. Adevărul e că în jurul nostru nu avem linişte totală. Ne auzim respiraţia,
bătăile inimii, în condiţii de izolare sonoră totală. Deci „liniştea scenică” nu trebuie înţeleasă
ca atare, ci ca o pauză de la efectele sonore şi muzica ce, la anumite momente, tocmai pentru
punctarea acestora, e bine să tacă. Aceasta este opinia regizorului american de film Michael
Rabiger care în cartea sa Directing, Film Techniques and Aesthetics, la capitolul dedicat
sunetului, precizează despre încărcătura pauzei: „Uneori, compozitorul va puncta în timpul
proiecţiei (filmului n.n.) cât de propice se poate dovedi pauza încărcată, tensionată într-un
anumit moment.”20
Putem considera că ritmul imaginilor, al actorilor, dialogul, mişcarea în scenă sunt, în
felul lor, un fel de muzică. Şi totuşi căutăm unitatea estetică spectaculară şi nu evidenţiem
ostentativ niciuna dintre ele. „Liniştea este adesea arma cea mai de preţ a compozitorului”21,
susţin profesorii Ruth Doughty şi Deborah Shaw în Film, The essential Study Guide. Odată
stabilită ambianţa, efectele sau dominanta auditivă care trebuie obţinute şi infrastructura de
coloane sonore şi banca de date audio, putem spune că deţinem „instrumentarul” care ne
oferă posibilitatea de alegere a rezultatului final.
Prin parcurgerea textului dramatic, apoi graţie întâlnirii cu regizorul, dată fiind şi
situaţia în care regizorul nu se ocupă de conceptualizarea coloanei sonore, se poate trece la
realizarea unei liste in extenso a materialului audio ce urmează a fi prelucrat. Desigur, toate
acestea sunt în pericol de a fi haotice fără o considerare asupra impactului dramatic şi
emoţional pe care este nevoie să-l atingă sunetul.22
Interesantă este evoluţia coloanei sonore, de la filmul mut până la producţiile teatrale
şi cinematografice semnate de Disney. Privind de la Albă ca Zăpada, primul film de lung
metraj semnat de Walt Disney, până la producţiile de music hall-uri de pe Broadway,
observăm prezervarea liniei de muzică orchestrală23. La Regele Leu, spectacol vizionat la
Londra (Teatrul „Lyceum”), coloana sonoră era interpretată de orchestra simfonică, cu un
plus de instrumente tradiţional africane, pentru nota de autenticitate pe care regizoarea Julie
Taymor a intenţionat-o.
Dacă partea de imagine a suferit evoluţii radicale, muzica de film şi spectacol a mers
în tandem cu linia spectaculară pe care au luat-o încercările dramatice de-a lungul timpului.
Cu siguranţă, un spectacol experimental din secolul XXI va avea alte influenţe sonore decât
Michael Rabiger, Directing, Film Techniques and Aesthetics (3rd edition), Focal Press, Burlington, 2003,
p. 542, (trad. n.)
21 Ruth Doughty, Deborah Shaw, Film, The essential Study Guide, Routledge, New York, 2009, p. 83,
(trad. n.)
22 David Sonnenschein, Sound Design – The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema,
Michael Wiese Productions, Studio City, California 2001, p. 125, (trad. n.)
23 Deena Kaye, James Lebrecht, Sound and Music for the Theatre – The Art and Technique of Design, Focal
Press, Burlington, 2009, p. 27
20
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spectacolele de revistă ale lui Constantin Tănase. Genurile muzicale recente au condus spre
digitalizarea aproape în totalitate a muzicii. Stilurile muzicale precum ambient, dubstep,
drum’n’bass, alternative, sunt „nişate”, menite, parcă, unui număr redus de ascultători, şi nu se
pot aplica pentru orice producţie de tip teatral sau multimedia.24 Pentru aprofundarea
coloanei sonore teatrale ar fi firesc să pornim de la funcţia şi scopul sunetelor.
Cât de specifică sau arbitrară este relaţia dintre sunet şi dialog? Este sunetul asociat
cu un personaj şi, dacă da, reflectă coloana sonoră un anumit aspect al personajului?
Funcţia unei partituri muzicale nu este să descopere personajul, ci să genereze o
reacţie. Făcând o comparaţie cu perioada filmului mut, în care proiecţia avea loc cu
acompaniament de pian, putem deduce că rostul muzicii nu era să ne descifreze personaje, ci
să ne ajute să ne simţim într-un anume fel. Filmele, fiind în mare parte comedii, erau
„dublate” de muzica veselă, animată, ajutând publicul să perceapă nota jovială,
amuzamentul şi râsul.
Este binecunoscut faptul că, dacă dorim ca publicul să fie relaxat într-un moment,
apelăm la o anumită gamă sonoră. La fel de clar e că atmosfera greoaie, timorată, chiar
malefică, cere anumite rigori ale sonorizării. În ideea în care regizorul filmului sau
spectacolului alege să fie în acord cu situaţia scenică, linia melodică nu va face notă
discordantă cu cheia emoţională a textului dramatic.25
Când Richard III este acompaniat de o coloană sonoră cu tonuri grave, întreţesute cu
punctări tonale înalte, putem sugera natura labilă a acestuia şi teama se transmite la public
prin sunet. Să ne închipuim că personajul shakespearean ar intra pe o muzică veselă,
asemeni unui carambol sonor întâlnit adesea în desenele animate. Este, evident, respinsă din
start varianta dramei susţinute sonor, mai degrabă transmiţându-se o ridiculizare a
personajului, pe care publicul întelege că nu are de ce să-l ia în serios.
De asemenea, ritmul este vital în construcţia unui fragment sonor. Dacă ritmul este
accelerat, percepem senzaţia de iminenţă a unui eveniment. Pe de altă parte, ritmul aşezat,
rar, dă impresia de hotărâre şi perseverenţă. Ritmul, în sine, duce la producerea de efect
sonor. Actorii produc coloane sonore „ad-hoc”, prin ritmarea sunetelor produse de recuzită,
de decor şi chiar de corpurile lor. Nu reprezintă o noutate improvizaţia muzicală scenică în
care fragmente muzicale întregi sunt reproduse doar din bătăile ritmului pe corp şi
onomatopee, însă toate sunt corelate cu acţiunea scenică.
O partitură muzicală poate fi concepută şi interpretată fără cusur la momentul
oportun în scenă dar, dacă actorii nu o încorporează şi nu colaborează, ea va deveni
intruzivă. Chiar dacă personajele nu sunt conştiente de fragmentul sonor, actorii nu ar trebui
Tomlinson Holman, Sound for Film and Television, Focal Press, Burlington, 2010, p. 267
David Sonnenschein, Sound Design – The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema,
Michael Wiese Productions, Studio City, California, 2001, p.132, (trad.n.)
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să lase neîncorporat momentul sonor. Odată cu acţiunea scenică, actorul este responsabil
pentru ce se petrece pe scenă şi pentru mesajul care ajunge la public. De aceea „este vital ca
actorul să fie conştient de evenimentele scenice care se succed şi de efectele regizorale
intenţionate”.26
De exemplu, într-o acţiune cu ritm în creștere, cu mişcări ample, cum ar fi o luptă
scenică, regizorul poate cere accentuarea unui anumit moment prin schimbarea bruscă a
coloanei sonore şi a mişcării. Actorii vor continua mişcarea scenică ca şi cum personajele nu
sunt conştiente de această schimbare şi joacă situaţia fără nicio schimbare de stare sau de
grimasă. Într-o altă situaţie, actorii asimilează schimbarea sonoră şi joacă în ritmul impus de
oscilaţia tematică şi stilistică a noii coloane sonore. În consecinţă, acest efect de sorginte
cinematografică va atrage atenţia publicului prin elongaţia temporală a întregului moment.
Trebuie observat efectul pe care îl are muzica în codarea emoţională a unui fragment
scenic. Aşa cum spuneam mai sus, coloana sonoră trebuie să genereze o reacţie. Această
reacţie trebuie să fie asimilată de către întreaga echipă de realizare, deoarece e foarte
important şi pentru designerul de lumină (în cazul în care există treceri de lumină) ca acestea
să fie în acord cu coloana sonoră, cât şi pentru sonorizator şi actori. Actorii joacă situaţia în
scenă fiind atenţi şi sensibili la schimbările de lumină şi sunet, de decor şi la prezenţa
interioară a celorlalte personaje. Acest gen de sensibilitate face ca actorul să nu fie un individ
obişnuit, ci să îşi antreneze mereu capacitatea de a prelua şi încorpora orice stimul, fiind
capabil să-l re-emită ca mesaj concret, în funcţie de situaţiile reale sau imaginate.
Merită de precizat şi efectul pe care îl pot avea emoţia şi contrastul în coloana sonoră
şi jocul actoricesc contrapunctat.27 Atunci când sunetelor le-au fost atribuite calităţi umane
prin asocierea cu emoţiile pe care le pot provoca, se poate obţine „textura” necesară unei
anumite scene. În plus, odată ce s-a determinat emoţia ce se vrea ilustrată prin efetul sonor,
se pot varia timbrul, ritmul, volumul, egalizarea, sincronizarea şi tempo-ul, păstrând limitele
dorite.
De exemplu, nu se alterează timbrul sau volumul unei sonerii de uşă, fără să fie
afectat simţul realităţii. Totuşi, prin modificarea subtilă a sincronizării şi a duratei, se poate
sublinia starea personajului care sună la uşă - anxietate, nerăbdare, plictis sau bucurie.
Uneori, sunetul trece limitele emoţionale spre cele concrete, telurice. Un vibrato grav în
difuzoare induce ideea de prezenţă fizică în sală.28
Începând cu anii `90, Rusia deţine o tehnologie denumită modulator VLF (foarte joasă
frecvenţă) ce operează sub o frecvenţă de 20Hz. La o putere scăzută, această armă poate
induce ameţeală, stare de vomă şi dureri abdominale. La un nivel crescut de putere, este
Idem, p.130, (trad. n.)
Deena Kaye, James Lebrecht, op.cit. p. 54
28 Tomlinson Holman, Sound for Film and Television, Focal Press, Burlington, 2010, p. 280
26
27
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capabilă să provoace un efect de rezonanţă în oasele scheletului uman, rezultatul fiind
deosebit de dureros şi provocând incapacitatea persoanei de a se mişca sau reacţiona
corporal. Deşi nu se aplică în teatru, această tehnologie, subliniază sensibilitatea profundă,
intrinsecă a corpului uman la efectele sunetului.29
Dacă am vorbit de rezonanţă până la nivel biologic şi înţelegem că sunetul poate
produce rezonanţa şi empatia publicului pentru anumite momente şi personaje, trebuie să
vorbim şi despre puterea contrastului. Muzica sau efectele sonore care contrastează cu
situaţia scenică constituie instrumente adjuvante pentru spectacol. Impactul emoţional poate
fi potenţat de introducerea unui efect ce funcţionează ca un contrapunct emoţional faţă de
acţiunea scenică.
Dacă într-un moment de tensiune maximă, de disperare în acţiunea scenică,
introducem o coloană sonoră corală de Vivaldi (de exemplu Gloria «RV 589» Et in terra pax)
sau Imnul heruvimilor de P. I. Ceaikovski, maximizăm nota eroică a evenimentelor, a dramei
inevitabile, a sacrificiului suprem. La fel, depinzând de situaţie, se poate susţine ideea de
inspiraţie divină sau, de ce nu, de împăcare cu destinul implacabil şi, coroborat cu jocul
actorilor, un eveniment plin de durere apare, scenic sau filmic, ca maxima victorie şi
transmite mesajul transcenderii dramei prin acceptare.
O situaţie cu totul diferită o reprezintă intenţia regizorală de a parodia o anumită
situaţie sau un personaj, cu scopul sublinierii comediei sau ridiculizării. Fractura perceptuală
pe care o resimte publicul este intenţionată, pentru a transmite un mesaj de interpretare a
acţiunii scenice. Să ne imaginăm situaţia exagerată în care personajele Macbeth şi Lady
Macbeth joacă fragmentul în care se plănuieşte uciderea gărzilor, situaţie terifiantă în text, pe
un fundal sonor de vals vesel şi, la final, odată cu plecarea celor doi, se aude vocea lui
Anatoli Papanov30 care spune: „Nu zaiţ, nu pagadi!”. Desigur, e un exemplu forţat, tocmai
pentru accentuarea nepotrivirii într-un astfel de context. Pentru un efect comic, e necesar ca
toată montarea să permită acest lucru. Publicului trebuie să i se dea şansa să decodifice
acţiunea scenică prin limbajul propus de realizatorii spectacolului. Dacă e să portretizăm un
clown înlăcrimat, vom avea tendinţa să ne amuzăm din cauza costumaţiei sale, a machiajului,
care ne traduc o situaţie exagerată, ridicolă, comică, până să observăm lacrima de pe obrazul
alb.
Lipsa de unitate spectaculară, de mijloace actoriceşti, textuale, de scenografie, de
lumină şi de sunet duce la un diletantism garantat şi la o confuzie a publicului care nu va
înţelege dacă e vorba de o comedie sau de o lume absurdă. Ca urmare firească, munca de
cercetare, de experiment cu sunetul ne poate apropia de un rezultat mai bun, dar nu
www.stanford.edu
Anatoli Papanov - cunoscut actor rus de teatru și film. Actorul i-a împrumutat vocea sa lupului din
seria animată: „Nu zaiț, pagadi!”.
29
30
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înlocuieşte documentarea. Ştiind ce funcţie poate îndeplini un fragment muzical într-un
spectacol, trebuie să ne întrebăm la ce moment istoric şi la ce locaţie ne raportăm în
conceptualizarea coloanei sonore. Este vorba de Iaşul contemporan, de Bucureştiul interbelic
sau de Viena din vremea lui Strauss?
În Macbeth, o izbitură a porţii castelului se cere pentru scena cu Porter (Actul II, scena
3). E necesar, pentru acurateţea istorică a montării să se ia în considerare perioada în care are
loc acţiunea; dacă vorbim de anul 1600, trebuie să ne gândim la ce materiale erau folosite în
fabricarea porţilor, deoarece ele erau complet diferite faţă de materiale folosite în prezent. Şi
acest amănunt face parte din conceptul de unitate spectaculară, pentru restituirea spre public
a concretului şi adevărului scenic.
Această documentare a coloanei sonore trebuie să ţină cont de genul montării, de
cheia regizorală. Dacă regizorul foloseşte textul shakespearean doar ca pretext şi alege să
plaseze acţiunea piesei într-o închisoare de maximă securitate, atunci tot conceptul sonor se
adaptează montării, deoarece perioada în care se desfăşoară întâmplările scenice e cu totul
alta.
În spectacolul 1984, am recurs la adaptarea în limbaj teatral-virtual a romanului
orwellian, deoarece am considerat ideea controlului, plecând de la inducerea unei stări prin
imagine şi sunet şi de la generarea unei nevoi în loc de impunere, cel puţin până la prima
dovadă de rezistenţă a individului. Deoarece acţiunea piesei se petrece într-un loc virtual,
numit Oceania, am apelat la o coloană sonoră cu tendinţe suprarealiste, care comportă
modificări ale liniei melodice, reverberaţii şi voci modificate în contrapunct cu muzica
ambientală în anumite situaţii, pentru a sublinia nota discordantă între esenţă şi aparenţă.
În conceptualizarea coloanei sonore pentru o producţie, trebuie trasate liniile stilistice
ale spectacolului. E vorba de o producţie realistă sau de una stilizată? Ambele forme teatrale
au, desigur, extremele lor. În cazul unei producţii realiste, sunetul poate fi intrusiv şi
caracterizant filmic sau poate fi selectiv şi reprezentaţional. Într-o producţie teatrală realistă,
efectele sonore şi muzica se cer a fi similare cu realitatea, concrete, cu o mare atenţie spre
detalii. Muzica poate fi generată de surse concrete sau poate fi folosită fără ştiinţa
personajelor, ca trecere, precedând sau urmând imaginea scenică în raport direct cu acţiunea
şi dialogul. Dacă muzica ar veni de la un aparat radio, ar fi normal ca personajele să
reacţioneze. Justificarea sursei sonore, fie că e un aparat radio, fie că e un personaj care cântă,
face parte din abordarea diegezică, termen uzitat în cinematografia americană ca încadrare a
surselor sonore cu motivaţie concretă în imagine, în cadru. Muzica incidentală, uzitată
convenţional, este nemotivantă pentru personaje, ajută acţiunea, dar nu o influenţează. Dacă
sursa sonoră nu poate fi identificată sau nu are o justificare concretă în universul narativ
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expus, aceasta se încadrează în categoria non-diegezică. Cu alte cuvinte, muzica poate
manipula personajele dar, de cele mai multe ori, nu influenţează parcursul dramatic al
acestora.
Forma realistă, reprezentaţională, foloseşte sunete originale, adevărate, asemeni
realismului cinematografic, dar designul de sunet este discret. Muzica este mai puţin
incidentală şi mai specifică. Partiturile muzicale sunt cât mai apropiate realităţii şi intervin la
momentul oportun. Provocarea artistică pare a fi descoperirea sunetelor care susţin acţiunea
fără a o domina. Nu e nevoie să auzim un trafic intens pentru a ilustra ideea de oraş, o
singură maşină poate fi suficientă pentru crearea atmosferei. Când suntem în căutarea unei
forme teatrale reprezentaţionale, urmărim elemente caracterizante pentru un spaţiu sonor
mai vast.
În spectacolul În căutarea semnelor de viaţă în univers, produs în 1986 pe Broadway,
actriţa Lily Tomlin interpreta mai multe roluri fiind îmbrăcată cu costume „cu capacitate
sonoră”. Schimbările acestor costume erau sincronizate între interpretă şi operatorul de
sunet. Interpreta genera mişcarea şi sunetistul o continua, având grijă să nu creeze confuzie
în rândul spectatorilor cu sunete suplimentare sau parazitare.32
Pentru forma de teatru al absurdului se pot alege sunete total incongruente şi cumva
dezorientante. În cartea Cercurile concentrice ale absurdului, Anca-Maria Rusu propune o
viziune circulară a lumii teatrului absurdului. „Cercul revine în centrul episistemului sub
forma cercului vicios.[...] Utilizarea structurii circulare, repetitive poate simboliza pierderea
iremediabilă a timpului trăit, negarea oricărei posibilităţi de progresie temporală.”33 Să ne
oprim o secundă şi să ne imaginăm cum s-ar traduce în sunete această idee? Ce tonalităţi ar
caracteriza-o cel mai potrivit? Ar fi ritmul un fel de a defini mai bine? Am putea declanşa un
dialog între partituri, ritmuri sau poate chiar între personaj şi coloana sonoră? Găsim un
autor care deja s-a gândit la acestea. Pentru Beckett, opera sa este „...un corp de sunete
fundamentale”34. „La Beckett, muzica este o temă, nu doar forma multora dintre construcţiile
sale frastice”, notează autoarea, precizând valoarea de personaj pe care coloana sonoră o are
în piesele Cascando şi Paroles et Musique. Beckett însuşi îşi începea repetiţiile cu precizarea:
„Vom juca piesa muzical, o vom interpreta ca pe o partitură muzicală.”35
În farsa Ce a văzut servitorul, scrisă de Joe Orton, autor englez cu o viaţă artistică
scurtă, dar prolifică, ce a şocat şi amuzat publicul prin piesele sale, există o grădină la ieşirea
din biroul doctorului Prentice. Multe intrări şi ieşiri se fac prin această uşă. O modalitate de
Ruth Doughty, Deborah Shaw în Film, The essential Study Guide, Routledge, New York, 2009, p. 83
Deena Kaye, James Lebrecht, Sound and Music for the Theatre – The Art and Technique of Design, Focal
Press, Burlington, 2009, p. 21
33 Anca-Maria Rusu, Cercurile concentrice ale absurdului, Editura Artes, Iaşi, 2009, p. 129
34 Idem, p.109
35 Idem, p.110
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maximizare a îndepărtării de realitate ce se deduce pe parcursul piesei se poate face prin
redarea sunetelor produse de animalele din grădină. Nu numai că se obţine impresia de
bogăţie a faunei, dar se pot sugera animale care nu ar avea nimic în comun cu suburbia
engleză modernă. Elementele de absurd şi suprarealism sonor se dovedesc potrivite
comediei lui Orton.
Forma teatrală ce permite o coloană sonoră stilizată este o încercare de a modifica
realitatea prin exagerare, distorsionare şi conceptualizare. Într-o scenă în care un om
urmează să fie executat, designerul de sunet ar putea folosi efecte sonore ce ilustrează o
respiraţie sau bătăi de inimă, pentru a creşte tensiunea momentului. Acesta este un efect
stilistic, dramatic, de mare efect, reprezentând o puternică decizie artistică.
Forma abstractă ar putea fi definită ca reprezentând interpretarea artistică a realităţii
şi e posibil să fie marcată de viziunea impresionistă (cu accent pe nuanţe, atmosferă,
fluiditate sonoră) sau expresionistă, ce subliniază intensitatea trăirii. În procesul de
conceptualizare, căutarea coloanei sonore are loc, de cele mai multe ori, după concretizarea
ideii ce se vrea a fi marcată cu sunet, urmărindu-se conotaţia comună.36
Nu aducem niciun fel de inovaţie atunci când spunem că sunetul constituie un factor
important, dacă nu vital, în teatru şi film. Coloana sonoră este un factor adjuvant deosebit de
important în crearea atmosferei dorite. Desigur, există pericolul pleonasmului prin
accentuarea unui sens deja subliniat de imagine şi de acţiune. În susținerea acestui principiu
vital în arta spectacolului, am adăuga noi, regizorul Dinu Cernescu spunea despre
colaborarea cu compozitorul Ștefan Zorzor37: „Am evitat întotdeauna să folosim o muzică
ilustrativă și cred că am reușit să avem la fiecare nou spectacol o partitură care făcea parte
inteligentă din punerea în scenă.”38 De cele mai multe ori, realizatorii de spectacole apelează
la sunet ca la o ultimă şansă în creionarea unui sens scenic sau cinematografic. Funcţia
poetică a sunetului se află în strânsă relaţie cu starea de spirit prin aluzia, semnificaţia ei
indirectă. Limbajul oferit de cadrul sonor dezvoltă mesaje paralele faţă de ceea ce oferă
textul. Descoperim în lucrarea lui David Sohnenshein o serie de caracteristici proprii
limbajului sunetului:

36 David Sonnenschein, Sound Design – The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema,
Michael Wiese Productions, Studio City, California 2001, p.111
37 Ștefan Zorzor – compositor roman de teatru și film, cunoscut colaborator al regizorului Dinu
Cernescu care semnează și muzica filmelor Iancu Jianu, haiducul, Iancu Jianu, zapciul, Misterul lui
Herodot, Ecaterina Teodoroiu.
38 Revista „Teatrul”, Nr.1, 1975
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Limbajul imaginii sonore
Similitudine

Similaritate acustică între două sunete (ţipăt şi sirenă)

Hiperbolă

Exagerare evidentă şi intenţionată (ţipăt cu alarmă de ceas)

Metaforă

Sugerează comparaţia unui sunet real cu o idee (ţipăt şi lumină roşie
stroboscopică)

Alegorie

Reprezentarea concretă a abstractului (ţipăt reţinut misterios până la
punctul culminat)

Ironie

Contrast între două extreme (ţipăt cu zâmbet)

Paradox

Contradicţie aparentă ce poate exprima adevăr interior (ţipăt de la o
ţigară)

Însufleţire

Transpunerea unor trăsături vii în obiecte inerte (ţipăt de la o
canapea)

Impactul emoţional
Asocierile sonore cu imaginea produc un sens, o concluzie probabilă. Asocierea a
două contrarii produce un sens şi, automat, o reacţie a minţii. Indiferent cât de ciudat sau
ieşit din context poate părea un sunet, mintea umană tinde să caute ceva cunoscut. Aceasta
se întâmplă când privim spre o stâncă şi avem impresia că întrevedem o figură umană.
Aceste modele arhetipale de reacţie pot funcţiona în favoarea noastră când creăm sunete
non-umane care par a avea caracteristici vocale, cu un „înveliş emoţional”40.
Importanţa implicării sunetului în manipularea timpului în actul artistic nu este una
neglijabilă. În vreme ce timpul obiectiv poate fi măsurat cu ajutorul ceasului, timpul
subiectiv este măsurat de dispoziţia psihologică şi de atenţia ascultătorului. Muzica poate
influenţa trecerea aparentă a timpului prin reducerea sau accelerarea ritmului scenei. Un
ritm dinamic, abrupt va tinde să grăbească lucrurile în scenă, în timp ce muzica romantică,
ambientală va încetini trecerea timpului, facându-l chiar să stea în loc.
Atunci când muzica pătrunde dincolo de „zidul de apărare”, de imaginea de sine,
determină ascultătorul să renunţe la cenzură. Experienţele intense sunt „invitate”, momente
de profundă revelaţie, de autoabandon, de înţelepciune şi conştientizare a relaţiilor
interumane se devoalează.
Sound designer-ul David Sohnnenshein supune atenţiei raportul strâns între suflul
primordial al vieţii şi muzică, adică între respiraţie şi ritmul cardiac. Ritmul este înrădăcinat
David Sonnenschein, Sound Design – The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema,
Michael Wiese Productions, Studio City, California, 2001, p.55, (trad. n.)
40 Idem, p. 61
39
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în corp prin intermediul respiraţiei, al mersului, al bătăilor inimii, al undelor activităţii
cerebrale. Când ritmul perturbă rezonanţa naturală a corpului (ex. ritmul muzicii heavy rock
opus bătăilor inimii), muşchii îşi pierd controlul şi slăbesc. Aceste reacţii umane la sunet pot
reprezenta efecte dorite, intenţionate, în cadrul unui film sau al unui spectacol.41
Fundamentul ascultării active este anticiparea. Prin intermediul expentanţelor mintea
umană caută să se raporteze la spaţiul ei concret, cunoscutul. Aşa cum spune autorul Robert
Jourdain în lucrarea sa Muzica, creierul şi extazul: „un obiect muzical nu este ceva ce ne
şochează la nivel cerebral, cât ceva pe care creierul nostru îl caută prin anticipare”42. Acest
principiu al teoriei muzicale coincide cu structura dramaturgică, fie că este vorba de o
comedie, de dramă sau de vodevil. Astfel, un spectacol cu un text cunoscut este o oscilare
între rutina textului şi inteligenţa şi inovaţia conceptuală care i se asociază.
În alegerea coloanei sonore a unei piese este important să avem în vedere
următoarele aspecte: cum este perceput personajul la nivel sonor de către public, ce aude
personajul, cum caracterizează un efect audio non-literal personajul? Aceste întrebări
trasează distincţiile dintre perspectivele obiective şi subiective pe care sunetul le are în
teatru. Apoi, ne îndreptăm atenţia asupra portetizării prin asocierea unei coloane sonore
particulare în producerea efectului de identificare a personajului prin intermediul
sunetului.43
Sigur că orice lege poate fi încălcată, dacă prin aceasta se genereză un efect limpede şi
unitar. Aici întervine iscusinţa, priceperea şi inspiraţia creatorului. Atunci când actorii joacă
cu implicare totală, sunetul depăşeşte dialogul, evoluând spre o muzicalitate a vocii şi un
limbaj cu potenţial sonor al corpului. Compozitorul Aurel Stroe44 preciza, într-un interviu în
revista Teatrul din 1975 importanța antrenamentului vocii actorului: „Între vorbire și cântat
există o serie de trepte intermediare. Folosirea acestei zone de trecere de la vorbire la sunetul
muzical putea aduce dimensiunea sunetului într-un plan mult mai prezent și mai eficient în
teatru.”45
Ne aliniem acestei opinii de actualitate (chiar dacă era publicată în 1975) deoarece
considerăm că dependența de tehnologie poate, în cele din urmă, dezvolta artificialitate și
dependență de efect. Comunicarea naturală prin voce, tuse, strănut, oftat, zgomote produse
prin contact cu decorul (bătaie cu degetele în masă, bătaie din picior, zgomotul linguriţei în
Idem, p.110
Cf. David Sonnenschein, Sound Design – The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in
Cinema, Michael Wiese Productions, Studio City, California, 2001, p.116, (trad.n.)
43 Idem, p.176
44 Aurel Stroe - compozitor român, profesor la Universitatea Națională de Muzică, București,
University of Illinois, școala normală a Universității din Strassbourg, care a compus muzică pentru
teatru, operă, muzică de cameră, inclusiv muzică electronică.
45 Revista „Teatrul”, Nr.1, 1975
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ceaşca de ceai, etc) spune ceva. Ea caracterizează personajul în acel moment al scenei. Se
dezvăluie pentru actor un bagaj de „instrumente” pentru portretizarea scenică a unei
anumite tipologii, alături de corpul fizic şi cel emoţional.
Cunoaşterea profundă a personajului face diferenţa dintre producerea mecanică a
unui efect sau asumarea viscerală, intimă. Prin sondarea interiorăţii personajului, auzind
ceea ce el/ea aude, publicul poate avea o strânsă legătură cu acea experienţă, mai ales dacă
este prezentată ca fiind distinctă faţă de alte scene din spectacol în care perspectiva este, prin
contrast, obiectivă. În acest caz, subiectivitatea sonoră poate fi utilizată creativ, în scop
regizoral, dând naştere asocierilor emoţionale46.
Sunetele asociate cu scenele dramatice pot fi familiare (de exemplu, torsul unei pisici
auzit în sală poate fi asociat cu o scenă calmă, casnică) sau, din contră, scene fără
particularităţi deosebite pot fi asociate cu sunete extraordinare. Personalitatea unei mulţimi
poate fi sculptată sonor prin sunetele ce acompaniază imaginea scenică. Dacă ceea ce auzim
este o şoaptă sau un murmur, obţinem un efect total diferit faţă de o mulţime zgomotoasă,
necivilizată.47
Unitatea artistică a spectacolului, aşa cum spune Serghei Obrazţov, cere ca niciun
element constitutiv al spectacolului să nu depăşească linia compoziţională, stilistică a
acestuia. Prin urmare, coloana sonoră nu face excepţie de la acest principiu. De aceea,
suportul audio al unui spectacol nu este menit să aibă autonomie în cadrul unei
reprezentaţii. „Adevărata muzică de scenă trebuie să fie produsă în scenă, în acțiune ca o
parte integrantă a spectacolului, făcând corp comun cu lumina, mișcarea și cuvântul. Restul e
cinematograf...”48 ar spune răspicat Ștefan Zorzor, însă în perfect acord cu Obrazțov.
Ne aliniem și noi acestui principiu. Creativitatea în privinţa suportului sonor face ca
acesta să devină un real ajutor, un adevărat suport informaţional şi emoţional al actorului,
regizorului şi publicului. Dacă codurile sonore reprezintă nişte chei pentru publicul privitor
în interpretarea tipologiei personajului, a situaţiei, ele îşi pierd din valoare şi din
însemnătate, dacă depăşesc raporturile asociative cu personajele şi situaţiile dramatice pe
care le acompaniază.

David Sonnenschein, op.cit., p. 179
Idem, p. 93
48 Revista „Teatrul”, Nr.1, 1975
46
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VORBIREA SCENICĂ ŞI VIZIBILITATEA ACŢIUNII INTERIOARE
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voicu.lauraalexandra@gmail.com

Abstract: This article underlines the importance of stage
speaking in the actor`s creative work. It is a fact that the voice
is part of the quartet voice-body-intellect-emotion of the actor
and it has to be developed as much as the rest of the
instruments, in order to work in his favor. In the creative
process, the actor has to discover his character`s voice, his way
of speaking or phrasing, tone using. But, most of all, the actor
has to understand the mental path of the character – his way of
thinking, closely followed by the way he communicates himself.
So this article does not sustain the vocal virtuosity for the sake
of it, but as a completion of the acting technique.
Keywords: acting, voice training, vocal technique, character, actor, communication, artistic pause,
breathing, rhythm variations, intensity variations, register variations, speeking defects.
Articolul de faţă are la bază elemente pe care le voi aborda în detaliu în teza mea de
doctorat. Această teză s-a născut din necesitatea semnalării unor erori de percepţie şi uneori
de gândire în ceea ce priveşte această profesie. Întâlnesc o mulţime de actori preocupaţi de
corpul lor, de cum arată, încearcă să fie într-o formă fizică cât mai bună. Este admirabil şi
necesar acest aspect, dar atenţia pe care o acordă un actor corpului său nu ar trebui să
ocolească aparatul vocal, vital pentru un actor, pentru că asigură acest fel special de a
transmite informaţii.
Ne-am dorit viteză în comunicare, o avem, dar nu ne mai foloseşte pentru că fugim
din ce în ce mai mult unii de alţii, însă sfârşim prin a ne ascunde de noi înşine. Într-o
societateal cărei mod normal de viaţă e compus dintr-o continuă înşiruire de momente
critice, teatrul este mai mult decât necesar, fiind modul prin care se poate ajuta şi împinge
întreaga comunitate consumatoare de cultură, spre conştientizare şi transformare. Acest fapt
se poate întâmpla cu o singură condiţie: ca teatrul să nu alunece pe aceeaşi pantă.
Prin actul comunicării, prin vorbirea înfăptuită atât prin cuvinte cât şi prin voce şi, nu
în ultimul rând, prin corp, faci spectatorul părtaş la gândurile tale. Dacă acest instrument de
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preţ dobândit în cursul evoluţiei nu este folosit aşa cum trebuie, tot spectacolul se transformă
într-o întâlnire formală, de la care actorul pleacă cu un mare deficit de energie şi cu senzaţia
că a avut un public nereceptiv, iar spectatorul pleacă cu senzaţia căşi-a pierdut timpul.
Se poate face teatru fără decor, fără costume, fără machiaj, dar nu fără actori şi fără
relaţia autentică ce se naşte pe scenă la întâlnirea dintre ei. Relaţia, pe scenă, însemnã viaţã atât relaţia cu partenerul, cât şi relaţia cu spectatorul. Relaţia dintre actor şi spectator implică
responsabilitate din partea actorului, iar o neadecvare a mijloacelor acestuia poate trimite cu
gândul la o lipsă de respect faţă de omul care îşi face timp să vină să-l privească. Orgoliul
actorului de a se arăta pe sine, de a-şi arăta potenţialul, poate ascunde teama de a comunica
real cu spectatorul şi poate transforma întreaga reprezentaţie într-o paradă care îşi lasă ambii
parteneri nemodificaţi.
Actorul îşi porneşte creaţia de la cuvânt. Problema intervine atunci când textul este
folosit pentru descoperirea personajului, iar apoi, în momentul rostirii, importanţa acestuia
este ignorată. La un moment dat pe scenă cuvintele par că se întorc împotriva actorului şi îl
blochează, pur şi simplu nu vor să iasă, nu vor să ajungă la spectator, nu vor să vieţuiască în
sensul rolului şi să ajute la construirea relaţiei cu partenerul sub ochii publicului şi, de abia
atunci, actorul realizează că fără acele cuvinte personajul său nu are sens.
Iată cum defineşte profesoara Kristin Linklater49actorul complet: „Perfect
communication demands from the actor a balanced quartet of emotion, intellect, body and
voice. No one part can compensate with it`s strenght for the weakness of another.”50 În
continuarea acestei idei, Kristin Linklater oferă exemple care imaginează perfect riscurile
unei dezvoltări insuficiente ale fiecărui instrument în parte.
Primul exemplu pe care vreau să-l menţionez se referă la un actor care-l joacă pe
Hamlet. Acest actor are norocul ca, din punct de vedere afectiv, să poată cuprinde o paletă
largă de stări, doar că vocea şi intelectul său nu sunt dezvoltate la acelaşi nivel cu partea sa
afectivă. În acest caz, actorul care-l interpretează pe Hamlet poate comunica agonia
personajului. Publicul poate înţelege situaţia şi se poate emoţiona, dar nu va fi convins de
motivaţia suferinţei lui.
Cel de-al doilea exemplu pe care-l găsesc potrivit în susţinerea ideii importanţei
mijloacelor de expresie artistică specifice artei actorului, este exemplul unui actor care are
vocea ca instrument de bază în crearea personajului său, ignorând toate celelalte instrumente
care ar putea să învie personajul odată cu interpretarea lui. Publicul cu siguranţă va fi mişcat
de rezonanţa şi de ritmul vorbirii actorului. Totuşi, fără înţelegerea şi aprofundarea textului,
Kristin Linklater (n. 22 apr. 1936), profesor de tehnică vocală, de actorie, regizor şi scriitoare.
Linklater, Kristin, Freeing the natural voice, ed. Nick Hern Books Limited, Londra, 2006, p.9
(„Comunicarea perfectă cere din partea unui actor un cvartet echilibrat compus din: emoţie, intelect,
corp şi voce. Nicio parte nu poate compensa cu dezvoltarea sa, slăbiciunea alteia.”)
49
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fără un gând clar ce se vrea transmis cu acel text, fără adevărul uman care ar putea fi oferit
publicului de vocea sa puternică, actorul va săvârşi doar o comunicare incompletă.
Virtuozitatea folosită ca scop nu mai crează o uimire profundă, ea poate fi un
spectacol în sine, dar nu stârneşte întrebãri şi nu creeazã reflecţii, este doar un exerciţiu
măiestrit executat. Umanul este cel care impresioneazã. Actorul are prilejul să trezească
spectatorul, să-i ofere o picătură de emoţie sinceră şi curatã. Personal, nu militez pentru un
stil de joc plat, după o anume reţetă şi nici nu susţin dezvoltarea unilaterală a actorului, ci
susţin profesionalismul acestuia până în cele mai mici detalii şi preocuparea acestuia pentru
mijloacele de expresie.
Articolul de faţă se va apleca asupra unui singur instrument al actorului - vorbirea.
Limbajul verbal şi cel paraverbal s-au dezvoltat, în urma procesului de evoluţie, ca
răspuns la nevoia noastră de a comunica. Aceste două tipuri de limbaj conlucrează în
momentul vorbirii făcând posibilă transmiterea ideilor, a părerilor, a trăirilor.
Vorbirea este o modalitate de a acţiona. Dacă privim o piesă de teatru, având urechile
acoperite, vom putea deduce că privim o scenă de conflict sau o scenă între doi îndrăgostiţi,
vom putea vedea disperarea sau suferinţa pe chipul actorului care întruchipează un personaj
sau surprinderea pe chipul altuia, dar nu vom putea înţelege niciodată motivul.
Dacă privim analiza textului dramatic ca pe o acumulare de informaţii, de ce nu am
putea privi vorbirea actorului ca pe modalitatea de a le da mai departe? Care ar fi rostul în
acumularea informaţiilor dacă alegem să nu le împărtăşim? Cuvântul este forma gândului.
Vor exista oameni care vor spune: Atunci care e motivul pentru care spectacolele de teatrudans sau de pantomimă impresionează? Atât teatrul dans, cât şi pantomima sunt tipuri de
teatru care impresionează şi modifică publicul datorită preciziei lor. Sunt spectacole
construite de la bun început în această manieră şi având acest scop şi ca atare au logică şi
coerenţă. Sunt construite în aşa fel încât tot ceea ce creatorul lor are de spus să poată fi
exprimat corporal, sunt gândite în aşa fel încât mesajul să ajungă la spectator.
Sunt tipuri de teatru, arte şi modalităţi de a emoţiona şi a modifica publicul, dar nu
sunt singurele. Cei care folosesc aceste tipuri de teatru ca scuză pentru realizarea
neprofesionistă (din punctul de vedere al tehnicii vocale şi corporale a actorului!) a unui
spectacol care s-a născut din text, ar trebui să analizeze acest aspect. Teatrul-dans şi
pantomima condensează toate trăirile şi gândurile în gesturi, ştiind de la bun început că
aceasta este modalitatea unică de materializare a universului interior al interpretului. Pe
când în teatrul care se foloseşte de text, intenţia, ce într-un spectacol de teatru-dans ar fi pusă
doar în gest sau acţiune fizică, este împărţită între acţiunea fizică şi acţiunea verbală. Odată
ce unul din aceste tipuri de acţiune responsabilă cu transmiterea unei părţi a mesajului către
receptor dispare, dispare cu tot cu energia intenţiei investită în ea şi atunci mesajul va fi
incomplet.
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De aceea, actorul care optează pentru teatrul bazat pe text are responsabilitatea de
a-şi subordona cu măiestrie toate uneltele. Este neprofesionist să construieşti un spectacol,
pornind de la cuvântul scris, pentru ca mai apoi să arunci textul. Este ca şi cum te-ai osteni să
construieşti o casă pentru ca apoi să îi dinamitezi fundaţia. Vei vedea între dărâmături
cărămizi şi vei şti că au fost cândva parte a unui perete, vei vedea apoi geamuri sparte şi vei
presupune că au fost cândva ferestre sau poate geamurile unei servante, vei vedea apoi uşi
dărâmate şi rupte, neştiind pe care uşă se intra în casă. Privind către dărâmături nu vei şti
niciodată unde exact au fost situate toate aceste elemente şi care era de fapt rolul lor. Exact
aşa arată un spectacol de teatru care s-a bazat în construcţia sa pe textul scris, pe care actorul,
din cauza unei false credinţe sau a unei lipse de mijloace, alege să-l rostească într-un mod
nefiresc pentru scenă. Spun în mod nefiresc pentru scenă, pentru că această rostire ar trebui
să fie diferită de cea de pe stradă. Vorbirea scenică trebuie să fie naturală şi firească, dar nu
vulgară. Vocea actorului este cea care face invizibilul (totalitatea proceselor interioare),
vizibil. Vocea actorului ar trebui să lucreze în sensul rolului, să fie vocea personajului prin
care acesta acţionează.
Odată cu înţelegerea faptului că vorbirea în scenă este, de fapt, acţiune, actorul va
deveni conştient de responsabilitatea acestui instrument. Vorbirea este ea însăşi un fapt, un
act, o manifestare a gândului. Arta vorbirii scenice are aceeaşi importanţă ca arta actorului,
fiind, în fapt, o parte a sa. Din păcate, tot mai mulţi actori tineri văd tehnica vocală pentru
scenă, ca pe o materie diferită, uneori chiar opţională, cu totul diferită şi separată de cursul de
arta actorului. Nu îi oferă importanţă spunând: Pentru ce îmi trebuie să învăţ să vorbesc şi să
respir? Doar ştiu asta! Cu siguranţă că orice tânăr actor ştie să respire şi să vorbească, la fel
cum ştie să meargă, să clipească sau să se încheie la şireturi. Într-un mod civil. Cea mai mare
provocare pentru actorul tânăr este să realizeze că, pe scenă, viaţa este diferită de cea
cotidiană, pentru că punerea în alte condiţii decât cele fireşti, schimbă automat şi
modalităţile de acţiune. Vorbeşti altfel, mergi altfel, clipeşti altfel şi te închei la şireturi altfel firesc, dar nu civil.
Actorul tânăr trebuie să fie conştient că pentru a convinge publicul că pe scenă e
viaţă, trebuie să-şi dărâme reflexele cotidiene şi să-şi formeze cu fiecare rol altele noi.
Mulţi actori tineri vor spune: Bine, dar personajul poate să fie oricum. Sigur că da,
personajul poate fi oricum, dar oricum în limitele impuse de textul deja scris, iar orice
abatere de la acele reguli va da naştere altui personaj. Actorul poate fi creativ dacă are
libertate, dar nu o libertate absolută, o libertate între anumite limite, limitele textului şi cele
impuse de regizor. Doar pe acest tărâm actorul poate fi cu adevărat liber şi creativ.
În continuare mă voi opri punctual asupra unor aspecte de care actorul ar trebui să
fie conştient în procesul său de înălţare a personajului din rândurile textului. Odată stabilit
mesajul ce se vrea transmis, actorul trebuie să lucreze în sensul asumării lui pentru ca vocea
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sa să reflecte adevărul personajului. Pe lângă claritatea mentală a mesajului personajului,
actorul trebuie să mai aibă în vedere anumite aspecte în vederea transmiterii juste a acestuia.
1. Corectitudinea rostirii
De ce este atât de important ca actorul să rostească toate cuvintele corect? Imaginaţivă următorul dialog:
„M: D` ce `mbli mereu `negru?
M: Port`oliu` vieţii mele, sunefericită.” Aţi înţelege, în cazul în care nu aţi cunoaşte
textul lui Cehov, că este vorba de dialogul următor:
„M: De ce umbli mereu în negru?
M: Port doliul vieţii mele, sunt nefericită.”? Probabil că nu. Exact aşa cum textul scris
respectă reguli de ortografie şi punctuaţie, exact aşa vorbirea, cel puţin vorbirea de
performanţă, trebuie să respecte regulile ortoepice. În acest fel actorul îşi arată respectul faţă
de cel care stă în sală, aşteptând să afle povestea personajului.
Tot ceea ce simţim/gândim iese la suprafaţă şi prin modul în care vorbim. Acesta este
cel mai important motiv pentru care actorul trebuie să-şi stăpânească glasul şi trebuie să
capete în timp şi prin muncă susţinută, ceea ce numim tehnică vocală. Publicul vine să vadă
povestea personajului, dar, pentru ca acest fapt să se petreacă, personajul trebuie să aibă o
voce, iar actorul să aleagă să o împrumute pe a sa, în sensul rolului.
Odată ce actorul înţelege şi îşi asumă, în procesul său creativ, modul de gândire al
omului din rândurile textului, vocea sa se va modifica în funcţie de procesul pe care îl
parcurge. Actorul îşi pune vocea în slujba personajului, în slujba manifestării vieţii interioare
a acestuia.
Actorul trebuie să înţeleagă că o vorbire precipitată, fie din cauza emoţiilor, fie din
cauza credinţei eronate că aşa este firesc să vorbească pentru a fi credibil, nu va transmite
corect mesajul, iar personajul pe care publicul îl va recepta, va fi diferit de cel care vieţuia în
rândurile textului.Vorbirea precipitată va tranşa cuvintele, le va lăsa neterminate, le va lipi
unele de altele într-un mod nefiresc. Devierea de la rostirea corectă poate avea mai multe
cauze, dar nu toate sunt motivate de modificări ale organelor ce participă activ la actul
vorbirii. Majoritatea greşelilor de rostire au drept cauză reflexul deprins în urma vorbirii
incorecte din mediul cotidian.
2. Nuanţarea cuvântului rostit în sensul situaţiei şi al ideii
Orice cuvânt are un sens. Dacă sensul cuvântului nu este cunoscut de actor, acesta nu
are cu ce să opereze, iar cuvântul rostit va fi plat şi probabil rostit precipitat, pentru că
mintea actorului, negăsindu-i sensul, vrea să scape cât mai repede cu putinţă de el. Actorul
trebuie să cunoască sensul tuturor cuvintelor pe care le rosteşte.
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Odată ce acesta este familiarizat cu sensul lor, poate nuanţa cuvântul respectiv,
jucându-se cu lungimea vocalelor din care cuvântul este compus, schimbând registrele
vocale în timpul rostirii, rostindu-l mai repede sau mai lent decât pe celelalte (variind ritmul,
fără a precipita însă), colorându-l cu diferite intenţii. În acest fel, cuvântul devine nuanţat,
propriu situaţiei şi personajului (circumstanţelor Unde, Cine, Ce), actorul încărcând cuvântul
respectiv cu valoarea descoperită.
Amprenta personală asupra cuvântului trebuie pusă în sensul rolului, nicio nuanţare
exagerată nu este de dorit pentru că îndepărtează rostirea de orice sens pe care cuvântul
firesc îl poate îngloba. De obicei, cuvintele se nuanţează singure, dacă gândul pe care vrem
să-l comunicăm este clar. Şi este clar, dacă este real.
3. Frazarea
Frazarea se referă la accentul pus într-o frază, într-o propoziţie sau un cuvânt şi la
pauzele pe care alegem să le folosim: „Accentul, intonaţia, pauza şi ritmul au un rol foarte
important în vorbire. Cu ajutorul lor se pot exprima raporturi sintactice, se schimbă sensul
unor propoziţii sau se redau anumite stări afective.”51
Accentuarea înseamnă scoaterea în evidenţã a unui cuvânt, a unei silabe, sau chiar a
unei propoziţii. Acest tip de accent se numeşte accent de intensitate. Uneori accentul
schimbat în interiorul unui cuvânt poate schimba sensul (lături – lături). Dar sunt cuvinte, în
interiorul cărora, odată schimbat accentul, nu le schimbă acestora sensul, ci le transformã în
cuvinte pronunţate greşit (doctoriţã - doctoriţã).
Vreau să clarific: atunci când vorbesc despre accentul din interiorul unei propoziţii,
pe care actorul îl poate schimba pentru a sublinia o anumită idee, nu mă refer la folosirea
unui accent nefiresc pus doar pentru a uimi cu virtuozitatea vocală, ci mă refer la accente
puse în slujba ideii replicii, care pot nuanţa şi pot da savoare textului.
Dacă privim fraza ca pe o imagine bidimensională, accentul îl putem privi ca pe
transformarea cuvântului accentuat într-o imagine tridimensională. Accentul logic reprezintă
accentuarea cuvântului, sau a silabei, care ajută actorul să transmită mesajul logic pe care
personajul lui îl vrea transmis. Accentul poate să fie pus pe orice cuvânt, respectând logica şi
regulile gramaticale. De exemplu, accentul pus pe adverb, va sublinia modul de realizare al
unei acţiuni. Accentul pus pe subiect va da importanţă acestuia.
Frazarea poate fi duşmanul actorului dacă acesta, din dorinţa de a fi original,
accentuează prea multe cuvinte sau le accentuează nefiresc. Orice propoziţie poate avea
maxim două accente, în funcţie de lungimea ei, un accent principal şi unul secundar, altfel
propoziţia va deveni cântată şi lipsită de sens. Accentul în replică va pica întotdeauna pe
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ceea ce este important de adus în prim-plan spectatorului, pe ceea ce este important pentru
ca acesta să înţeleagă povestea textului asumat de actor.
Exemplu: „Medvedenko: De ce umbli mereu în negru?
Maşa: Port doliul vieţii mele. Sunt nefericită.”52
În prima replică a Maşei accentul pus atât pe substantivul „vieţii”, cât şi pe
pronumele posesiv „mele” indică motivul pentru care Maşa decide să se îmbrace în negru,
justificarea venind cu următoarea replică, unde accentul logic cade pe adverbul „nefericită”,
arătând starea Maşei, acest aspect fiind cel important. Dacă accentul ar fi fost pus pe verbul
„sunt” ideea transmisă ar fi fost: în acest moment sunt nefericită. Mesajul obţinut în urma
accentuării verbului „sunt”, nu este un element important în povestea ce se vrea transmisă.
4. Variaţii de ritm, intensitate, registru şi impostare corectă în funcţie de condiţii
Actorul îşi va adapta corect emisia în funcţie de cerinţele textului, dar ţinând cont şi
de spaţiul în care joacă. Într-o scenă de conflict, cu siguranţă actorul îşi va ajusta corect
volumul, dar când va realiza că un alt personaj ascultă la uşă, dorind să ascundă faţa de
acesta conflictul la care participă, va reduce intensitatea vocală, dar va păstra intensitatea
intenţiei în replică. Reducerea intensităţii vocale trebuie făcută având conştiinţa faptului că
mesajul trebuie, în continuare, să ajungă la public. Aceasta este variaţia de intensitate.
Variaţiile de ritm pot fi făcute atunci când actorul joacă un personaj care este agitat sau
emoţionat într-o situaţie care propune revederea cu o persoană dragă, iar la întâlnirea cu
aceasta, ritmul vorbirii personajului va scădea, tot din cauza emoţiei şi dorinţei de a fi atent
la ceea ce spune.
Variaţiile de registru pot fi făcute atunci când actorului îi lipseşte credibilitatea într-o
anumită situaţie a rolului sau pe tot parcursul, din cauza vocii sale copilăreşti, să zicem.
Atunci actorul vacăpăta credibilitate în contextul respectiv, prin coborârea laringelui,
schimbând astfel registrul de emisie.
Aceste variaţii vor fi făcute doar în sensul rolului, nu pentru a demonstra
virtuozitatea vocală.
5. Coordonarea respiraţiei
Actorul trebuie să-şi coordoneze respiraţia cu lungimea textului pe care îl are de
rostit, având grijă ca vocea sa să fie contaminată de intenţiile replicilor.
Pe lângă forţa şi frumuseţea pe care coloana de aer, bine susţinută, o oferă vocii
actorului, o respiraţie corectă asigură o bună oxigenare a creierului şi, în felul acesta, actorul
poate scăpa de blocajele cauzate de emoţii. Uitarea textului, de exemplu, este de cele mai
multe ori un efect al unei respiraţii incorecte care duce la o mai mică oxigenare a creierului.

52Anton

Pavlovici Cehov, Pescăruşul, traducerea Tania Filip.
251

Concept vol 9-10/nr 2/2014 şi nr 1/2015
Research
Actorul, prin antrenament vocal susţinut, îşi va dezvolta o a doua natură din acest fel de a
respira, iar pe scenă, noul tip de respiraţie nu va fi sesizat ca un efort.
6. Pauza artistică
La fel ca în viaţă, pe scenă există momente de pauză în vorbire. La fel ca replica,
aceastea trebuie să fie justificate de ceea ce se petrece în interiorul actorului. Prin urmare,
pauzele au un sens şi nu sunt niciodată întâmplătoare. Actorul trebuie să fie conştient că
pauza în vorbire nu e sinonimă cu pauza în procesul mental. Pauza artistică vorbeşte
publicului în aceeaşi măsură în care o face o replică, în unele cazuri, poate chiar mai mult,
pentru că o tăcere poate cuprinde semnificaţii psihologice şi emoţionale profunde. În scenă,
chiar şi atunci când actorul nu are replică, rămâne în continuare ancorat în realitatea scenică,
iar acest fapt îl pastrează viu, în situaţie, pentru că gândul clar al actorului va putea fi citit în
corpul său.
7. Folosirea defectelor de vorbire/respiraţie/frazare pentru a caracteriza personajul
Pentru a-şi contura mai bine personajul şi din punct de vedere vocal, actorul poate
opta pentru asumarea unor defecte de vorbire, de frazare sau de respiraţie. Este
recomandabil însă ca acest lucru să se facă în urma unei cercetări, atât practice (observând
acest tip de defecte), cât şi teorectice, prin consultarea unor cărţi de specialitate, pentru a
înţelege cauzele defectelor şi ce natură au. De exemplu, dacă vor să creeze un personaj
bâlbâit, ar trebui să cunoască faptul că acest defect are bază emoţională, a fost declanşat întro anume perioadă a vieţii, în urma unui şoc sau a unei traume. Dincolo de amuzamentul pe
care o astfel de creionare a unui personaj îl aduce, trebuie ţinut cont de modul profesionist de
îndeplinire a sarcinilor artistice.
Punctele mai sus menţionate au fost parcurse pentru a aduce în atenţia actorului
pluridimensionalitatea cuvântului rostit, ele reprezentând o mică parte din modul în care
personajul se materializează pe scenă. Această mică parte, atunci când este ignorată, face
munca de creaţie a actorului incompletă, împiedicându-l să-şi împlininească scopul profesiei
- comunicarea.
Referinţe bibliografice:
1. Covătariu, Valeria, Cuvinte despre cuvânt, Casa de editurã Târgu - Mureş, 1996
2. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, Editura Albatros, Bucureşti, 1982
3. Grotowski, Jerzy, Spre un teatrul sărac, Editura Unitext, Bucureşti, 1998
4. Linklater, Kristin, Freeing the natural voice, ed. Nick Hern Books Limited, Londra, 2006
5. Mateescu, Olga-Delia, Vorbirea, joc al identităţii, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2009
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Laura Alexandra Voicu este actriţă, absolventă a U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, specializarea Arta
actorului, a urmat apoi masteratul de Arta Actorului, este, în prezent,doctorand (sub coordonarea
Prof. univ. dr. Olga Delia Mateescu) în cadrul aceleiaşi universităţi în domeniul Teatru şi Artele
Spectacolului şi asistent la Departamentul de Mijloace de Expresie, disciplina Vorbire Scenică. A
făcut dublaje de voce pentru Ager Film şi lucrează ca actriţă în spectacole independente.
Laura Alexandra Voicu in an actress, she studied Acting at The National University of Theatre and
Cinematography „I.L. Caragiale”, has a Master’s Degree in Acting, at the same university, is,
currently, a PhD student(her doctoral studies are coordinatied by Professor Olga Delia Mateescu) in
Theatre and Performing Arts and an assistant lecturer in the Stage Speech Department of UNATC.
She doubled voices for Ager Film and works as an actress in independent performances.
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DIN MEXIC ÎN ROMÂNIA – O EXPERIENŢĂ FĂRĂ PERECHE.
O lungă călătorie spre viitorul meu ca actor
traducerea: Mariana Radu

Victor Ivan Espiritu Santo
UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti
viles98_ @hotmail.com
erasmus@unatc.ro

Abstract: The article „From Mexico to Romania – un experience
unmatched. A long journey towards my future as an actor” is the
interesting story of an Erasmus student form Mexico that came to
Romania four years ago. After one year of preparation in Piteşti,
where he studied our language and culture, he was admitted to
UNATC „I.L. Caragiale” Bucharest, at the acting class coordinated by
Professor PhD Doru Ana. In the second year, Victor Espiritu Santo
studied at The Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León from the Spanish town of
Valladolid and, in the third, he returned to Romania and acted in two graduation performances.
Keywords: acting studies, Erasmus student, multicultural experience.
Începuturile
După patru ani în România se va încheia o etapă importantă din viața mea. Acum
șase ani, la sfârșitul liceului, am hotărât să fac o schimbare culturală în viața mea și să studiez
în străinătate. Îmi doream să trăiesc experiențe diferite de cele oferite în țara mea de origine.
Am căutat informații despre diferite locuri și țări, începând cu cele la modă în rândul
colegilor mei, care aleg, printre altele, SUA, Franța, Anglia.
Despre România, despre teatrul românesc, despre școala românească de teatru și
despre UNATC „Ion Luca Caragiale”, am aflat vizitând Ambasada României în Mexic.
Personalul a fost deosebit de atent cu mine, m-au impresionat prin atitudinea lor; ei m-au
convins să aplic la programul organizat de guvernul român pentru studenții străini. După un
aprobat dar abia în 2011 am putut să-mi las familia,
timp, în anul 2009, bursa mea a fost aprobată,
prietenii și slujba pe care o aveam (asistent de regie și actor în varii companii de teatru
necunoscut pentru a-mi începe formarea profesională în
muzical) și să vin într-o țară total necunoscută,
arta dramatică și teatru, cu specializarea în actorie.
Anii aceștia în România sunt pentru mine de o importanță vitală, sunt coloana
vertebrală pe care îmi construiesc viața profesională. Nu a fost prima experiență în
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străinătate pentru mine, deoarece, în timpul liceului, am studiat un an în Finlanda, câteva
săptămâni în SUA într-un liceu din Ankeni, Iowa și două luni în Franța, la Paris, în cadrul
unor programe de schimb cultural. România are o importanță aparte în formarea mea
profesională și în maturizarea mea, datorită momentelor trăite aici.
Am avut ocazia să particip la programul oferit de Uniunea Europeană studenților de
la universitățile membre Erasmus Mundus. Astfel, în anul al doilea de studiu, am participat
la cursurile oferite de Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León din orașul
spaniol Valladolid, un centru de învățământ de înaltă calitate și de mare rigoare. A fost o
experiență de neuitat care m-a îmbogățit atât pe plan uman, cât și pe plan profesional.
Un an de pregătire la Piteşti
La sosirea în România am petrecut un an în orașul Pitești, timp în care am studiat
limba, cultura, istoria și literatura română. A fost un an în care, împreună cu alți tineri din
Nigeria, Camerun, Senegal, Liban, Siria, Israel, China, Mongolia, Italia, Albania, Brazilia,
Costa Rica și Mexic, m-am îmbogățit spiritual trăind în această cultură. Am putut călători în
multe locuri importante din România, am cunoscut Transilvania, parte fundamentală a
culturii și națiunii române, i-am cunoscut, prin intermediul scrierilor lor, pe Caragiale, Blaga,
Eminescu, Sorescu, printre alții, autori importanți ai unei culturi care nu încetează să mă
surprindă zi de zi. Am înțeles că sunt multe lucruri care nu se cunosc dincolo de frontierele
str
țării și că este nevoie de promovarea lor în străinătate.
A fost un an de imersiune profundă în
cultura română, un an necesar pentru adaptarea într-o societate diferită, un an care mi-a
părut dificil din cauza faptului că am fost departe de familia și țara mea. Cred însă că
experiența mea la facultatea din București, un an mai târziu, ar fi fost diferită și mai dificilă
fără acest intermezzo.

şti, clasa de studenţi străini
2011-2012, Piteşti,
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O altă experiență importantă a fost colaborarea la programul pentru tineri „GROW”
de la „Școala de Valori”, care promovează educația non-formală și dezvoltarea personală a
aceast organizație.
tinerilor care participă sau colaborează cu această
Eram astfel gata să-mi încep aventura la faimoasa UNATC și am lăsat în urmă
Piteștiul cu bucuria de a fi trăit această experiență.
Admiterea şi primul an la UNATC
UNATC are, la fel ca multe alte școli de artă, reguli de admitere foarte stricte și probe
titanice, atât pentru candidații români, cât și pentru cei străini. Pentru admitere, am pregătit,
timp de câteva luni, cu ajutorul actriței Luminița Rahău, de la Teatrul din Pitești, monologul

furtunoasă de I.L. Caragiale, monologul shakespearian al
lui Spiridon din piesa „O noapte furtunoasă”
lui Romeo, mai multe poezii de Marin Sorescu, Mihai Eminescu, George Bacovia, un
fragment coreografic mexican de Leilani Maciel, mai multe cântece populare mexicane și de
music-hall.
Retrăiesc și acum cu emoție examenul susținut în fața profesorilor Paul Chiribuţă,
Doru Ana și Florin Zamfirescu, atenția cu care au urmărit monologul lui Spiridon în
româneasca mea atât de comică și interpretarea cântecului popular mexican Cielito lindo,
cântec cunoscut în toată lumea…
Și au început cursurile, și m-am trezit boboc singur și emoționat, alături de colegii mei
de diferite vârste, din diferite regiuni ale României, dar și din Bulgaria – colegul meu Veliko
Velikov, – toți în căutarea unei formări în arta actoriei.

coordonat de prof. univ. dr. Doru Ana.
Promoţia 2012-2015, coordonată
Alături de lect. univ. dr. Lorette Enache, coregraf şi profesor de expresivitate corporală
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Colegii mei și cu mine am fost îndrumați de Doru Ana și de echipa lui de profesori,
toți maeștri în arta actoriei – Mircea Rusu, Alexandru Jitea, Paul Chiribuţă, Marela Juganaru,
şi profesorii mei de actorie Ştefan Velniciuc și Puiu Serban, pedagogi dedicați, ghizii noștri în
ale teatrului. În primul semestru am luat parte la diverse ateliere conduse de fiecare dintre
ial – pe care s-a construit formarea noastră ca
aceștia. Acestea au constituit baza – esențială
rii în noi înșine a motivației de a fi pe scenă, a unei
actori, au fost punctul de plecare al căutării
linii creatoare coerente și a relației cu partenerul de scenă.
Mai târziu, munca noastră a fost mai detaliată și, împărţiţi pe grupe, am lucrat
român şi scene de teatru realist-psihologic. Eu am
dramatizări (ale unor texte din literatura română)
fost parte a grupului condus de profesorii Puiu Şerban și Ştefan Velniciuc. Astfel, l-am
descoperit pe Mihail Sebastian, autorul unor piese importante precum Steaua fără nume,
Insula și Jocul de a vacanța, care mi-au provocat curiozitate și plăcere intelectuală.
Împreună cu Ambasada Republicii Mexic, am avut ocazia să duc la capăt două
montări importante: un spectacol bazat pe tradițiile mexicane de Ziua Morților și Pastorela
Mexicana – versiune populară a unei piese de teatru religios de Crăciun, gen interzis la
finalul secolului XVIII – alături de talentații mei colegi de generație Ghighi Eftimie, Anapeanu, Teodora Păcurar, Daniel Nuţă și Laurenţiu
Maria Ivan, Diana Lazăr, Victor Ţăpeanu,
oficialit țile mexicane.
Drăgan, care au fost foarte apreciați de oficialită
Tot în primul an de facultate am fost vizitat în România de mama mea, care a fost
surprinsă de frumusețea deosebită a acestui loc.
Am hotărât să urmez anul al doilea de studiu în Spania. Am considerat că este
necesar să fac o parte din drum într-o țară în care se vorbește limba mea maternă și Spania a
datorit influenței pe care o exercită teatrul spaniol
fost, fără îndoială, cea mai bună opțiune, datorită
asupra dramaturgiei mexicane.
Al doilea an. Erasmus la Valladolid
La sosirea în Spania, încă sub
influența UNATC, am găsit o școală mai
mică, cu un mod de organizare diferit,
patru ani de studiu în loc de cei trei din
România, un grup de 16 colegi și ca
profesoară o actriță și regizoare care
studiase în Anglia teatrul contemporan
şi are o trupă de teatru la Madrid numită
El Submarino – Gloria Padura.
În primul semestru am studiat
tehnica realismului și devising-ul și am
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montat comedia Usted tiene Ojos de mujer Fatal de Jardiel Poncela. Montarea s-a făcut pe
parcursul mai multor luni prin intermediul temelor, al exercițiilor de analiză și improvizație,
iar spectacolul a fost prezentat în parcuri, dar și la Teatrul Regal din Logroño, la Facultatea
de Arte din cadrul Universității Complutense din Madrid și la Teatrul Orașului Valladolid.
Spania este un loc magic, plin de locuri marcate de istorie, de trecerea timpului. Este
un loc care te inspiră prin oamenii săi fericiți și plini de candoare. Teatrul a conviețuit cu
artele, cu războiul, cu arhitectura, cu dansul. Am vizitat mai multe orașe spaniole, dar și
Portugalia, atras de Jose Saramago și de literatura sa.
În partea a doua a anului am realizat mai multe proiecte de interpretare și am abordat
texte ale teatrului expresionist spaniol, texte ale marelui autor José Ramón María del Valle
Inclán, autorul unui teatru incisiv și profund, plin de metafore, simboluri și idei, care
ascunde lumi magice, fantastice. De asemenea, am studiat și tehnici de teatru postmodernist
cu autori ai acestui gen, cum este Martin Crump, căci în ceea ce privește pregătirea actorilor
școala spaniolă este foarte exigentă și disciplinată și oferă o formare completă. Se lucrează
asupra vocii, se face canto, mișcare și expresie scenică, lupte scenice, lupte cu spada și sabia.
Alte materii studiate sunt literatura dramatică, istoria artei, expresie și comunicare, literatură
și teatru spaniol și multe altele.
A fost o plăcere să o primesc la Valladolid pe Lorette Enache, lector al UNATC, care a
susținut un curs de mișcare și expresie corporală, foarte bine primit de studenți. Am avut
ocazia să fiu traducător pentru colegii mei și astfel să fac o recapitulare înainte de întoarcerea
mea în România. Sunt profund recunoscător pentru șansa de a fi primul student UNATC de
la secția de actorie care a beneficiat de o bursă Erasmus.
Al treilea an. Înapoi la Bucureşti, licenţă şi punct final
Întoarcerea în România pentru ultimul an de studiu la UNATC mi-a prilejuit
participarea la două spectacole ale secției de regie și colaborarea cu Mădălin Hîncu pentru
spectacolul Picnic pe câmpul de luptă al autorului spaniol Fernando Arrabal și Un cuplu ciudat
al autorului american Neil Simon, regia colegului meu Horaţiu Drăgan. Picnic pe câmpul de
luptă este o bijuterie a teatrului absurd. Eu sunt un soldat care ajunge în tranșeea inamică și
alături de colegii mei, spectacol după spectacol, ne străduim să aducem în inima
spectatorilor mesajul de umanitate și fraternitate al lui Fernando Arrabal: suntem cu toții
frați, nu există nicio rațiune de a purta război unul împotriva altuia. Cu rolul din acest
spectacol, foarte important pentru mine, îmi susţin lucrarea de licenţă. Un cuplu ciudat, pe de
altă parte, este o comedie care, într-un ton dulce-amar, ne vorbește despre singurătate,
prietenie și iubire. Trebuie să menționez și spectacolul Kalevala organizat cu ocazia Zilei
Europei pentru Ambasada Finlandei la București, spectacol care are la bază un poem epic, pe
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care l-am pus în scenă alături de colegii mei Ana-Maria Ivan, Diana Lazăr, Ghighi Eftimie,
Iulian Burciu și Vasile Onică.
Aici se încheie o etapă și va începe alta… Încotro voi
merge? Ce voi studia? Poate regie, poate pedagogie. Încă nu
acumulat în ultimii ani mă
știu, dar sunt convins că experiența acumulată
va ajuta să aleg drumul cel bun. Sunt convins că anii petrecuți
aici mă vor ajuta să privesc din alt unghi realitatea de acasă. Mă
întorc acasă cu inima împărțită în două, convins că acest prieten
al teatrului românesc, probabil cel mai român dintre mexicani,
deschis
eu …. voi avea aici, întotdeauna, ușa deschisă.

Mihai Mitrea, Clara Popadiuc, Alexandru Voicu şi
Victor Espiritu Santo în
Picnic pe câmpul de luptă
de Fernando Arrabal,
regia: Mădălin Hîncu,
foto: Ana-Maria Iordache
Referinţe:
1. http://unatc.ro/prezentare/
2. http://www.fuescyl.com/index.php/escuela-superior-de-arte-dramatico
3. http://unatc.ro/erasmus/ghid.php

Victor Ivan Espiritu Santo este un actor de origine mexicană, student la UNATC, în România, şi
student Erasmus în Spania, la Valladolid, în cadrul Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y
León. A dovedit excepţionale calităţi de management în carieră, fiind un actor talentat, complet,
capabil a juca şi în română, şi în spaniolă.
Victor Ivan Espiritu Santo is an actor of Mexican origin, student at UNATC, in Romania, and
Erasmus student in Spain, in Valladolid, at The Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y
León. He proved to be exceptional in managing his career, being a talented actor, fully able to play in
Romanian and Spanish.
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Interview

To make it or not to make it,
that is the drama…
2 interviuri de lect. univ. dr. Dana Rotaru
în continuarea seriei ce a debutat în Concept vol. 7/nr.2/decembrie 2013
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Interview

Caroline Gombe
ansa devenirii internaţionale
interna
America – şansa

Dana Rotaru: De ce actriță?
Caroline Gombe: Pentru că îmi plac poveștile! Așa am crescut: ascultând poveștile citite de
mi, mai apoi, prin dans și prin muzică...Mult mai
bunici și de mama. Le-am spus eu însămi,
târziu am descoperit teatrul! Știu sigur că cea mai puternică atracție artistică din viața mea a
c a fi parte
fost filmul! Copil fiind, am văzut sute de filme cu bunica mea, iar când am aflat că
din acele povești este o meserie am știut că nimic nu mă va opri să o fac.
D.R.: Și ai făcut-o! Ai absolvit actoria la UNATC, iar acum lucrezi în Statele Unite, la New York!
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C.G.: Da... Pentru că în România drumul spre film trece prin teatru, am început așa. Și sunt
extrem de recunoscătoare pentru asta. Iubesc teatrul la fel de mult pe cât iubesc filmul.
D.R.: Cum a fost admiterea la UNATC?
C.G.: Admiterea la facultate a fost pentru mine un proces de acceptare a meseriei pe care
urma s-o fac. Am învățat că trebuie să fiu distribuită și, ca acest lucru să fie posibil, trebuie să
am un repertoriu care să mă reprezinte și să creeze o deschidere pentru mine în
teatrul/filmul românesc. Înainte de facultate am lucrat cu un actor minunat al teatrului
Odeon, Mircea Constantinescu, care a fost şi primul meu profesor. Admiterea a fost o
poveste frumoasă, intensă, plină de emoții, nervi, speranță și încredere. Am întâlnit niște
oameni minunați în timpul admiterii! Majoritatea mi-au devenit ulterior colegi și prieteni.
Am avut o comisie cu nume mari: Dem Rădulescu, Florin Zamfirescu, Adriana Popovici, Ion
Cojar... Îmi aduc aminte prima probă, când tot ce mi-a ținut emoțiile în frâu a fost vocea
blândă și glumeață a lui Florin Zamfirescu și ochii rotunzi și negri, care cumva îmi zâmbeau,
ai Adrianei Popovici. Îmi aduc aminte că, după ultima probă, am plecat nemulțumită de ce
făcusem și, pe scări, m-am întâlnit cu Dem Radulescu, cu care tocmai dădusem proba. S-a
uitat la mine, a ridicat o sprânceană și a trecut mai departe. Am fost sigură că n-am intrat. Iar
apoi, după câteva zile lungi de așteptare, am primit cel mai frumos telefon din viața mea de
până atunci, de la un viitor coleg de facultate care mi-a spus: „Nu ți-am zis eu c-o să intri?!”
D.R.: Ce ai învățat la UNATC?
C.G.: Mi-a plăcut extrem de tare cum a fost structurat cursul nostru de actorie – pe module.
Am avut șansa să lucrez cu mai mulți profesori și, mai ales, cu profesori specializați (cu
Veniamin Filshtinsky am lucrat pe metoda acțiunilor fizice a lui Stanislavski, cu Sanda Manu
am exersat Commedia dell’Arte și cu Cătălin Naum am studiat Caragiale). A fost foarte
important pentru mine să iau de la acești oameni cât de mult erau dispuși să ofere pentru că
eram conștientă de valoarea experienței lor. Dar am învățat sau am „furat” extrem de multe
din cursurile „clasice” de actorie. În primul rând am învățat enorm de la Florin Zamfirescu,
Zamfu cum îi ziceam noi cu drag, datorită felului său aparte de a explica și de a povesti în
același timp și datorită modului neconvențional, prietenesc, apropiat și direct prin care se
apropia de fiecare om în parte. Îmi plăceau și cursurile de Istoria Teatrului cu regretata
doamnă Berlogea și abordarea domnului Toboșaru (Sir Toby) asupra esteticii artei teatrale.
Am fost cu siguranță influențată și reorientată de cursul de film din anul III al lui Gică Preda,
care mi-a deschis o nouă perspectivă asupra filmului, a filmului de artă și a actoriei de film la
un nivel mult mai profund. A fost important – deşi atunci conștientizam mai puţin – studiul
monologului pe care l-am făcut cu Marela Jugănaru. În anii care au urmat am avut extrem de
multă nevoie de monoloage! Când am terminat școala aveam câteva monoloage potrivite în
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repertoriu și aveam știința de a lucra și la altele noi. Pentru asta îi sunt recunoscătoare
doamnei profesor Jugănaru.
D.R.: Aşadar, aceștia au fost oamenii care ţi-au influențat
formarea?

influen a
C.G.: Cu siguranță! Bineînţeles că principala influenţă
avut-o profesorul meu, Florin Zamfirescu. Am știut din
prima zi, din primul moment, că e de partea mea orice ar
fi! Am simțit că el crede în mine și mă sprijină! Și ăsta e un
înv țat de
lucru foarte important pentru orice student. Am învă
la Zamfu nu numai despre actorie, ci și despre profesie,
despre munca în teatru sau film, despre cum să
s te
raportezi la această muncă,, despre ce e important din tot
ce ți se oferă sau din ce ți-ai dori să ți se ofere. El ne spunea
mereu: „Actorii joacă”.
”. E foarte important în lumea asta
s nu uiți să îți
plină de audiții și proiecte și idei și încercări să
s -ți spui
faci meseria, să faci în așa fel încât să continui să
poveștile, să înveți să te adaptezi, să te reinventezi, dar să
nu te oprești. Florin Zamfirescu m-a învățat să fiu un învingător în meseria pe care o fac și o
să-i fiu recunoscătoare toata viața pentru asta.
O altă întâlnire importantă a fost cea cu Cătălin
C
Naum și cu felul în care știa
dumnealui să trăiască și să facă teatru – unul și același lucru pentru dumnealui. Nu am văzut
niciodată atâta dragoste și dedicație pentru meseria asta. A fost un profesor sublim, un om
minunat pe care sunt atât de fericită ca am avut șansa să-l întâlnesc și să-l cunosc... mi se pare
tr ște în fiecare din oamenii cu care s-a
ireal că nu mai e fizic cu noi, pentru că altfel el trăie
intersectat cât a fost printre noi...
Mi-aduc aminte cu drag de Costin Anghel și de orele de dans, de dragul de Szobi
Cseh și de orele de cascadorie care mi-au folosit în toți anii ăștia în atât de multe și
neașteptate moduri...
D.R.: Cum a fost desprinderea de școală?
C.G.: Destul de lină, am avut șansa de a fi distribuită și ulterior angajată în Teatrul Național
din București chiar a doua zi după închiderea Galei Absolvenților! Apoi am fost distribuită
într-un proiect la Teatrul Odeon. Adaptarea la lucrul în teatru a fost relativ ușoară, jucam
s cred că nu mai există Casandra!... În plus,
deja de ceva vreme la Casandra – încă mi-e greu să
lucrasem în teatru înainte de admiterea la facultate. Mai toți actorii cu care lucram erau ca și
mine, absolvenţii ai UNATC! Deci, aveam deja ceva în comun!
D.R.: Care sunt rolurile (importante) pe care le-ai jucat în România?
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C.G.: Toate rolurile sunt importante pentru mine și le iubesc pe fiecare în parte. Unul dintre
ele este Tituba din Vrăjitoarele din Salem, la Teatrul Național din Constanța. Tituba mi-a trezit
un anume fel de sensibilitate prin inocența ei și prin felul în care se raportează la absurditatea
lumii care o înconjoară. O altă experiență interesantă a fost spectacolul Chicago, în care am
jucat timp de 3 ani, de la premieră până la ultima reprezentație. Am jucat mai multe roluri în
Chicago, printre care și Velma Kelly (unul din rolurile principale). A juca mai multe roluri
or pentru teatrul și actorii români.
într-un spectacol mare era un concept relativ nou la acea oră
Spectacolul a fost produs și regizat de o echipă spaniolă, în colaborare cu Naționalul
bucureștean. Spectacolul s-a repetat încă de la început în mai multe distribuții. Acest fapt a
creat o atmosferă specială din care am învățat multe despre mine ca om și ca actor, despre ce
Alt experiență de care îmi aduc aminte cu plăcere
vreau și ce nu vreau de la profesia asta. Altă
s plec din
este rolul povestitoarei într-o piesă pentru copii, în care am jucat exact înainte să
țară. Era vorba despre o piesă regizată de Cristi Juncu, unul din regizorii mei preferați din
România. A fost prima dată când am luat contact cu un public format exclusiv din copii, iar
energia aceea exclusiv pozitivă,, curiozitatea, plăcerea
pl
și nerăbdarea cu care voiau să
descopere povestea odată cu tine a fost o experiență unică și de neuitat pentru mine.

profesional
D.R.: Ce ai învățat în această perioadă profesională?
ă fiu parte dintr-un grup de oameni cu care să
C.G.: Să mă bucur de viața de actor, să
împărtășesc bucuriile și tristețile, împlinirile și neîmplinirile inerente lumii noastre
profesionale. Am învățat să mă adaptez la condițiile unei vieți artistice încă de la început de
s
drum, să găsesc posibilități și variante de a avea un venit cât de cât constant din actorie, să
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mă bucur de experiențe diferite, de turnee, am cunoscut și am lucrat cu oameni absolut
minunați în diverse colțuri ale țării.
D.R.: Ce te-a determinat să pleci peste hotare și nu oriunde, ci în Statele Unite?
C.G.: Mi-am dorit dintotdeauna să fiu un actor internațional. Cred că ține de o anumită latură
a mea... Sunt un om care nu crede foarte tare în granițe, cred că suntem oameni și atât, iar
pământul ne e dat tuturor ca să-l descoperim, fiecare în felul său. Eu am ales să-l descopăr
prin ceea ce fac. Pe de altă parte, am fost mereu fascinată de felul în care poveștile din filmele
americane sunt văzute de o lume întreagă... Am ales America pentru că aici este locul de
unde poți începe să devii internațional.
D.R.: Ce mai avea de învățat actrița Caroline Gombe și ce a învățat în Statele Unite?
C.G.: În primul rând aveam de învățat cum să devin profesionist. Asta mi-am dorit cel mai
tare de la programul de master pentru care am dat audiție în State. Am avut șansa să lucrez
în România în filme produse de companii americane sau cu regizori și actori americani și am
văzut o diferență distinctă în abordarea și raportarea la meserie. Din aceste întâlniri am
realizat că îmi doresc să lucrez așa, că vreau să fiu parte din acel sistem artistic deoarece are
mai mult sens pentru mine. În programul de master pe care l-am ales în urma ofertelor
ulterioare audiției de la URTA am învățat următorul nivel al acestei profesii: industria de
teatru și film. Ce înseamnă a transforma o meserie artistică într-o industrie? Înseamnă să
cunoști regulile, să fii pregătit și capabil a te reinventa în orice moment, să știi ce se întâmplă
pe piața din care vrei să faci parte, să știi cum ești perceput de industrie și ce aduci tu, ca
profesionist, în proiectul din care faci sau vrei să faci parte. Iar toate lucrurile astea le-am
învățat în State, în programul de master pe care l-am urmat.
D.R.: Cum descrii experiența newyorkeză? Dar pe cea de la Los Angeles?
C.G.: Iubesc New York-ul! E un oraș mare, cu oameni veniți din toate colțurile lumii și care sau adunat aici, în marea majoritate, din motive profesionale. Este un loc în care tot ce
contează e cât de mare e pasiunea pe care o ai, cât de mult crezi în pasiunea ta și cât ești
dispus să muncești pentru a-ți atinge idealul. New York-ul e o experiență în fiecare zi,
bineînțeles că are un ritm al lui, pe care abia în ani începi să-l înveți. Există aici o energie
unică care derivă, cred eu, din multitudinea de energii adunate din diverse părți ale lumii.
Profesional vorbind, New York-ul apreciază caliatea, performanţa şi încrederea în sine. Aici
ai ocazia să afli ce poți face cel mai bine, acele lucruri pe care ești capabil să le faci în orice
moment din zi sau noapte. Înveți să te definești profesional, să știi care îți sunt atuurile și de
acolo să începi să crești. Înveți să respecți munca fiecărui om din jurul tău pentru că știi că și
ei sunt sau vor deveni, sau vor să devină cei mai buni în ceea ce fac. Pentru mine asta e o
energie vitală, creatoare, înseamnă a te regăsi ca om în ceea ce ai ales să faci, înseamnă să
trăiești complet: prin ceea ce ești și prin ceea ce faci.
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Los Angeles-ul este exclusiv orașul filmului, al viselor, al imaginii. Îmi place să merg
acolo să filmez. Totul respiră film acolo, toți oamenii sunt actori sau scenariști, sau regizori,
sau, oricum, oameni din industria filmului. E fascinant, dar energia este diferită
diferit de cea din
New York... Există multă tristețe și dezamăgire, vise pierdute sau neîmplinite, ascunse în
spatele palmierilor și al caselor acelora superbe. Există un soi de competiție în L.A. care pe
bazată pe imagine. Mi se pare inutilă această
mine nu m-a prea interesat niciodată:: cea bazat
competiție! Dacă în spatele imaginii e mai nimic, nu prea înțeleg care e competiția și, mai
ales, pentru ce ești în acea competiție! De aceea, L.A. mi se pare un oraș care îmbină perfect
cele două măști ale teatrului: este, în același timp, vesel și trist. Vremea e superbă o mare
parte din an, majoritatea caselor au piscine, oamenii sunt politicoși și prietenoși (dacă nu sunt
la volan!), mâncarea e sănătoasă – L.A. e un oraș în care se trăiește foarte sănătos! – oceanul e
s faci un film, două...1000...
aproape și plajele sunt superbe! E locul perfect unde să
D.R.: Vorbește-ne despre experiența de pe platourile de filmare!

coast ești (est/vest) și ce proiect
C.G.: Platourile de filmare diferă foarte mult, depinde pe ce coastă
strict pentru că toți avem un
faci – film sau TV. În New York organizarea e mult mai strictă
program, respectăm niște ore și nu facem doar un singur lucru în ziua aceea, de cele mai
multe ori. În L.A., când ai semnat pentru un proiect, îți dedici toată perioada pentru care ai
semnat acelui proiect. În film există o lejeritate în ceea ce privește numărul de duble și
s fii extrem de bine
diversitatea abordării scenei. În TV totul e precis, rapid, clar, trebuie să
pregătit când ai ajuns pe platou, pentru că
ă lucrezi mereu cu oameni noi și, de multe ori, cu
regizori diferiți. Bineînțeles că sunt lucruri constante, pe care le înveți încă din școală, lucruri
care țin de profesionalism,
de o conduită profesională,
de respect față de meseria pe
care o faci și față de proiectul
din care ai acceptat să faci
parte.
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Orice curs de film ai urma aici, lucrezi atât în fața camerei, cât și în spatele ei. Așa vei înțelege
f
toate acele
că atunci când tu ajungi la filmare, echipa e deja acolo de câteva ore, făcând
lucruri despre care ai învățat că se fac înainte de filmare. Astfel, o ssă știi exact cât timp a luat
echipei să pregătească cadrul, cât de minuțios e gândit totul și cât de important este fiecare
intr în discuție, relația pe care
pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului. Aici întârzierile nu intră
o ai cu echipa de filmare e una colegială, nimeni nu se plânge pe la colțuri, există un om angajat
Exist de altfel, un om angajat cam pentru
exact pentru asta: să aibă grijă de cine se plânge! Există,
fiecare necesitate pe care ai putea-o avea aici! Totul e organizat pe majoritatea platourilor pe
care am lucrat, în așa fel încât proiectul/filmarea să decurgă perfect.
D.R.: Ce înseamnă să fii actor în State sau care este condiția actorului profesionist aici?

t
în șansa ta, în faptul că
C.G.: Actor în State înseamnă să crezi, în primul rând, în talentul tău,
ai ceva de spus ce merită ascultat și văzut de o lume întreagă. Înseamnă să înveți să ai
răbdare, să știi că fiecare lucru, cât de mic, pe care îl faci este parte din drumul tău. Înseamnă
să fii pregătit în orice moment pentru „the big one” și să tratezi fiecare rol/job pe care îl
s faci tot ce ține
accepți ca pe „the big one”. Înseamnă să lucrezi continuu pentru meseria ta, să
de tine pentru a fi în forma ta cea mai bună, profesional, fizic, psihic și sufletește. Înseamnă
artistic din care vrei să faci parte.
să fii informat despre tot ce se întâmplă în lumea artistică
Înseamnă dedicație, pasiune, muncă și bucurie.
D.R.: Ce înseamnă să lucrezi la cariera ta?
C.G.: Înseamnă, în primul rând, să începi să te gândești rațional și obiectiv la profesia pe care
o faci. Apoi, înseamnă să știi exact ce vrei să faci, care e locul în care vrei să ajungi prin
meseria ta. Pe urmă, înseamnă să te uiți onest la tine și să definești locul în care ești, de la ce
nivel pornești. Mi s-a părut întotdeauna greu să mă uit în urmă, pentru că mi se părea tot
timpul că nu am făcut
suficiente lucruri în meseria
mea... Dar sunt nevoită să fac
asta, pentru înnoirea vizei de
lucru, o dată la 3 ani! Și așa
îmi dau seama câți pași am
făcut, unde sunt față de acum
ceva vreme și încotro mă
îndrept cu lucrurile pe care leam făcut. E la fel de important
ca, în timp, să-ți construiești o
echipă de oameni care te
reprezintă,
care
lucrează
împreună cu tine la cariera ta
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și a lor implicit. E la fel de important să păstrezi legătura cu oamenii cu care ai lucrat, să fii
artistic în teatru, film, TV sau în orice zonă
tot timpul în contact cu ce se întâmplă în lumea artistică,
de care ești interesat.
D.R.: Ce înseamnă pentru tine să reușești /to make it as an actress?
C.G.: Să descopăr și să mă redescopărr ca actriță, lucrând cu cei mai buni, cu cei mai talentați
și mai pasionați oameni din această profesie, în cele mai inovative, interesante, halucinante,
creative, extraordinare proiecte din lume, să
s spun povești care șterg granițele, devenind
poveștile unei lumi întregi...
D.R.: Care sunt proiectele sau planurile tale pentru viitorul apropiat?
C.G.: De planuri m-am vindecat! În momentul de față sunt în preproducție cu primul film pe
care îl voi și co-produce împreună cu regizorul italian Mattia Molini. Este vorba despre un
proiect foarte drag mie, bazat pe un text al domului Matei Vișniec. Dumnealui a avut
bunătatea
tatea de a ne acorda drepturile de difuzare. De text m-am îndragostit la prima lectură!
Este un proiect la care lucrăm
m deja de un an, a trecut prin diverse stadii de lucru, dar acum
suntem foarte aproape de forma finală și de prima zi de filmare! Între timp, unul din filmele
pe care le-am filmat anul trecut e deja prezent la al cincilea festival de aici și asteptăm vești și
din Europa. Suntem în discuții pentru un proiect TV și am și ceva proiecte de film aliniate,
dar mai sunt detalii de discutat până să le pun pe Facebook (râde). În această vară am predat
actorie la New York Film Academy Summer Program, iar acum mi s-a oferit să predau un
curs de Acting Technique pentru
acest an universitar și mă bucur
foarte tare să am și această
experiență.
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Maria Roman
Învăţând să fiu actriţă, am învăţat să trăiesc.

Dana Rotaru: Cum a fost începutul şi de ce actriţă?
Maria Roman: Îmi aduc aminte cât se poate de clar cum au decurs lucrurile. Aveam 16 ani,
eram în liceu la Spiru Haret, prima clasa de mate-fizică cu engleză intensiv (cu asta m-au
păcălit... intensivă era doar matematica!), când mi-am dat seama că mi-e imposibil să petrec
restul vieţii la birou adunând cifre şii am început să
s mă gândesc la ce altceva aş putea face...
M-a atras întotdeauna literatura, dar mi-era teamă că la admiterea la facultate voi
concura cu cei pregătiţii patru ani la uman, aaşa că tot căutăm ceva şi nu realizam că mă trăgea
m pricep, la cântat – nu cât să fac o carieră din
inima spre arte... Mă gândeam că la desen nu mă
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asta, de dansat – rupeam clubul în două, dar cam târziu pentru deschiderea de bazin
necesară performanţei în această direcţie! Libertatea totală pe care mi-o oferea foaia albă mă
sperie un pic şi-acum... Am tot aşteptat un semn, ceva! Și, într-o zi, colega mea de bancă mi-a
vorbit despre o vecină de-a ei care se pregătea să se facă actriţă la Teatrul Studenţesc Podul...
,,Hmmm - mi-am zis – iată ceva nou pentru mine!” La asta nu mă gândisem niciodată, până
atunci...
Primul lucru care m-a atras la ideea de actorie a fost că meseria asta mi-ar oferi şansa
să fac toate celelalte meserii într-una... ba chiar şi să trăiesc într-o altă epocă!... Dar n-am vrut
să mă entuziasmez prea tare. Aveam nevoie să aflu dacă am și talentul necesar pentru a
merge pe drumul ăsta. Aveam nevoie de o părere avizată. Aşa că, iată-mă urcând treptele
până la ultimul etaj al clădirii Casei Studenților din Calea Plevnei, unde funcționa Teatrul
Podul. Aici l-am cunoscut pe domnul Cătălin Naum. De la dânsul am luat ,,microbul”
actoriei şi nu a mai fost cale de întoarcere...
D.R.: Cum a fost întâlnirea cu maestrul Naum şi ce a însemnat această întâlnire pentru formarea ta
ca viitoare actriţă? Nu era uşor să fii admis la Podul! Se ştie că la Podul se făcea o şcoală de teatru
extraordinară pentru începătorii într-ale artei teatrului.
M.R.: Prima temă pe care am primit-o ca actriță, în prima mea întâlnire cu domnul Naum și
Teatrul Podul, a fost să vorbesc despre numele meu! Mi s-a părut cel mai ciudat lucru posibil!
Venisem acolo ca să aflu dacă am vreun talent pentru această meserie, veneam de la matefizică și căutam răspunsuri clare, eventual dovezi. Am realizat cât de deconectată eram de
propriul meu nume, pe care nici măcar nu mi l-am ales eu! Adevărul este că în ziua aceea în
ochii mei am devenit Maria. Până atunci mi se spunea Mariana sau Mari. Acum cred că miam ales numele înainte de naștere – pe ambele bunici și pe nașa mea le chemă Maria. Dar, în
acel moment, cerința asta m-a confuzat enorm... și cam așa am petrecut următorii doi ani,
într-o totală confuzie, la fiecare întâlnire cu domnul Naum... Nici măcar nu-mi dădeam
seama dacă mă întreabă sau afirmă ceva. Creierul meu era destul de blocat într-o rațiune care
nu-și are sensul în artă, ba mă încumet să zic: nici în viață... Vreo doi ani nici nu am prea
lucrat cu dânsul, ci cu Mihai Brătilă, căruia îi datorez primii mei pași în explorarea și
dezvoltarea imaginației.
Cu Iță (așa i se spune lui Mihai Brătilă) am făcut niște exerciții pe care la Actors Studio
aveam să aflu mai târziu că se numesc drop-ins: sunt niște exerciții de dezvoltare a imaginației
și de accesare a memoriei afective. Începuse procesul meu de vindecare a sufletului prin
artă... Actoria mi-a oferit, pentru prima dată, șansa de a trăi în această lume, descoperind-o în
același timp... Intuiam că sunt lucruri în această viață, lucruri esențiale care nu au legătură cu
supraviețuirea, ci cu trăitul din plin, ale căror uși părea să mi le deschidă ACTORIA... Secrete
despre natura umană, despre posibilitatea de a-mi înțelege propria existență prin prisma
personajelor mele, căpătând acum tot mai multă conștiintă că, la baza ființei noastre, suntem
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cu toții la fel. Dar „creierismul” meu, cum l-a numit domnul Naum din prima zi, îmi
complica manifestarea acestor idei. Am avut mult de lucru, dar, până la urmă, eforturile
mele au fost încununate de succesul de fi distribuită de dom’ Profesor în toate rolurile
feminine din Cu ușile închise. A fost o experiență absolut minunată, care a culminat cu
Premiul pentru interpretare feminină la Festivalul de Teatru Studentesc „Ion Creangă”.
D.R.: A urmat apoi admiterea la UNATC şi profesionalizarea ta în actorie. Ce a însemnat experienţa
UNATC pentru tine?
M.R.: După doi ani de lucru intens în Pod cu domnul Naum, secondat pe vremea aceea de
Mihai Brătilă, admiterea la UNATC a venit ca o confimare că într-adevăr fac ceea ce mi-e dat
să fac... iar cursurile mi-au părut de vis: urma să merg la facultate și să mă joc, să dansez, să
cânt, să citesc! Astea erau cursurile la actorie și nu semănau cu nimic din ceea ce făceau
prietenii mei de la Politehnică!
Primul an a fost foarte greu pentru că eram îngrozitor de instabilă emoţional şi asta
m-a împiedicat să mă bucur la maxim de tot ce mi se oferea... Am avut foarte mare noroc cu
Mircea Gheorghiu, care a înţeles ce se întâmplă cu mine şi mi-a fost alături până când m-am
vindecat de o depresie pe care o purtam cu mine din copilărie şi care fusese acum
reactivată... ţin minte şi momentul declicului – după un spectacol în Pod, vorbind nu ştiu
despre ce, am zâmbit şi Mircea mi-a spus: ,,Uite, vezi, asta e, asta eşti tu cu adevărat,
zâmbetul ăsta!” Şi mi-am jurat în momentul ăla că, orice s-ar întâmplă în viaţa mea, nu o să
mai las să treacă maxim 3 zile fără să zâmbesc! Ăsta a fost un pas major în viaţă şi, deci, în
cariera mea... cred că se vorbeşte prea puţin despre faptul că actoria este mai mult un joc al
nervilor decât orice altceva...
D.R.: Un joc al nervilor! Dezvoltă, te rog!
M.R.: Jocul nervilor nu era unul din punctele mele forte! Viețile noastre sunt rezultatul
cooperării dintre creier, suflet și corp. Iar secretul constă în cât de armonios ne putem noi
lăsa ființa ghidată de puterea universului de a ne îndruma acolo unde ne este cel mai benefic.
Și ăsta este sensul îndemnului „Trăiește clipa”. Oren Moverman (The Messenger, Rampart)
mi-a spus, la un moment dat, că meseria de actor este cea mai grea pentru că tot ce ai de
facut este să fii mereu prezent și ăsta e lucrul cel mai greu pentru oricine. Cu atât mai greu
era pentru mine, eu care eram obișnuită să trăiesc mai mult în capul meu... Examenele
dovedeau asta prin constanţă: nota 7 pe care-o tot primeam, deşi repetiţiile erau uneori de-a
dreptul magice... Dar a venit semestrul de Commedia Dell’Arte, condus de minunata doamnă
profesor și regizor Sanda Manu. Întâlnirea cu dânsa a fost crucială pentru că am învățat să
mă joc cu plăcere, cu bucurie și cu transpirație!!! Doamna Manu, cu care am onoarea să am în
comun ziua de naștere, mi-a oferit o libertate pe care n-o mai avusesem din zilele mele de
rebeliune anarhisto-hippioată (am fost mereu ruptă între cele două porniri). Sinceră să fiu,
mi-a luat mulți ani să ajung să rezolv problemele pe care mi le-a revelat dânsa atunci –
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încrâncenarea cu care lucrez și dorința de a face bine. Ambele, de multe ori, distrug plăcerea
descoperirii. De-abia la Actors Studio, lucrând Ioana D’Arc, am reușit să aplic ceea ce dânsa
mi-a sugerat să fac cu ani în urmă. Un alt lucru esențial pe care l-am înțeles mai târziu, dar pe
care l-am făcut în examenul de Commedia dell’Arte, a fost să mă joc cu textul, cu corpul, cu
vocea care emite și onomatopee, nu doar cuvinte cu înțeles. Am avut mult timp un blocaj pe
text... Plăcându-mi enorm să citesc și apreciind arta scrisului ca pe ceva demn de respectat,
s respect scriitura și intențiile
mi-am reprimat mult timp impulsurile creatoare, vrând să
artistului care a oferit materialul... Reminiscențe din gândirea strict matematică de care m-am
debarasat între timp...
Lucrul la modulul Cehov a dat altă dimensiune jocului nervilor! Aici am lucrat cu
Mircea Gheorghiu și cu Andreea Vulpe, care m-au ajutat să-mi dezvolt latura pur feminină,
sensibilitatea – lucruri opuse tendințelor mele de intelectualizare a situației. Dar poate cel
mai mult am învățat de la partenerii mei – colegii și dragii mei prieteni Cătălin Paraschiv și
Relu Poalelungi. Lucram două scene foarte diferite, ambele alese de mine: Ana Petrovna în
scena de seducție din Platonov cu Paraschiv și Ana Petrovna în scena de trădare din Ivanov.
Foarte interesant pentru mine a fost să descopăr metodele lor total diferite de lucru și faptul
m adaptam eu la energiile lor, iar scriitura
că succesul scenei părea să vină din cât de bine mă
părea și ea să ceară același lucru! În sensul în care Paraschiv acţiona ca Platonov dacă eu
reușeam să-i atrag și să-i mențin atenția, iar Relu/Ivanov îmi oferea toată atenția lui de soț
vinovat, pe care eu o preluam și o transformam, ca soție trădată... ah... a fost o perioadă de
pl cere! Aceste experiențe profesionale mi-au
care o să-mi aduc întotdeuna aminte cu plă
temperat egoul, m-au canalizat pe lucru la rol și s-au materializat într-un examen recunoscut
cu nota 10.

272

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
D.R.: A fost prima victorie personală recunoscută în vremea studenţiei tale?

Interview

M.R.: Da! Aveam nevoie de o recunoaștere. Adevărul este că primii trei ani de UNATC i-am
petrecut destul de mult timp în îndoială, frică şi, nu de puţine ori, frustrare.
D.R.: Anii de formare sunt solicitanţi. Studentul-actor se descoperă în situaţia delicată de a se lăsa
vulnerabil în faţa celorlalţi şi asta nu e ușor! Dar este o condiţie esenţială pentru viitorul profesionist.
Fiecare parcurge această etapă în felul său, unic, personal.
M.R.: Da, sunt perfect de acord și ceea ce mi-a dat mie de la-nceput încredere în faptul că miam ales bine drumul este faptul că nu am avut niciodată rețineri în a-mi exprima emoțiile...
Poate că o problemă a fost lipsa oricărei bariere de acest fel... Problema este că trăim într-o
lume a egourilor, mai degrabă decât într-una a sufletelor... Eu încă n-am reușit să mă adaptez
cu adevărat la această societate (românească, americană, nu contează), iar acum nici nu-mi
mai doresc asta... Consider că societatea nostră trebuie vindecată, în loc să ne adaptăm noi la
boala războaielor, a exploatării și a luptei pentru supraviețuire... Frustrările mele majore au
venit mereu din faptul că artiștii își pun sufletul pe tavă, chiar din timpul școalii. De aceea
cred că este foarte important să ne rafinăm cu toții intuiția, ca să simțim ce e mai bine de făcut
în fiecare moment. Pentru că nu există reguli, de asta sunt sigură! Le-am căutat eu prea mult
timp... E important să găsim acel echilibru între a da din sufletul nostru tot ce e mai bun, fără
a aștepta nimic în schimb și a ști să ne cerem drepturile ca oameni în societate, ca actori,
intelectuali, muncitori sau orice am face... Vorba lui Grotovski: să-nvățăm să trăim e mai
important decât să-nvățăm să fim actori.
D.R.: Să vorbim despre experienţa Casandrei!
M.R.: Iată-mă ajunsă în anul IV la Studioul Casandra. Casandra a însemnat ieșirea la public ca
finalizare a studiilor universitare în arta actorului. Eram o tânără profesionalizată. Era
începutul carierei mele de actriță. Experiența Casandrei mi-a adus aminte de motivul iniţial
pentru care m-am apucat de actorie! Atelierele de actorie, de improvizație, cele de vorbire,
dicție, canto, dans, mișcare scenică, precum și cele de teorie aveau să se împlinească în
rolurile pe care le-am jucat pe scena Casandrei. A fost unul dintre cei mai frumoşi ani din
viaţa mea – eram în trei spectacole care-mi plăceau la nebunie: Pescărușul de Cehov, Don Juan
se întoarce de la război de Odon von Horvath și Opt femei de Robert Thomas.
În Pescărușul, regizoarea Corina Oprea a avut inspiraţia şi curajul să mă distribuie în
Mașa pe un aparent contre-emploi. Cu Mașa mi-am dat licenţa. A fost unul din cele mai
frumoase și surprinzătoare cadouri primite vreodată. Pentru că rezonez perfect cu
romantismul ei bolnăvicios, de suflet bătrân care-și caută fericirea într-un om mai nefericit ca
ea, într-un blocaj sentimental sortit fatalității. E ceva dureros de amuzant și Cehov a surprins
asta cel mai bine în natura umană. Pulsează viața în lumea lui, se simte undeva, dedesubt, o
forță vitală fantastică, o dragoste de viață nemaipomenită, care vine mereu în conflict cu
regulile unei societăți care pare incapabilă să acordeze fericirile tuturor. Geniu pur! Aș juca
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Cehov cu orice ocazie, cred că am mai spus asta, dar sunt gata mereu s-o repet!
scen de Peter Kerek, am fost
În Don Juan se întoarce de la război, spectacol pus în scenă
distribuită în trei roluri. Lucrul la Don Juan mi-a adus aminte de lucrul cu d. Naum la
c am jucat mai multe roluri, dar și datorită
spectacolul Cu ușile închise. Nu numai pentru că
cerea de fi, în decurs de doar o or
oră și jumătate, o actriță
profesionalismului lui Peter. Și plăcerea
înainte de spectacol, o puștoaică de 13 ani poștind o țigară cu prietenele și o lesbiană trădată
de iubita ei... ah... de-asta m-am făcut actriță!
Opt femei este spectacolul clasei de actorie, pus în scenă de profesorul meu, Florin
Zamfirescu. Cele trei spectacole de la Casandra mi-au resuscitat dragostea de scenă pentru că
descoperisem deja plăcerea de a fi în fața camerei, mediu care, până la urmă, m-a cucerit cu
totul. Făcusem deja câteva filme internaționale, ceva televizune și un număr consistent de
reclame. Dar mi se deschisese acum din nou gustul de joc în teatru! Viața, însă, avea alte
planuri pentru mine...
D.R.: La Gală au venit directori de teatre? Au fost oferte de lucru?
M.R.: Am sperat pănă în ultimul moment că performanțele mele se vor fructifica într-un post
rut...
într-un teatru sau ceva... ofertele n-au apărut...

toare absolvirii UNATC-ului?
D.R.: Cum a fost perioada imediat următoare
c e foarte important pentru orice student
M.R.: Vreau să mărturisesc ceva aici, ceva ce cred că
la actorie. Lucruri care ar fi bine să fie înțelese înainte de a termina facultatea. Lucruri pe care
eu le-am înţeles de-abia după câțiva ani de practică în State. Anume – că este o industrie cât
se poate de subiectivă,, unde mai important decât
talentul este încrederea în sine. Asta este ceva
foarte greu de dobândit într-o probă! Eu m-am
limitat prea mult la un fel de joc corect, care nu s-a
dovedit a fi, până la urmă,, decât mult ego
convinsă
neînțeles. Când am plecat din țară eram convins
că am făcut tot ce era posibil pentru cariera mea.
Adevărul este că nici măcar nu aveam conceptul de
carieristă!
carieră – mă făcusem actriță,, nu eram carierist
sta de business trebuie bine înțeles
Dar aspectul ăsta
de la început, ca fiecare să poată face alegeri în
funcție de priorități. Când am terminat UNATC, nu
ioneaz
aveam nicio noțiune despre cum funcționează
aceste lucruri!
D.R.: Situaţia nu s-a schimbat prea mult de atunci, nici
în ceea ce priveşte prezența directorilor de casting sau a
directorilor de teatre la spectacolele de absolvire, cu atât
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mai mult în ceea ce priveşte consilierea în carieră...
M.R.: Oricum, nu e ușor pentru un tânăr absolvent, cum nu e ușor nici pentru un actor, să
găsească de lucru! În tot acest timp, în școală și după absolvire, am lucrat mai mult pentru
filme americane și producții internaționale, mai precis producţiile SyFy Return of the Living
Dead-Rave to the Grave, Pumpkinhead-Blood Feud şi Xenophobia. Am făcut parte din echipa care
a lucrat la co-producţia româno-fraceză Ils. Aceasta a avut expunerea cea mai mare, dintre
proiectele pe care le-am onorat atunci.
Apoi am făcut în jur de 15 reclame la care am lucrat în mare parte cu regizori străini.
Şi cum în România, la momentul ăla, se făceau încă filme despre revoluţie, în televiziune nu
mă regăseam (deși am lucrat în trei producţii de televiziune), mi-am amintit de un vis pe
care-l aveam înainte de a alege drumul actoriei. Visam atunci să plec în lume! Ştiam că
pasiunea pe care am avut-o de mică pentru limba engleză mă va susţine în acest demers, aşa
că am demarat acţiunea Plecarea în State...
D.R.: Cum a demarat acţiunea Plecarea în State?
M.R.: Nici de data asta nu a fost ușor! Dar, m-am gândit că mai bine mă duc să mă pregătesc
unde s-au pregătit cei mai buni actori de film şi mai văd eu apoi dacă mă voi întoarce în ţară
sau nu! Şi cum am avut dintotdeauna o fascinaţie pentru Marlon Brando, am decis să dau
admitere la Actors Studio, crezând că acolo s-a pregătit el!
D.R.: Și nu era aşa!
M.R.: Nu, nu era chiar așa, după cum am aflat când am început cursurile acolo! Dar până să
ajungem acolo, aşa vrea să împărtăşesc şi „mica” digresiune pe care am avut-o în acest
proces: mi-a luat un an de zile doar că să aflu ce e de făcut când vrei să studiezi în State!
Aparenta problemă – ţin să menţionez că problemele sunt mereu aparente, cred cu tărie că
lucrurile se întâmplă într-o ordine menită să ne aducă nouă maxim beneficiu, dar ideile
noastre fixe ne împiedică de multe ori să vedem acest lucru – a fost că tocmai în anul în care
mă pregăteam să dau admiterea la Actors Studio, Actors Studio nu mai exista... adică plecau
din locaţia New School, unde-şi încheiaseră contractul şi nimeni nu ştia ce se va întâmpla cu
ei... Iar eu eram acum cu dosarul pregătit şi gata de plecare. Aşa că a trebuit să reîncep
căutările şi să văd ce şcoli mai sunt în New York (îmi imaginam acest oraş ca fiind ceva de
vis... După cinci ani acolo îl găsesc că fiind un vis destul de urât, dar asta este o altă
discuţie...). Acum l-am cunoscut pe talentatul nostru dramaturg, poet şi muzician Ştefan
Peca. Auzisem că el a fost cu o bursă la NYU şi l-am contactat, rugându-l să mă ajute cu nişte
informaţii. Convorbirea cu el mi-a clarificat multe necunoscute, m-am hotărât să aplic şi la
alte şcoli şi mi-am luat zborul către America! Voiam măcar să văd unde mă hotărâsem să mă
mut, pentru că nu mai fusesem niciodată în State. Deci, în primul an am aplicat la Columbia
University, unde am fost acceptată pe lista de rezervă și de unde i-am rugat să mă scoată
pentru că am constatat în timpul admiterii că nu era genul de pregătire pe care-l căutăm. Am
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fost acceptată, de asemenea, la Lee Strasberg – dar mi-am jurat, în urma unei neînţelegeri cu
factura de plată a audiţiei, că nu voi mai pune piciorul (nu aveau nicio legătură cu metoda
predată de Strasberg oricum...) – şi la NYU-Tisch School of Arts, unde vroiam să ajung cu
discuţia pentru că am avut o experienţă remarcabil de frumoasă. Este într-adevăr una din
primele trei şcoli de actorie din State şi am avut onoarea să ajung până în finală, unde am
avut şi un interviu cu directoarea de atunci, care m-a întrebat dacă îl cunosc pe Liviu Ciulei.
I-am răspuns că sigur că da, dar nu personal. M-a întrebat de ce nu şi i-am răspuns timid că
dânsul nu prea stă prin ţară şi că pur şi simplu n-am avut ocazia. Moment în care şi-a dat
ochelarii jos şi mi-a zis că ar trebui să-l cunosc, pentru că dânsul a fost directorul acestei şcoli
timp de 10 ani, iar eu sunt prima româncă ajunsă la ei în finală. O altă profesoară mă
avertizase că accentul meu este problematic, aşa că nu am fost admisă, dar m-am întors în
Bucureşti cu misiunea de a-l cunoaşte pe domnul Liviu Ciulei. După ce am întrebat, în
stânga şi-n dreapta, tot domnul Naum, dragul de el, m-a dus până la uşa maestrului, unde,
pe cont propriu, mi-am făcut curajul să bat şi să-i spun domnului Ciulei că m-a trimis la
dânsul doamna Zelda Fichandler. Recunosc că am fost surprinsă de candoarea cu care m-a
primit, iar apoi am fost absolut copleşită de generozitatea dânsului de a lucra cu mine textele
de admitere în română, iar în engleză mi-a recomandat să continui pregătirea cu domnul
Răzvan Vasilescu, căruia îi sunt recunoscătoare pentru că şi-a făcut timp să mă ajute. Am
ţinut să povestesc acest eveniment în speranţa că voi inspira tinerele sau mai puţin tinerele
talente să nu mai aştepte „să li se întâmple”, ci să se ducă şi să-i caute pe oamenii cu care vor
să lucreze! Aşa cum doamna Fichandler mi-a dat mie impulsul să-l caut pe domnul Ciulei,
m-aş bucura să ştiu că aceste rânduri vor mişca, vor pune în acţiune pe cineva! Pe mine m-au
pus în acțiune și, după o pregătire riguroasă, am fost admisă la Actors Studio, care, de data
asta, funcționa pe principiile stanislavskiene, cu accent pe partea psihologică a personajului,
lucru absolut fascinant pentru mine!
D.R.: Experienţa americană îşi continuă cursul pentru tine. Ce ai învăţat la Actors Studio?
M.R.: Îmi face o mare plăcere să revin la acel minunat an 2007, când am început cei trei ani
de masterat la Actors Studio. Trebuie să menţionez că Ellen Burstyn, directoarea
programului, alături de Al Pacino şi Harvey Keitel (a fost prima şi singura dată când vreunul
dintre directori ne-a onorat cu prezenţa) au venit să ne ureze o experiență plăcută, după care
am trecut la treabă. Din prima zi!
M-am acomodat repede şi uşor, cumva din mers, cu Studioul. În State, atmosfera în
şcoli este mult diferită de cea cu care eram eu familiarizată acasă. Primul lucru care m-a
uimit a fost relaţia profesor-student. Profesorii au un mare respect pentru studenţi, fapt ce
vine probabil din conştiinţa că sunt plătiţi din banii, sau, mai precis, din împrumuturile
studențiilor la bancă, iar asta schimbă cu totul energia într-o clasă de lucru.
Simt că e momentul să explic ce am înţeles eu ca fiind diferenţe profunde de
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mentalitate. În State există o rigoare ce vizează
vizeaz bunul mers al oricărui proiect. Şi cred că asta
format din oameni cât se poate de egocentrici,
defineşte această societate care, deşii formată
funcționează la randament maxim pentru că oamenii îşi pun orgoliile deoparte şi lucrează pe
s nu-ţi dai cu părerea despre lucrul altuia, fiecare
baza unor reguli clar stabilite. Prima regulă este să
are propriul proces, iar profesorul este acolo ca să modereze. Iar asta se leagă cumva de un alt lucru
coală. Dacă ridici o problemă, în momentul acela tu
a cărui înţelegere m-a frapat încă din şcoală
devii problema. Nimic nu este perfect pe lumea asta şi fiecare face tot ce poate în
demersurile sale (sau cel puţin aşa
a se speră), aşa
a că, atâta timp cât lucrurile se mişcă, totul e
bine. Dacă cineva opreşte
te mersul lucrurilor pentru a scoate în evidenţă
eviden neajunsurile, atunci
ar fi bine să vină şi cu o soluţie!!! ... Aşa că fiecare-şi vede de treaba lui, pe cât se pricepe...
colar în sine, am înțeles că metoda Strasberg este, de fapt,
Întorcându-ne la programul şcolar
sistemul lui Stanislavki adaptat pe structura americanilor. Deci, într-un fel, am reluat ceea ce am
s ştie ce face...
învăţat în UNATC, aprofundând. Pentru că un american trebuie, în general, să
Iar eu înţelegeam acum mult mai bine limbajul de specialitate. Am avut revelații. În primii
doi ani, în Pod, efectiv nu înţelegeam ce-mi spunea domnul Naum! Şi pentru că eram încă
total lipsită de experienţă şi pentru că dânsul avea un stil personal... Nu-mi era clar uneori
tia dânsul de ce o face...
dacă mă-ntreabă ceva sau afirmă... Ştia
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Privind acum în ansamblu, mi se pare fascinant cum am intrat la Actors Studio rezonând
maxim cu conceptele strasbergiene, unde personajul se creează descoperindu-i psihologia şi
am ieşit o adeptă a Stellei Adler, a cărei credinţă este că personajul poate fi oricum şi-l
imaginează actorul.
D.R: Interesant este faptul că din această dinamică un actor îşi desăvârşeşte mijloacele şi îşi exersează
capacităţile! Oamenii de teatru esenţiali, de la Shakespeare, Diderot, Moliere, până la Scepkin, de la
părintele Stanislavski, la Meyerhold şi Craig, de la Brecht, la Strasberg, Meisner, Adler sau Spolin,
toţi au pledat pentru acelaşi lucru: a good acting! Adică o actorie de calitate. Actorul câştigat e acela
care, lucrând pe diverse tehnici şi metode, îşi dezvoltă propria metodă care îl face funcţional, maleabil
şi, cel mai important, performant. Revenind la întrebarea noastră, ce ai învăţat de la Actors Studio?
M.R.: Am învăţat atât de multe în cei trei ani petrecuţi la Actors Studio, că nici nu ştiu de
unde să încep! Poate că de la respiraţie ar avea cel mai mult sens pentru că, până la urmă,
de-acolo vine esenţa vieţii... Ţi-ai dat seama vreodată că poţi recunoaşte un om după
respiraţie? Este amprenta personală esenţială. Iar eu nu am ştiut să respir până atunci! Deşi
am avut profesori minunaţi – mai ales pe domnul Gafton ţin să-l menţionez, care m-a
vindecat de edem pe corzi şi m-a-nvăţat vorbirea corectă – dar, de respirat, a trebuit să-mi
iau masterul în actorie că să-nvăţ să respir! Mi se pare un subiect importat pe care l-am mai
dezvoltat şi-n alte interviuri. Bolile principale ale acestui secol se leagă de stres. Atacurile de
cord, cancerul şi multe alte boli pot fi vindecate şi prevenite dacă învăţăm să respirăm corect.
Asta ar trebui să ne înveţe orice şcoală – cum să fim sănătoşi şi fericiţi!!! Din păcate bebeluşii
şi animalele respiră organic, adulţii îşi modifică ritmul normal de respiraţie din cauza
diverselor traume suferite în copilărie.
D.R.: Acesta este începutul! Dar oamenii continuă cu o respirație defectuoasă cauzată de adaptarea la
mediul socio-profesional în care păşesc ca tineri, apoi ca adulţi.
M.R.: Da. Iată ce am învățat despre respirația sănătoasă: organismul are nevoie de aer, aşa
că-şi umple plămânii cu oxigen; apoi aerul este eliberat (cuvânt-cheie, pentru că, prin
eliberarea aerului din plămâni, se eliberează şi stresul şi grijile); urmează un moment de
pauză, când totul este perfect (şi acesta este un moment-cheie, pentru că acum putem doar fi
prezenţi, conectaţi la vibraţiile universului şi putem primi informaţii pe cale intuitivă). După
aceea, organismul simte iar nevoia de aer şi se reia ciclul. Până să înţeleg aceste lucruri,
respiraţia mea se petrecea în felul următor: trag aer în piept, împing aerul afară. Iar asta se
petrecea necontrolat, neconștientizat, deși eu petreceam mult prea mult timp în capul meu,
deconectată mult de restul corpului...
D.R.: Mai există un timp de pauză în procesul de respiraţie! Avem Inspiraţie – Pauză – Expiraţie –
Pauză! Pauza dintre timpul de inspiraţie şi cel de expiraţie închide un ciclu – cel al oxigenării, al vieţii
şi deschide calea eliberării de toxine. Apoi urmează timpul de pauză de după expiraţie, când ai ocazia
să fii prezent, să intri în conexiune cu vibrațiile universului.
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M.R.: Exact! Inspirăm iubire, pe care o reținem într-o scurtă pauză să se așeze și expirăm frică,
dându-ne o pauză în care ne bucurăm de perfecțiune!
D.R.: Cum este structurat programul de studiu la Actors Studio?
M.R.: Exact ca în UNATC! Cu primul semestru de descoperire a instrumentului... dar multe
exerciţii abia acum, când le-am aprofundat, le-am înţeles mai bine. De exemplu, mi s-a părut
minunat să înţeleg sensul și necesitatea exercițiului cu Animalele care face trecerea spre
abordarea personajului. Excelent exerciţiu! Am ales să fiu leu. Ideea e că animalele nu au
inhibiţii sau reţineri, îşi exprimă adevărul fără teamă de ce ar putea să zică alții, de aceea ne-a
fost sugerat să alegem animale sonore şi mobile. Două dintre exerciţiile care mi s-au întipărit
în minte au fost Animalul trădat şi Animalul care îşi pierde un pui. Când lucrasem prima oară
exerciţiul, în UNATC, am fost lăsată să lucrez în zona de confort… mi-am ales să fiu iepure,
așa că n-am avut prea multe de descoperit, mai mult mi-am amuzat profesorul și colegii...
Vreau să precizez aici un fapt care mi-a guvernat viaţa, de când sunt în America: este
vorba despre faptul că am învăţat să trăiesc, învăţând să fiu actriţă... Observasem asta de
ceva timp când, în anul II, am lucrat Ioana D'Arc, varianta lui Anouilh. S-a dovedit a fi una
din cele mai valoroase experienţe din viaţa mea. Pornisem în actorie cu handicapul scos în
evidenţă de primul meu mentor, domnul Naum, de a fi creieristă, de a analiza prea mult şi a
face prea multe scenarii, în detrimentul prezenţei efective în fiecare moment. Dar când am
fost confruntată cu personajul Ioanei D'Arc, bunul meu simț mi-a spus că n-am idee cum e să
auzi voci. Recunosc că am, în general, tot soiul de idei şi păreri, dar, de data asta, egoul meu
s-a lăsat înfrânt şi am început lucrul de la zero. Poate pentru prima dată. Am început să
cercetez ce se ştie despre Ioana şi am înţeles mai întâi circumstanţele: din perspectiva
generală, această copilă s-a născut într-o societate crunt asuprită de populaţia cotropitoare,
iar, în plan personal, a asistat la violul şi uciderea surorii ei mai mari. Îndeajuns pentru
oricine să o ia razna, mai ales pentru o puştoaică. Şi aşa am descoperit-o, repetiţie cu
repetiţie, pe această făptură excepţională, venită pe pământ cu misiunea de a-şi elibera naţia
de sub tortură şi foamete. Nu a avut niciun gând de măreţie, a făcut tot ce a făcut ca să
oprească vocile...
Mi s-a părut important să împărtăşesc această experienţă din mai multe motive. Întâi,
pentru că ne lăsăm prea uşor influenţaţi de ce ne spun alţii, raţionăm pe nişte modele care au
prea puţină legătură cu natura umană şi lipsa de compasiune ne împiedică de multe ori să
vedem realitatea imediată... Apoi, ceea ce am învăţat eu, lucrând la acest personaj, mi-a
rămas literă de lege, și anume: să nu mai cred că ştiu eu cum e bine. La începutul lucrului la
rol, repetițiile erau un chin cumplit, îmi propuneam cu mintea să ajung emoţional acolo unde
ştiam eu că e logic să ajung. Astfel, pierdeam atât descoperirea treptată şi surprinzătoare a
personajului, cât şi bucuria de a ajunge undeva. Când, în sfârșit, ajungeam, eram total
epuizată şi tot ce mai gândeam era: „În sfârşit!”
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Am început prin a renunța la a gândi prea mult în lucrul la rol și am ajuns să aplic
asta şi în viaţă. Am încetat să mă mai zbat să ajung unde cred eu că trebuie să ajung şi mi-am
canalizat energia să descopăr acum, cu bucurie, ce-mi aduce fiecare zi şi să mă adaptez, ca
atare, la tot ceea ce se petrece în acest acum și aici.
Un alt curs unde am învăţat enorm a fost cel de istoria teatrului. Un format
excepţional de bine găsit – fiecare student scrie o lucrare pe o temă aleasă dintr-o piesă de
teatru impusă de domnul Coco (un adevărat thespian de altfel!), o prezintă la clasă,
discutându-se apoi liber pe tema dată. Acest curs m-a ajutat enorm să înţeleg diferenţele de
cultură dintre societatea din care provin şi cea unde am ales să-mi trăiesc viaţa. Am învăţat şi
eu, au învăţat şi colegii mei!
În anul III am avut experiența Dance New Amsterdam, un fel de Casandra de la noi.
Spectacolul de licenţă al fiecărui student a fost stabilit în baza unei proceduri cât se poate de
echitabile: 15 minute alocate fiecăruia, cu sugestia de a lucra cu alţi colegi pentru a prezenta
cât mai multe piese complete care să ne avantajeze. Piesa într-un act Loyalties, scrisă de John
Galsworthy, deşi dura 20 de minute, a fost aleasă de încă doi colegi şi de regizoare, a fost
acceptată și am ţinut mult să aduc un mesaj publicului: este important să alegem cu toţii să
facem pace pe acest pământ mult prea răscolit de avariţia prea multor egouri scăpate de sub
control.
Din experienţa mea actoricească am învăţat însă că pregătirea contează, din păcate,
prea puţin... Asta pentru că actoria este în momentul de faţă una din cele mai bine plătite şi
influente afaceri. Aşa că partea de marketing şi networking prevalează. M-am lovit de asta
când am terminat şi a doua facultate şi m-am trezit, din perspectiva asta, exact unde eram
când am început... Nu prea ştiam pe nimeni şi nici nu eram prea împăcată cu faptul că sunt
un produs pe o piață! Dar am fost forţată de împrejurări să-mi schimb modul de gândire
când a venit momentul să-mi schimb viza de student în viză de artist şi am suferit şocul de a
afla că diploma de MFA dobândită în State nu-mi foloseşte cu nimic la dosar, ba, din contră,
aveam de demonstrat că sunt o actriţă alien with extrordinary abilities... şi nu te crede nimeni că
eşti excepţional, dacă tocmai ai ieşit din şcoală, fie ea chiar şi cea de master la Actors Studio!
Şi nimeni nu voia sa devină cathartic prin empatie... Trebuia să fac dovada că sunt plătită
peste medie. Asta te face excepţional aici!
Acesta a fost momentul când m-am trezit la realitatea socială a meseriei pe care mi-am ales-o.
Şi m-am apucat de lucru, adică am cunoscut foarte mulţi oameni din domeniu şi mi-am pus
la punct uneltele de lucru – resume-ul şi headshotul.
În timp ce adunam material pentru dosar însă, mi-am dat seama că nu mă vedeam
trăind în NY! E un oraş foarte agresiv, materialist şi plin de ciment – lucruri care îmi
repugnă! – şi-atunci mi-am adus aminte că există această cetate a filmului în Los Angeles şi
mi-am propus să vin şi să văd cum este aici. Mi-a plăcut enorm, aşa că mi-am luat viza şi mam mutat în L.A!
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D.R.: Dacă mai e cazul să menţionăm, L.A-ul este exact pe
cealaltă coastă a Statelor Unite! L.A-ul este cetatea filmului, iar
New York-ul este oraşul cosmopolit unde se face teatru. Ai
renunţat la teatru pentru film? Sau te vei implica şi în proiecte
teatrale în L.A.?
M.R.: Sunt deschisă la orice proiect care are substanță.
Forma contează mai puțin. Dar trebuie să recunosc că
sunt fascinată de adevărul pe care-l surprinde camera...
D.R.: Acum, aici, în L.A., eşti fericită?
M.R.: Aici sunt foarte fericită! Există această preconcepție
fal dar
că L.A.-ul este un oraş de plastic, plin de oameni falşi,
ceea ce am găsit eu aici este pacea serenă printre palmieri
şi apusuri de soare de vis (care se pot şii vedea, pentru că
c
nu sunt zgârie-nori peste tot!), iar oamenii sunt mult mai
coad Dar mă bucur enorm că
relaxaţi şi vii. Asta nu înseamnă că umblă câinii cu roluri în coadă!
am făcut această mutare, ascultând sfatul managerei mele din NY, pe care am consultat-o în
această privinţă. Ea mi-a spus că este greu să pătrunzi în industrie oriunde te-ai afla, de aceea
e important să trăieşti într-un loc unde-ţi face plăcere să te trezeşti dimineaţa. L.A.-ul îmi
Bucure şi care nu există în N.Y...
oferă acest confort pe care nu l-am avut nici în Bucureşti
În Los Angeles, în pofida a ceea ce se crede, există
exist acest mediu geografic care mă
( asta cât se poate de natural)
ajută să-mi păstrez echilibrul şi să merg înainte cu zâmbetul (şi
nou înţelegere, mereu
pe buze. Uşor însă nu e! Și fiecare etapă prin care trec îmi aduce o nouă
at să fiu maleabil
maleabilă în gândire şi prezentă în fiecare
contestată de următoarea... Am învăţat
moment, că să mă pot adapta permanent la desfăş
desf urarea lucrurilor. De exemplu, chiar dacă
f
acest pas când am înţeles că, în State, estmi-am dorit dintotdeauna să fiu brunetă,, am făcut
europenii nu sunt blonzi! Blonzi sunt ori americanii – iar eu am încă un uşor accent
detectabil doar de un nativ – ori sunt scandinavii și ruşii, iar eu nu vorbesc niciuna dintre
aceste limbi...
D.R.: Aşadar blonda Maria Roman este acum brunetă, deoarece meseria în Statele Unite îi cere asta!
M.R.: Exact! Dar cine știe cum o s-arăt până la publicarea articolului!

întrev ?
D.R.: Care sunt proiectele la care lucrezi şi ce proiecte se întrevăd
încântat și care sper să se
M.R.: Am câteva proiecte de lungmetraj de care sunt încântată
materializeze. Unul este dezvoltat cu prieteni filmmakeri de aici, într-un proces de
s -l filmăm anul acesta. Un alt
improvizație în urma căruia vom avea scenariul pe care vrem să
proiect este primul film de lungmetraj al lui Andrei Chiriac, prieten făcător de filme pe care
l-am cunoscut în NY, și primul lui thriller românesc – Blestemul/The Curse. Am filmat câteva
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scene pentru teaser la Peștera Ialomicioara și sperăm să avem banii cât de curând ca să
filmâm în țară, poate chiar la începutul anului viitor. Și mai am câteva proiecte în dezvoltare,
despre care nu am libertatea să vorbesc încă.
D.R.: Sună foarte bine! Abia aştept să ne reîntâlnim şi să vorbim despre aceste proiecte după ce vei
avea premierele lor! Înainte de a ne lua rămas-bun pentru o perioadă, răspunde-ne, te rog: Care este
idealul tău în meserie? Şi ce înseamnă pentru tine to make it as an actress?
M.R.: Idealul meu în acestă meserie este, pe cât îmi va fi dat să contribui că actriţă, director
de casting şi eventual, producător, să creez filme cu impact asupra oamenilor, în sensul
trezirii conştiinţei. Mi s-a spus de multe ori că sunt idealistă şi sunt perfect de acord cu asta.
Dar am ascultat de curând pe un om briliant, numit Manly Hall, care explică cum idealismul
în formă pură este realism, pentru că noi, oamenii, avem o capacitate creatoare magică,
generată de intenţiile, gândurile şi energia pe care o emanăm chiar şi atunci când nu e
nimeni în jurul nostru. Îmi doresc din tot sufletul să ne aducem cu toţii aminte că suntem
parte creatoare a divinităţii, suntem natură în sine şi universul a ales să aibă această
experienţă umană, dintr-o mare dragoste faţă de tot ceea ce există. Iar filmul este o artă
modernă pe care eu am ales-o ca mediu că să aduc acest mesaj ce vine în contradicţie cu tot
ceea ce suntem noi învăţaţi în şcoli, în general, şi susţinut prin mass-media, în special... Asta
ar însemna pentru mine to make it big... Dar şi reuşita este o chestiune personală a fiecăruia,
în funcţie de ceea ce-și propune. Statutul de star, spre exemplu, este ceva într-adevăr special,
pentru care se fac unele sacrificii pe care eu nici nu mă gansesc să le iau în considerare. Să fii
working actor cred că este un statut mult mai de dorit. Deşi şi acesta este greu de obţinut. Sunt
foarte puţini actori care trăiesc exclusiv din această meserie şi cei mai mulți sunt actorii de
teatru, care, cu 8 spectacole pe săptămână, chiar nu au timp fizic pentru altceva... Actorii care
se luptă pentru audiţii au, în general, şi un job care să-i susţină material, iar cei care au reuşit
sunt, în general, foarte buni oameni de afaceri, care au făcut din numele lor un brand foarte
bine plătit abordând business-ul în domenii ca moda, parfumeria şi te mai miri ce altceva...
În încheiere – un gând care sper să-i ajute pe tinerii actori. Eu m-am apucat de
meseria asta interesându-mă stilul acesta de viaţă. O viaţă artistică prin care eu înţeleg
căutarea, ba chiar crearea adevărului. Am crezut, cumva, că pot astfel sta departe de acel
aspect bolnav al societăţii pe care l-am intuit de când eram copil – război, exploatare,
competiţie. Dacă lucrurile nu vor căpăta urgent o altă direcţie, suntem pe cale de dispariţie.
Cred acum că este vital pentru civilizaţia noastră ca artiştii să se infiltreze în acest sistem,
păstrându-şi integritatea. E necesar să lăsăm egourile deoparte, să încetăm să gândim în
termeni de bine şi rău, adică să judecăm şi să condamnăm, ci să ne orientăm acţiunile în
funcţie de ce iubim şi să facem lucrurile de care ne e frică (şi mă refer mai ales la proiecte
artistice) cu intenţia de a oferi lumii cea mai bună variantă a ceea ce putem noi fi.
D.R.: Multă baftă, Maria!
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Ana-Maria Nistor
Piaţa teatrului
Persoanele, locul şi timpul acţiunii
Piața Teatrului, în cartea pe care o aveți în mână,
ferat un fel de
este un punct nodal ca o fundă de cale ferată,
kilometru 0, dar și o hartă cu stegulețe istorice, fâlfâind de
amintiri. Ea este scena pe care se vor desfă
desf șura faptele de aici, cea care face legătura
spectacolului cu exteriorul, a cabinei plină
plin de oglinzi și costume cu tiparnița. În Piața
Teatrului se mișcă alene vedeta de la Național, actrița frivolă, provincialul debutant și
preumbl pe Calea Victoriei de la
flămând, pe aici se zărește trecând publicul cochet care se preumblă
Capșa până la Nestor și retur, ori spectatorii mahalalelor atrași de picioroange, acrobați,
cuplete, flăcări și comédii efemere. Aici sunt redacțiile unde se dau verdicte despre X și rolul
riile unde se croșetează speranțe la un filtru, la un
Y, aici sunt birturile, cafenelele și cofetăriile
cvas sau, dacă e cu invitație, la un Marghiloman… Tot prin Piață trece automobilul lung și
proasp
numit în funcție, lucios și lustruit
lustruit care îl aduce la cabinetul direcțiunii pe proaspătul
și el. Automobilul trece maiestuos printre societari și debutanți, printre cochete și dive, evită
ușor personajele care, între noi fie spus, ar trebui pocnite cu portiera pentru ceea ce spun,
apoi trage în spate, ca să evite dramaturgii care așteaptă răspunsul Comitetului de lectură.
în țat statui: un scuar imprevizibil și
Piața Teatrului e și Purgatoriu, și loc bun de înăl
ă vrei să
s ajungi pe sfânta scândură (prin cușca
imparțial, ca românul! În orice caz, dacă
sufleurului, prin culise ori direct, prin față) trebuie să treci prin furcile caudine ale
judecătorilor care păzesc
zesc intrarea. Aici se dau adevăratele
adev
examene de capacitate, aici sunt
regulile cele mai dure și, pentru cine trece de acest test, premiera e doar o bagatelă
împodobită cu beteala articolelor „de întâmpinare”, o confirmare a faptului că
c cerberii au
avut dreptate.
curs lungă, intelectuali fini,
Ei sunt scriitori, ziariști de ocazie sau cronicari de cursă
alb plimbați prin străinătățuri
obișnuiți cu apăsarea delicată a tocului cu rezervor pe pagina albă,
tori de arii și arte plastice recente, de dirijori și filosofie la
la burse și vilegiaturi, cunoscători
modă, sunt conferențiari de aulă și oameni politici, diplomați de curiozitate și dramaturgi de
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ocazie sau toate laolaltă. Cei mai mulți dintre ei sunt personaje-instanță care, la scara istoriei
celor doar 20 de ani de rai, pare că au apărut peste noapte. Dacă le citești operele, jurnalele,
articolele din cotidiene, memoriile de călătorie ori corespondența, descoperi însă o muncă
asiduă, neîncetată care se întețește odată cu întâia confirmare și crește până la sfârșitul zilelor
lor pământene, atât de repede venind uneori.
Știți, mă gândeam, tot urmărind de-o vreme forfota din Piața Teatrului, că aici
pesemne s-a născut spiritul renascentist românesc, continuând sentimentul veșniciei de
sorginte rurală. Pentru interbelic, eticheta „om de cultură” e greu de lipit pe fruntea unei
persoane, dar și mai dificil e de menținut. Erudiția se șlefuiește cu migală, în ani, dar tot nu e
de ajuns; cultura trebuie să fie activă, să însămânțeze, nu poate fi scop în sine, ci treaptă către
finalitate – entelécheia – care se împlinește în Piață. Cultura e dinamică, e enérgeia, e verb
care construiește și consacră.
Asta mi se pare că este cea mai de preț învățătură pe care interbelicul a lăsat-o fiului și
nepotului său. Și ne-a mai trasat și câteva variante de drum sau, măcar, haltele prin care e
bine să poposești. Traseul intelectualului anilor 1920-1940 începe, de regulă, în adolescență
sau chiar mai devreme, la umbra primelor lecturi devorate în liniștea casei părintești,
abandonate temporar și la nevoie de plicticoase și preaserioase examene la matematici, științe
naturale, latină, greacă veche, fizico-chimice, religie, istorie generală, istorie română,
geografie, arte moderne, desen, economie domestique, piano, caligrafie, gimnastică. Uf, și
parcă nu se mai termină! Noroc de limbile moderne – obligatoriu franceza, apoi engleza și
germana –, astfel tânărul nostru poate citi romancierii la modă ori cine știe ce studii despre
lepidoptere, precum Eliade.
Tot în acești ani se țes cele dintâi și cele mai importante fire din Herizul personal:
primele frământări literare, de la ambițioase proiecte ample, de sute de pagini, unele
niciodată finalizate, până la articolele de debut publicate în câteo revistă. Poezii, nuvele
schițate, note zilnice ascunse prin jurnale și caiete secrete umplu nopțile înăbușitoare cu lună
sau cele cu ger năpraznic ale celui care încă își pipăie, orb, calea.
Bacalaureat – debut – universitate e un triptic pe care îl găsești cam în fiece odaie de
aspirant la cultură. Imediat lângă el încep să se așeze cu repeziciune fragmentele din opera
care îl va fi confirmat. Unii scriu mai domol, alții cu furie, unii în chinuri, alții revărsând zeci,
sute de pagini cu o ușurință paralizantă pentru confrați. Dar, dincolo de producția efectivă,
pe toți îi leagă atmosfera din fundal, care seamănă cu o pânză când futuristă, când fauvistă. E
mișcarea trepidantă, celebrând viteza din lipsă de timp. Parcă știau că cei 20 de ani „se vor
topi în noapte asemeni unui vis”... N-au vreme nici în vacanță, nici în depresiune nervoasă,
nici în amor, nici în închisoare. Ei scriu. Orele petrecute la biblioteca Fundațiilor sau la
Universitate se împart în studiu efectiv și pauze în care se face schimb de opinii, volume,
visuri, strategii de luptă intelectuală. De aici se fuge la redacție ori pe un colț de masă de
cafenea pentru redactarea articolului de seară sau a prelegerii de mâine. Dejunuri în pripă
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sau salt peste (nu mai e ritmul vieții de altădată!), corespondență, întâlniri, fișe de lectură,
colete cu cărți de la poștă, întâlniri rapide de amor în garsoniera de la Cișmigiu, cursuri,
conferințe de audiat sau preparat, prezența la curse și în salonul X pentru a întâni pe cel
care…, alte câteva pagini schițate în fuga tramvaiului, desigur, în spiritul generației, iar dacă
s-a găsit tonul just ele vor fi definitivate la noapte. E imperios necesar, termenul limită
pentru concursul de literatură Eforie-Techirghiol se apropie vertiginos! Până atunci însă, o
cină frugală, înainte de premiera de la 20.30 (material pentru cronica de mâine!) sau de
recitalul de la Ateneu, sau repede acasă, căci se transmite la radio concertul de la Viena cu
Enescu. Înapoi, târziu în seară, spre tipografie, unde trebuie lăsat manuscrisul, în zgomotele
egale ale pasului pe caldarâm, se trec în revistă ultimele urgențe încă neachitate: de lăsat la
portarul de la Fundațiile Regale plicul cu propunerea următorului volum pentru domnul
Rosetti apoi, doar o oră!, de mers la lăptăria lui Enache Dinu pentru întâlnirea cu confrații. La
ceas de taină și efervescență se pune la cale primul număr al adevăratei reviste de avangardă.
Dacă se vor găsi și bani, va fi un bum!
Înapoi, în odăița mobilată simplu, sumar, dar plină de cărți și liniște, în care nu intră
proprietarul sau mătușa bătrână din partea mamei care a oferit-o spre întreținere și modest
câștig. Vara se aud greierii și miroase a regina nopții, iarna însă trebuie puse pături rulate în
dreptul cercevelelor ca să nu intre gerul. Se umple încă o scrumieră. Cui îi pasă că în colțul
acesta de București nu e timp?! În respirația indiferentă a orașului înnegurat se scriu ultimele
rânduri în jurnal, în roman, în…
A doua zi de la capăt. La fel. Poate și mai îndârjit, și mai motivat. Amintirile cu
muștar și chifle la o ciorbă lungă din birtul de vis-à-vis de Național încep să capete poezie și
umor de pățanie excepțională, cu toate că povestea s-a tot repetat de multă vreme.
Cu anii, au început confirmările și, odată cu ele, vocea scriitorului se aude din ce în ce
mai tare, cu timbru specific, până în Piața Teatrului. Acum, după atâtea editoriale și cronici,
exemplare vândute din carte, după premii și banchete de salut, după tot ce a văzut, trăit,
bucurat, îngrețoșat, scris despre viața de pe scenă, din saloane, cafenele, culise și tratate,
intelectualul începe să fie cu adevărat auzit și ascultat. La schimb, e uneori înjurat, alteori
aplaudat sau nu prea luat în serios, dar toate acestea fac parte din scenariu. Importantă e
atenția care i se acordă… ssst! Încă se mai disting cuvintele, tonurile, modulațiile glasului.
Curând vor fi acoperite de sirene și bombe.
Rămân literele tipărite. Negre, ca boabele de piper, ca muscalii care stau aliniați în
Piața Teatrului. Și unii, și ceilalți au nevoie de mușterii.
Să purcedem, dară, în trăsură sau în automobil cu claxon nazal în turul orașului de
teatru, așa cum ni l-au văzut scriitorii interbelici.
Km 0: scuarul de pe Calea Victoriei, vis-à-vis de Continental, locul dintre Câmpineanu și
Palatul Telefoanelor.
Traseu general: punctele fierbinți în care dogoresc facerile și desfacerile de spectacole.
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Durata călătoriei: în jur de 20 de ani, plus-minus câteva istorii.
Obiective pe hartă: de contemplat – în mediu lor sau cine știe? – actori, actrițe, dramaturgi,
directori, trepăduși, personaje, publicuri.
Lungul drum al piesei româneşti către scenă
1. Autorul, folosindu-se în prealabil de presiune, de persuasiune, de pilă sau pur şi simplu,
prezintă piesa în biroul de pe Câmpineanu, la Secretariat. Achită taxa de 2000 de lei neto sau
face dovada că nu are suma.
2. Emoţie, febră, trac. Piesa trece prin furcile caudine ale Comitetului de lectură care se
întruneşte de două ori pe săptămână, marţea şi vinerea. Atmosferă calmă în Comitet.
Dramaturgul citeşte cum poate, după talent, gâfâie, gesticulează, transpiră. Ionel
Teodoreanu, zâmbeşte ironic, Rebreanu şopteşte ceva la urechea unui coleg de prezidiu.
Lectura se sfârşeşte, încep discuţiile. Autorul iese, nu mai poate!, iar când revine este anunţat
că va fi jucat. Dar, veşnicul „dar”: mai trebuie schimbat câte ceva pe ici, pe colo, un act întreg.
3. Piesa e trimisă la secţia de dactilografie, bătută la maşină şi trasă la ghestetner.
Exemplarele-copii se împart directorului de scenă, celui tehnic, sufleurului, bibliotecii,
actorilor. Directorul de scenă citeşte textul şi îl recompune „atmosferizat”; regizorul va
veghea ca forma să se păstreze întocmai de-a lungul repetiţiilor. Se face distribuţia (prima) şi
începe bătaia rolurilor.
4. Anticamera Direcţiei Naţionalului este la fel de importantă ca şi scena sau chiar mai mult.
Aici, de la zece dimineaţa până pe la două, se perindă toate personalităţile şi personajele din
teatrul românesc şi absolut toate au o treabă urgentă, de numai două minute, despre care
trebuie neapărat să vorbească astăzi, acum, cu directorul.
Vedetele, ca şi ceilalţi, stau cuminţi pe scaune, aşteptând să intre pentru... mă rog, nu-i un
secret, dar nu-ţi spun.
Marioara Voiculescu încearcă să se impună şefului de cabinet, Vraca pălăvrăgeşte despre
chestiuni administrative (e doar şef de sindicat), Marietta Sadova nu mai are răbdare. Va afla
în curând distribuţia hotărâtă tot de directorul de scenă şi de directorul general.
5. Pictorul scenograf face macheta decorului după indicaţiile primite, şi, după socoteala
cheltuielilor, se prezintă împreună cu directorul tehnic la Direcţiune. Aprobat. Urmează
execuţia: tâmplari, zugravi, peruchieri, croitori plus o armată de ucenici transformă atelierele
şi apoi scena într-un şantier al noii lumi.
6. Prima repetiţie e ca întâia întâlnire de amor, se tatonează doar terenul. Apoi, vreo cinci,
zece, maximum 15 repetiţii se va lucra la text în foaierul Alexandru Davila, ori în sala
Pompiliu Eliade, până ce actorii îşi învaţă rolurile cu tot cu indicaţiile de „ton şi de gest”.
Directorul de scenă îi conduce calm, de pe scaun, prin sugestii, ca Soare Z. Soare, sau se
ridică şi joacă toate personajele, ca Şahighian.
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Actorii intră şi ies, întârzie pe culoare, fac poante la fumoir, unii chiar învaţă textul, oricum
nu prea stau la repetiţii decât atunci când le vine rândul sau când sunt nevoiţi. De obicei
repetiţia durează doar o oră, aşa că nu-i timp de glume, urmează alţii cu generalele! Aiurea,
fără farse nu se poate decât atunci când coboară în sală directorul teatrului. Asta se întâmplă
cam pe la ultimele repetiţii, când se reglează deja lumina din cabina de sus, din dreapta, şi
când regizorul este deja la „tabloul semnalizărilor” din stânga. Aici, pe două plăci de
marmură stau aliniate butoanele de sonerie care fac să funcţioneze spectacolul. Deasupra
fiecăruia este câte o etichetă: orchestră, intrare public, Toba, Sub scenă, Sufleur, lumina,
ploaia, vântul, magazia de decoruri...
7. Dacă atmosfera avantpremierei este caldă, familiară, cea din ziua primei reprezentaţii stă
sub semnul încordării. Încă de dimineaţă, de la director la controlorul de bilete, toată lumea
se pregăteşte pentru întâlnirea de la orele 20 ca pentru o mare bătălie care e musai să fie
câştigată prin orice mijloace.
Se aud claxoane şi roţile oprite la peron, luminile sunt aprinse toate în foaier, uşile se
deschid, oaspeţii sunt primiţi fiecare în parte cu un surâs îngheţat: călău sau prieten? Se va
afla în curând. Sala se umple încetul cu încetul de gazetari, cronicari, de intelectuali care-și
joacă fiecare în legea sa, importanța degajată, de ofiţeri în uniformă care caută din ochi
locurile de favoare, de domniţe parfumate şi aferate, de profesori preocupaţi şi încruntaţi, de
elevi la Conservator care pândesc să se aşeze pe vreun loc gol la ultima bătaie a gongului.
Mai apar, răzleţe, câteva scaune, în ciuda ordinelor stricte, chiar sub privirea directorului
care zâmbeşte protocolar din loja sa, însoţit de doamna, domnişoara şi de un apropiat al
casei. Alături, stau ţepeni în hainele lor scumpe miniştri, ca nişte manechine înfipte-n scaun,
cu spatele imobil suferind de un început de statuie. Deasupra lojii directoriale e loja artiştilor:
feţe strălucitoare, dinţi albi, priviri pline de bunăvoinţă, capete care cerşesc atenţia celor din
jur, în special în cazul actriţelor care nu mai joacă demult şi au venit să-şi susţină înfrigurate,
cu invidie disimulată în emoţie, colegele.
În loja sa, gâtuit de trac, tremurând de teamă şi fericire stă autorul. Ce-o mai fi rămas din
piesa sa? A fost trădat şi batjocorit după bunul plac al directorului de scenă sau a fost
respectată sfinţenia slovei sale? Nici nu îndrăzneşte să privească înspre temuta bancă H unde
stau la pândă şacalii care îl vor ronţăi mâine prin gazete. Când cortina se ridică domol, cu
scârţâit abia perceptibil, îşi face cruce cu limba-n gură şi-şi spune, fără să creadă: „Fie ce-o fi.
Acum nu mai îmi aparţine, este a publicului...”.
Tensiunea se simte şi în scenă, se începe temător, parcă aerul e prea tare şi pe jos sunt
cioburi, în fine, o replică, o singură replică doar şi gheaţa se sparge. Uf, gata! De-acum
spectatorii sunt ai noştri, ce bine e să ai, domnule, un actor bun care să ştie să câştige sala,
până şi pe înfumuraţii ăştia de critici!
Dar războiul continuă, nu s-a câştigat decât o bătălie, iar cronicarii se ţin bine în poziţia lor
de stâncă atotştiutoare şi prea suficientă sieşi.
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Deja aplauze? Da, aplauze. Când a trecut timpul? Autorul e încă amorţit, abia a avut vreme
să se delecteze, auzind frânturi de vorbe dintr-o lume îndepărtată pe care mai demult o
plămădise el însuşi, la măsuţa şchioapă de la ferestra cu giurgiuvelele crăpate de vreme.
Doamne, câte visuri înălţa atunci cu fiecare scenă!... Aici, madam Bulandra..., ba nu,
Agepsina Macri intră, păşeşte şi impozantă rosteşte... Las’ că e bună şi Sadova, are o
inteligenţă aparte în privire. Sau ieşirea lui Vraca, trântind uşa şi lăsând-o pe ea prăbuşită, în
lacrimi, frângându-şi mâinile pe sofa, moment în care toată sala plânge cu sufletul la gură:
oare el se mai întoarce?... A ieşit şi cu Manu, nu e Don Juan, dar e amuzant şi chiar se
întoarce, iar momentul devine duios. Asta e, „iluzii spulberate”, cum ar spune un confrate
într-o piesă, deloc rea, Cuibul de viespi, pare-mi-se.
Premiera nu se încheie cu ultima cădere a cortinei, ci cu măturatul chiştoacelor de pe
caldarâm. Între timp, criticii au criticat, pufnind și pufăind nervos din ţigară, publicul a
aplaudat ca la premieră şi apoi a fumat, prietenii au felicitat şi s-au îndreptat spre fumoir.
Cui i-a plăcut, totuşi?
lect. univ. dr. Ana-Maria NISTOR
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Cartea Anei-Maria Nistor nu este doar un tablou vivant al teatrului românesc dintre
cele două războaie mondiale, ci mai mult decât atât: o imagine multidimensională, o
veritabilă hologramă sonoră, policromă și dinamică a unui fenomen cultural de substanță,
surprins la o oră astrală a istoriei sale.
Vocea autoarei – caldă, empatică, irigată subtil de o ironie tandră – se interferează
armonios și funcțional cu a marilor scriitori ai epocii (G. Călinescu, Tudor Arghezi, Camil
Petrescu, Liviu Rebreanu, Șerban Cioculescu, Tudor Vianu, Mihail Sebastian și mulți alții)
într-o evocare polifonică, amplăși complexă a vieții din templul autohton al Thaliei și din
pitoreștile lui împrejurimi complementare.
Piaţa teatrului este, de la un capăt la altul, o carte fermecătoare despre o lume
fermecată, populată de actori, regizori, autori dramatici, scenografi, tehnicieni, cronicari,
public – pe scurt, de acei oameni minunați și visurile lor zburătoare care au fost mereu și vor
rămâne întotdeauna sufletul acestui ireal miracol al spiritului numit TEATRU.
Gelu NEGREA, scriitor, critic şi istoric literar

„Piaţa Teatrului”, mon amour!
Miroase a caldarâm după ploaie. Se aud copite de cal pe piatră cubică. Lumina de
felinar alungeşte umbrele doamnelor elegante însoţie de domni în frac. Piaţa Teatrului
prinde iarăşi viaţă peste timp, în paginile cărţii scrise de Ana-Maria Nistor. La intersecţia
dintre Calea Victoriei şi Câmpineanu astăzi tronează un hotel de sticlă şi aluminiu cu o
faţadă ce aminteşte de vechiul Teatru Naţional. În perioada interbelică aici era epicentrul
vieţii culturale al unei lumi care avea timp să îşi bea cafeaua la Capşa, să ia cina la
Continental, să se plimbe pe aleile Cişmigiului, să facă voiaje la Paris şi să îi aplaude seara fie
pe Calboreanu în „Apus de soare”, fie pe Tănase la Gărdina de vară.
Pentru scenariul filmului său „Midnight in Paris”, Woody Allen primea Oscarul în
urmă cu trei ani. Şi l-a meritat din plin; cu umor, subtilitate, rafinament, simplitate, în ritm de
jam session de jazz, ne-a luat cu el într-o plimbare în timp. Acelaşi lucru îl face şi Ana-Maria
Nistor în cartea sa Piaţa Teatrului. Când vezi prima dată volumul de 500 de pagini, ai
sentimentul că stai în faţa unui tom faţă de care te poţi apropia doar cu respect, dar şi cu
teamă. Teama aceea pe care o inspiră istoriile de teatru serioase, documentate, pline de
informaţii, de date importante şi nume sonore. Se regăsesc toate acestea şi aici. Doar că nu au
nimic ameninţător. Discursul intelectual şi documentarea minuţioasă fac parte dintr-o
poveste frumoasă, fascinantă, spusă cu drag, ca de un prieten.
Puterea de seducţie a acestei cărţi stă în farmecul senzorial pe care îl degajă; o
răsfoieşti şi ai impresia că alaltăieri, parcă, l-ai văzut pe Camil Petrescu coborând, elegant, pe
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Calea Victoriei. O citeşti cu atenţie şi deja parcă ai fi prieten cu Birlic. O reciteşti şi îţi pare rău
că doar ţi s-a părut şi că te-ai născut puţin prea târziu. Curiozitatea noastră atât de aţâţată de
scandalurile contemporane a uitat să mai reacţioneze la micile detalii. Piaţa Teatrului ne
aduce aminte, cu răbdare, să ne dăm timp pentru a descoperi micile delicii ale vieţii. Câte un
citat din Arghezi, sau din Mihail Sebastian, sau din Nicolae Iorga, sau din Liviu Rebereanu
fac racordul dintre fantezia spumoasă şi ludică pe care autoarea o foloseşte din plin şi
adevărul istoric la fel de efervescent. Întorci paginile şi odată cu ele limbile ceasului îşi
schimbă sensul până când ajungi în plin Bucureşti interbelic.
Istoria nu trebuie să fie neapărat un lung şir de date şi fapte. Istoria înseamnă
amintire subiectivă filtrată prin obiectivitatea unei documentări asumate. Viaţa culturală a
unei perioade nu poate sta numai în cifre şi nume. Iar în Piaţa Teatrului afli de toate. Şi nu din
zvonuri sau bârfe. Vorbeşti despre artă, despre politică, despre mondenităţi, despre salariul
unui actor, despre societari de onoare, despre succese, despre iubiri, despre sufleur, despre
culise, despre cabinele artistelor, despre cum se trăia mai frumos decât o facem noi astăzi. Şi
eşti nostalgic, poate puţin invidios, sau, dimpotrivă, respiri uşurat că nu trebuie să cumperi
Ediţia specială pentru a afla ultimele ştiri care îţi vin direct pe peretele de Facebook. Senzaţia
de informaţie sigură, verificată, la prima mână, este, însă, certă.
Piaţa Teatrului de Ana-Maria Nistor publicată la Editura Academiei Române este ca
un spectacol de teatru bun – bucură publicul larg şi îi incită pe oamenii de teatru. O istorie de
teatru pe care o citeşti cu un zâmbet în colţul gurii. Apoi asculţi o romanţă veche, închizi
ochii şi visezi la automobile lucioase, mănuşi glacé, parfum de Chanel No. 5 şi emoţiile unei
premiere de gală.
Alina EPÎNGEAC, critic de teatru
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Octavian Saiu
Hamlet şi nebunia lumii
Piesă şi personaj.
Câteva repere istorice
Hamlet, contemporanul nostru

Hamlet este personajul absolut. Nu
există o altă creaţie a vreunui autor care să aibă
parte de un statut atât de spectaculos. E o enigmă, singura care nu s-a lăsat descifrată de
nimeni până la capăt, din câţi s-au apropiat de ea. Nici chiar de Shakespeare însuşi, poate.
Mulţi, printre care cel mai poetic a fost Edgar Allan Poe şi cel mai convingător James Joyce,
au crezut că Hamlet este Shakespeare. Dar nu este exclus să aibă dreptate ceilalţi, cei ce cred
că Shakespeare s-a temut de Hamlet, că de acolo, din pagina cărţii, eroul lui s-a răzvrătit
până când şi-a câştigat o veritabilă independenţă.1 O sugera marele William Hazlitt în epoca
de glorie a criticii, o spune şi Harold Bloom în epoca ei de crepuscul: Hamlet e un creator,
mai mult decât un personaj, iar atunci când îi cităm frazele i le atribuim parcă, uitând pentru
o clipă că nu el le-a inventat, că sunt, ca şi întreg profilul lui, opera altcuiva.2 Dar, oricât s-ar
William Empson, figură de referinţă a criticii literare din secolul trecut, a fost cel care a avansat ideea
unei lipse de control a lui Shakespeare asupra piesei. Pentru Empson, problematica întârzierii nu ţine
de criza psihică a personajului, ci de natura dramatică, mult prea bizară a piesei. O piesă pe care,
Empson sugerează, Shakespeare însuşi a privit-o drept „absurdă”. Vezi Essays on Shakespeare, p. 104
2 Poate cel mai complex studiu despre posteritatea piesei Hamlet este cel semnat de Margreta de
Grazia, „Hamlet” without Hamlet. Premisa lucrării este de natură polemică, iar suita de argumente o
transformă într-o autentică analiză a traseului istoric parcurs de un personaj care, încet, dar sigur, s-a
desprins de piesă. În conştiinţa critică şi artistică din jurul textului, figura lui Hamlet a devenit un fel
de entitate de sine stătătoare. Pledoaria Margretei de Grazia este pentru reîntoarcerea la text, pentru
reintegrarea personajului în ţesutul piesei, odată cu înţelegerea unui fapt esenţial: Hamlet este un
dezmoştenit ce refuză marginalizarea. Începând cu 1800, susţine autoarea, s-a impus o separare între
Hamlet ca text şi Hamlet ca individualitate dramatică, un mod de a privi lucrurile care va culmina cu
1
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strădui unii să-l ucidă postum pe Shakespeare, să-l pulverizeze în serii de mini-scriitori, să-l
dedubleze într-un Marlowe sau într-un alt autor adevărat sau închipuit, oricât s-ar amăgi
alţii cu teorii ezoterice despre identitatea lui, Hamlet este dovada deplină că Shakespeare a
existat.
Prin dilema lui Hamlet, Shakespeare cuprinde natura umană. Despre „a fi sau a nu
fi”s-au scris biblioteci.3 Şi probabil se va mai scrie mult, în orice timp. Fiindcă personajul are
o putere uimitoare de a se metamorfoza în lumina unei epoci sau alteia. Hamlet de la 1600
nu seamănă celui romantic, iar profilul lui din secolul al XIX-lea, când Coleridge sau Hugo îi
declamau universalitatea, nu are aceeaşi aură ca făptura lui de după război, când energiile
sfârşite ale lumii s-au regăsit mai degrabă în Lear.4 Cu fiecare vârstă, îşi atribuie noi sensuri
şi suscită noi nedumeriri. Hamlet... Contemporanul nostru dintotdeauna şi, se pare, pentru
totdeauna!
„Un tânăr cu o carte în mână”
De-a lungul parcursului său istoric, i se pot decupa câteva ipostaze esenţiale. S-au
conturat din transformări radicale sau din nuanţări subtile, dar rămân distincte şi legate de
un moment istoric sau altul. Nu pot fi toate enumerate, cu exemple şi citate, decât într-un
volum care îşi asumă o astfel de misiune. Or, nu despre aşa ceva va fi vorba în paginile ce
urmează. Nici pe departe. Va fi vorba despre o anume faţetă a lui Hamlet relevată de trei
montări recente, niciodată până acum dezvăluită atât de frontal: nebunia. Nebunia nu ca joc
teatral construit, ci ca realitate ontologică a eroului devenit din pricina ei non-erou în lumea
bezmetică şi bulversată a începutului de secol XXI. Pentru a ajunge acolo trebuie pornit, însă,
de la origini. Adică, de la prima vârstă a prinţului într-o Renaştere care a combinat
încrederea în raţiune cu o seducţie teribilă a forţelor inconştientuluişi nevoia de echilibru
cuimpulsul către tenebrele psihicului. Să nu uităm că atunci când Shakespeare scria piesa, pe

tezele formulate de Harold Bloom sau Terry Eagleton, organizate în jurul unei apologii a „conştiinţei”
eroului situat deaspura textului şi contextului din care face parte.
3 Într-o serie de eseuri expozitive, Going to Shakespeare, J.C. Trewin analizează textele shakespeariene
din perspectiva procesului de transformare a lor în spectacole scenice. Despre Hamlet, Trewin
avertizează că textul în sine, ca materie dramatică, e plin de de interogaţii fără răspuns pe care
replicile le conţin cu sau fără semne de întrebare. „A fi sau a nu fi” e doar una dintre acele interogaţii.
4 Despre raportul dintre Hamlet şi Lear în secolul XX s-a scris mult. O carte anume abordează explicit
tema, volumul lui R.A.Foakes. Hamlet versus Lear: Cultural Politics and Shakespeare’s Art. Foakes oferă
un periplu în universul critic legat de cele două texte, sugerând că Lear a fost, ca text şi personaj,
centrul atenţiei în a doua jumătate a secolului trecut. Viziunea lui e una politică, dar nuanţată, iar
concluziile intră în sfera previziunilor asumate, căci în 1993, când a apărut cartea, Foakes avansa teza
că Lear va continua să fie farul lumii luminate de Shakespeare (pagina 224). Numai că, aşa cum
paginile de faţă încearcă să demonstreze, un nou secol impune o nouă perspectivă asupra dualismului
Hamlet/Lear.
292

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Book review
la 1600, Giordano Bruno era ars pe rug, la ordinul
Inchiziţiei. 5 Atunci, sub semnul contradicţiilor pe
care nicicând nu va reuşi să le împace, adâncinduse în ele până când îl vor sfâşia defintiv, s-a născut
Hamlet. Şi, de la acel moment până astăzi, a
traversat secole, epoci istorice şi curente de gândire,
fără să-şi piardă trei atribute majore, necontestate
nici de cei mai excentrici regizori: a fost mereu
tânăr, a fost singur şi a cochetat cu nebunia.
Despre tinereţea lui Hamlet sunt multe de
spus, dar ea rămâne un dar, o pecete identitară din
primele spectacole de la Globe până la cele mai
recente. Tinereţea ca virtute a firii, ca perspectivă
frântă de o soartă nemeritată – cel puţin aşa se pare
– a fost un fel de condiţie nesmintită a statutului
său tragic, devenit cu atât mai pregnant cu cât
vârsta lui era mai crudă. Lumea devenea veche şi
putredă, dar Hamlet era tânăr, cu o prospeţime a gândului apăsată de o răspundere
disproporţionată: aceea de a repune ordine în lucruri. Moartea lui prematură era mai tragică,
suferinţa lui mai nemiloasă. De această dimensiune se leagă mai ales interesul uriaş pe care la suscitat în prima parte a secolului XX ca figură emblematică, arhetip al unei întregi epoci
culturale. Şi nu e vorba despre locul lui în perimetrul lumii teatrale moderne, unde prima
mare experienţă a fost aceea a colaborării dintre Craig şi Stanislavski în 1911, în montarea
hibrid ce combina idealismul unuia şi realismul celuilalt.6 Acel episod a fost esenţial, dar
numai în sens teatral.7 Este vorba despre imaginea lui Hamlet în sfera unei intertextualităţi

Discuţiile despre un Ur-Hamlet rătăcit şi până la un punct înrudit cu versiunea cunoscută i-au
preocupat pe mulţi critici şi cercetători, însă forma în care personajul a supravieţuit datează de la 1600.
Cui i-a aparţinut varianta iniţială? Lui Thomas Kyd sau lui Shakespeare, cel pe care îl ştim sau credem
că îl ştim? Peter Alexander este unul dintre cei care susţin cu tărie că Shakespeare este autorul acelei
prime Tragedii a răzbunării. Mulți alți critici și cercetători, mai ales la începutul secolului XX, au văzut
în Hamlet influența lui Thomas Kyd – nu doar în ce privește tema fratricidului, ci și problematica
nebuniei adoptate ca stratagemă a răzbunării.
6 Craig deja era un „spiritus rector” în materie de Hamlet, chiar înainte de experienţa din Rusia. La
München şi apoi la Berlin, în 1909, Max Reinhardt crea prima sa versiune Hamlet, într-un decor
influenţat de Craig, cel cu care ratase colaborarea pentru Cezar şi Cleopatra şi Regele Lear. Doi ani mai
târziu, la Moscova, se năştea Hamlet-ul întâlnirii istorice dintre Craig şi Stanislavski.
7 Despre Hamlet-ul legendar al întâlnirii dintre Craig şi Stanislavski a scris, cu deplină autoritate,
Laurence Senelick, cel care a tradus în limba engleză textele lui Cehov şi ale altor mari autori ai
literaturii ruse. Senelick surprinde eşecul evident al acelei experienţe, dar subliniază rolul
5
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specifice conceptului modern de literatură, care reverberează în întreaga conştiinţă culturală
a acelei epoci.
Doi autori i-au acordat atunci lui Hamlet această importanţă capitală, şi au plasat
operele lor sub semnul forţei lui de atracţie. Unul este T.S. Eliot, celălalt este James Joyce.8 În
linia modernismului născut din nevoia disperată de nou şi din tendinţa de a recicla vechiul,
ambii au găsit în Hamlet tiparul perfect al personajului tânăr, tipul intelectualului neînţeles.
Prin Stephen Dedalus din Ulise al lui Joyce şi prin reţeaua tainică de motive schiţată de Eliot
în The Love Song of J. Alfred Prufrock, Hamlet a fost contemporanul unei generaţii ancorate în
acea primă parte a secolului trecut, marcat deja de un mare război, dar încă nezguduit de
bombele naziste. 9 Timpul istoriei mergea spre catastrofa bombei atomice, dar timpul
literaturii era reversibil, cum ar spune Borges. O dovedesc nu doar Joyce şi Eliot, dar şi
Sartre, al cărui Antoine Roquentin, eroul improbabil din Greaţa, rămâne o reîncarnare
existenţialistă a neîncrederii lui Hamlet în „a fi sau a nu fi”.
Imaginea lui Hamlet ca siluetă meditativă în conflict cu barbaria unei puteri orientate
după instincte – fie politice, fie carnale, aşa cum se vede în cazul lui Claudius – a rămas un
motiv recurent în vocabularul shakespearian al veacului trecut. Însă trebuie amintit că fără
această apropiere sau, mai just spus, apropriere propusă de moderniştii literaturii, ea nu s-ar fi
conturat. Un nou etos cultural l-a impus pe Hamlet ca figură a intelectualului pur, constrâns
să îşi asume rolul de victimă a unei lumi impure. Şi, în tot acest joc al opoziţiilor binare,
nebunia lui a devenit un artefact, o costumaţie exterioară stridentă, îmbrăcată de bună voie
pentru deruta adversarului. Nebunia: soluţie filosofică şi şansă de supravieţuire. Imaginea
caracteristică nu mai era a prinţului cu un craniu în mână, aşa cum îl imortalizase secolul al
XIX-lea – de la cel mai cunoscut dintre (auto-)portretele lui Delacroix, cu care Baudelaire îşi

fundamental pe care montarea l-a avut în estetica spectacolelor shakespeariene de mai târziu, de
oriunde. Vezi studiul său Gordon Craig’s Moscow Hamlet: A Reconstruction.
8 Pentru o serie de informaţii importante despre sursele bibliografice ale lui Joyce cu privire la
Shakespeare, vezi studiul lui William Schutte, Joyce and Shakespeare: A Study in the Meaning of Ulysses.
Hugh Kenner, criticul emblematic al fenomenului modernist în literatură, analizează pe larg raportul
dintre Hamlet şi Stephen Dedalus. Vezi Essays in Criticism, volumul II, paginile 85-104. Dincolo de
aceste două exemple, există nenumărate studii în care e discutată relaţia dintre eroul lui Joyce şi
personajul emblematic al lui Shakespeare. Capitolul în care, la bibliotecă, Stephen îşi expune punctele
de vedere despre Hamlet este unul central în Ulise.
9 O elaborată analiză a raporturilor pe care Eliot, pe de o parte, şi Joyce, pe de alta, le-au cultivat în
operele lor cu profilul lui Hamlet ca personaj este oferită de William H. Quillian în Hamlet and the New
Poetic. Cu argumente textuale precise, Quillian demonstrează că Hamlet a fost spiritul tutelar al acelei
generaţii de modernişti, care au regăsit în el stimulii unei înţelegeri filosofice a lumii. Joyce o face
explicit prin Stephen Dedalus. Eliot o face implicit prin cel pe care Quillian îl numeşte „Hamlet-ul
secolului XX”: J. Alfred Prufrock. (p. 27).
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tapetase pereţii, la fotografiile cu Sarah Bernhardt. Era imaginea tânărului însingurat care
citeşte o carte, desprins parcă din Eseurile lui Montaigne, unde cartea e privită ca suport
indispensabil al memoriei.
Fără emfază, o nouă tipologie culturală se năştea din literatură înspre arta
spectacolului, iar cartea a fost simbolul ei. Cartea ca obiect al libertăţii de gândire, necesară şi
implicit subversivă. În Europa de Est, după război, cartea va deveni însemnul unei alte forme
de dizidenţă, iar Hamlet eroul ei improbabil. 11 Ce frumos spunea Wyspiański despre
Hamlet, în primii ani idealişti ai secolului XX, că este „un biet tânăr cu o carte în mână”!12
Singurătatea eroului
Tot de la începuturi până astăzi a rămas constantă solitudinea lui Hamlet,
identificarea lui aprope totală cu momentele în care rămâne doar el pe scenă.13 Madame de
Staël afirma, elogiind interpretarea marelui actor François-JosephTalma, că eroul are o poezie
a prezenţei însingurate. Dialogurile sugerează ceva incomplet despre personalitatea eroului,
pe câtă vreme cele şase monologuri rostite către sine au fost mereu în centrul căutărilor spre
miezul lui de nepătruns. Un paradox teatral, până la urmă. Dacă Richard III explică în
monologurile sale, ca într-o serie de aparteuri întreţinute cu un public sedus ca partener,
motivaţiile gesturilor pe care le comite, Hamlet produce şi mai multă confuzie în clipele de
singurătate acompaniată de spectatori. Un dublu paradox. Ceva abstract şi aproape nonteatral se naşte în fiecare apariţie solitară a sa, ca şi când personajul se adânceşte într-un
mister pe care cuvântul rostit îl amplifică mai mult decât tăcerea. Şi sunt atâtea versuri
pronunţate de Hamlet pe scenă, mai mult de o treime din câte există în întreaga piesă.
Solilocviile lui Hamlet sunt citate cel mai frecvent, opere de artă ale unui discurs rostit către

Trebuie spus, totuşi, că, în Franţa, imaginea lui Shakespeare şi implicit a lui Hamlet nu fusese
întotdeauna atât de glorioasă. În secolul al XVIII-lea, Voltaire considerase universul tragic
shakespearian – cu referire explicită la Hamlet – rodul imaginaţiei unui „sălbatic”.
11 În spectacolul de la Cracovia, din toamna lui 1956, descris de Jan Kott, cartea era înlocuită de câteva
ziare. În spectcolul orwellian gândit de Piet Drescher la Potsdam în 1983, Hamlet nu citea, nici el, o
carte, ci ziarul oficial al Partidului din RDG, ca un gest de o imensă îndrăzneală, subversiv şi ironic
totodată.
12 O întreagă semiotică a prezenţei cărţii şi o arhitectură simbolică a verbului scris se desprind din
piesele lui Shakespeare. Cuvântul „carte” apare în aproape toate – mai precis, în treizeci şi şase. În
studiul său, Shakespeare and the Idea of the Book, Charlotte Scott oferă o analiză nuanţată a ipostazelor şi
conotaţiilor cărţii în universul shakespearian. În Hamlet, cartea apare ca armă, ca formă de a conserva
memoria, ca sfidare a memoriei, ca instrument subversiv, etc. Scott demonstrează că, în lupta de la
curtea Danemarcei, cartea devine un fel de obiect emblematic, între concretul realităţii şi
subiectivitatea excesivă a personalităţii lui Hamlet.
13 Julian Hilton sugerează că, până şi atunci când rosteşte monologul „A fi sau a nu fi”, Hamlet e
privit, supravegheat de Claudius. Şi el ştie asta. Singuratatea lui e mereu acompaniată, iar frazele lui
sunt atunci un dialog, mai mult decât un monolog.
10
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un interlocutor absent. Acolo şi nu în jocurile întreţinute prin schimburile de replici cu
ceilalţi, Hamlet se mărturiseşte. Dar nu se dezvăluie.
O posibilă explicaţie vine din sentimentul melancoliei, trăite până la exces de prinţul
Danemarcei. Oscar Wilde spunea că Hamlet e cel care, mai mult decât Shakespeare, a
inventat melancolia lumii de după el.14 Schopenhauer doar a amplificat pesimismul pe care,
de fapt, Hamlet l-a creat ca realitate metafizică. Numai că la Hamlet nu poate fi vorba, aşa
cum a crezut nu doar Wilde, ci şi Goethe, cum au crezut Colleridge şi cam toţi exegeţii
secolului al XIX-lea, de un taedium vitae romantic, de plictisul vieţii alinat prin meditaţii
asupra morţii.15 Nu e vorba nici de ceea ce Georges Sand credea şi anume că „nebunia” lui e
expresia unei disperări, ca un protest în faţa zădărniciei condiţiei umane. E vorba, mai
degrabă, de ceea ce William Ian Miller descrie ca amestec al dezgustului de sine, de ceilalţi,
de tot şi toate, combinat cu un fel de conştiinţă paradoxală a propriei superiorităţi.16Hamlet e
singur pentru că fuge de toţi şi e trist pentru că fuge mereu de sine însuşi.
Singurătatea personajului e parte din misterul lui, după cum misterul e parte din ea.17
O singurătate imortalizată de câteva fotografii celebre, cu mari actori privind în gol, în scene
ce se împotrivesc esenţei teatralităţii, condiţionată organic de două dimensiuni vitale: dialog
şi acţiune. Singur printre fiinţele de pe scenă, Hamlet a găsit mereu formula de a se retrage
din mijlocul lor, în faţa publicului, rostindu-şi dilemele irezolvabile şi lăsându-i fiecărui
spectator povara de a încerca să le lămurească în locul lui. Şi în decorurile stufoase din epoca
barocului teatral, şi în epoca spaţiului gol al modernităţii, singurătatea lui a creat un fel de
vid în jur, efect nerivalizat de niciun alt erou al teatrului. Hamlet a fost mereu singur – dat
imuabil al unui personaj jucat în fel şi chip, de la inversarea sexelor până la contextualizări şi
altoiri exotice în stil Nō sau Kabuki.18
14Vezi

„The Decay of Lying” şi „The Critic as Artist”înThe Decay of Lying and Other Essays.
Aşa cum Margreta de Grazia demonstrează, problema amânării în cazul lui Hamlet e o descoperire
ce a survenit în posteritatea piesei atunci, în secolul al XIX-lea. Vezi „Hamlet” without Hamlet, p. 171.
Până la acel moment, nimeni nu a sesizat măcar că Hamlet are tendinţa de a întârzia acţiunea din
pricina unei nevoi meditative împinse la extrem. Observaţiile legate de lipsa de fapte din piesă,
formulate fie de un Samuel Johnson, fie de un George Stubbs, vizau trama, nu personajul cu tot
hiatusul lui interior.
16 Vezi lucrarea sa, The Anatomy of Disgust, p. 30. Într-o carte unică de shakespearologie „relaxată”,
René Girard susține căîn Hamlet se reflectăîntreaga lehamite a individului occidental în fața lumii, ca
figură exponențială a simptomelor unei întregi societăți. Vezi A Theater of Envy: William Shakespeare, p.
24. Lehamitea sau dezgustul sunt sentimentele definitorii ale lui Hamlet astăzi, pentru că ele îl împing
spre nebunie.
17 În complexa biografie a lui Shakespeare pe care o semnează, Stephen Greenblatt demonstrează că
Hamlet a fost un punct de cotitură în viziunea lui Shakespeare asupra ideii de personaj dramatic.
Shakespeare a înţeles că poate crea o „opacitate strategică” în faţa oricărui tip de lectură critică. Vezi
Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare, p. 324.
18 Despre prezenţa lui Shakespeare pe scena japoneză, între traducere şi adaptare, între împrumuturi
culturale şi apropriere, s-a scris enorm. O carte anume surprinde varietatea acestor nuanţe din
15
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Nebun doar dinspre Nord-Nord-Vest?
Mai consistentă decât dimensiunea vârstei
biologice şi mai întunecată decât singurătatea a fost
şi rămâne problematica nebuniei. E un element de
neocolit, câtă vreme face parte din recuzita lui
Hamlet în teatrul pe care îl creează. Şi aşa a şi fost
aproape întotdeauna privită: ca o improvizaţie
teatrală menită să disimuleze o luciditate perfectă.
Disocierea între personaj şi lume nu a părut sursa
unei nebunii autentice, ca prăpastie între percepţie şi
realitate, ci refuzul lui de a se adecva la o societate
maculată de rău. Nuanţa e importantă. Chiar şi
atunci când, în secolul al XVIII-lea, Hamlet a fost
suspectat de nebunie, categoria aceasta era tratată ca
o formă de rătăcire provocată de ceilalţi sau de un
preaplin al suferinţei.19 Nu degeaba Samuel Johnson
i-a luat apărarea, considerând că pretinsa nebunie a
personajului e ceva în esenţă comic şi că nimic din
ceea ce face pretinzându-se nebun nu e nebunesc, de
fapt.20 Nebunia discutată atunci nu era nebunie, în

perspective diferite, specifice fiecăreia: Shakespeare and the Japanese Stage. Ceea ce rămâne esenţial este
că până şi în Japonia, Hamlet a fost piesa de căpătâi a universului shakespearian. În ea s-au regăsit
generaţii, fie că a fost vorba de spectacole în stil Kabuki sau de adaptări, cum a fost un Broken Hamlet
din 1990, semnat de Shôzô Uesugi, în care se reflectă starea de dezorientare, de alienare şi de
nepuţintă a tinerilor din marile metropole japoneze. Deşi mai puţin pregnant decât Lear sau Macbeth,
deveniţi eroi japonezi graţie filmelor lui Kurosawa, Hamlet a fost şi rămâne un reper în spaţiul
cultural nipon.
19 A nu se uita că secolul al XVIII-lea se încheie în Germania sub semnul lui Hamlet: în 1795, Goethe
publică romanul său, Anii de ucenicie ai luiWilhelm Meister, în care Hamlet este, cel puțin în prima parte,
elementul catalizator. Despre viziunea propusă de Hegel și Goethe asupra eroului, despre
configurarea unei percepții filosofico-literare la cumpăna dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea,
despre modul în care, dintr-un personaj, Hamlet a devenit o emblemă a modernității, a scris cu
subtilitate Jonathan Bate în amplul său studiu, The Genius of Shakespeare (p. 258-63).
20 E vorba de Prefaţa la Ediţia Shakespeare din 1765, semnată de Samuel Johnson, ca gest de admiraţie
faţă de geniul lui Shakespeare, investit în Hamlet.
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sensul în care o definim astăzi în plan social. Era doar o ambiguitate între luciditatea pe
care Hamlet trebuia să o păstreze şi acea confuzie mimată, trecând drept maladie a minţii. În
definitiv, era tot parte dintr-un mecanism defensiv pus în mişcare pe scenă.
Nietzsche, filosoful atins el însuşi de nebunie, oferea una dintre cele mai dezarmante
interpretări asupra ezitărilor lui Hamlet.22 Nu era vorba nici de un fel de nepuţintă reală, nici
de vreun derapaj psihologic motivat de complexe ascunse. Pentru Nietzsche, înţelegerea
profundă a absurdităţii lumii provoacă inevitabil paralizia instinctului de acţiune.
Cunoaşterea anulează imperativul faptei. Doi mari filosofi din a doua jumătate a secolului
XX au fost mai vehemenţi chiar decât Nietzsche în apărarea condiţiei de intelectual lucid a
lui Hamlet. Walter Benjamin a mers mai departe, considerând că Hamlet suferă de o
„paralizie contemplativă”, în lumina unei mentalităţi superioare, deprinse la Wittenberg. Iar
Adorno îl plasează pe Hamlet la originea unei tendinţe esenţiale pentru cristalizarea
mentalităţii intelectuale pur occidentale: reflecţia asupra sinelui survine ca o barieră între
gând şi faptă. Nebunia personajului e inexistentă pentru toţi aceşti gânditori. E doar un
artefact în tactica de luptă a unui defensiv. Prin contrastcu o asemenea statuie intelectuală se
poate înţelege un Hamlet precum cel al lui Nekrosius, care părea un copil într-o lume de
adulţi. Pueril, cu minţile puţin rătăcite, departe de statura intelectualului-filosof.23
Dar dacă, totuşi, Hamlet e nebun? Nu doar un pic bulversat, ci nebun de-a dreptul. Şi
– mai mult şi mai grav – dacă nebunia lui nu e provocată de răul lumii, ci o expresie a răului
pe care şi el îl manifestă? Dacă Hamlet nu este inocent nici măcar în nebunie, aşa cum e Don
Quijote, celălalt mare lunatic al literaturii epocii, cu care Turgheniev îl compară în eseul său
faimos din 1906?24 Sunt întrebări pe care, în această tonalitate brutală, nu şi le-au adresat
actorii secolului al XIX-lea. Cu atât mai puţin regizorii secolului XX, care au edificat imaginea
Termenul „nebunie” este prezent în acest volum în sensul lui amplu, general valabil de îndepărtare
de la raportul logic, firesc și natural cu realitatea. De aceea nu apar niciun fel de definiții sau referințe
suplimentare în ceea ce privește tipurile de deviere care se regăsesc, într-un grad sau altul, în această
categorie. Un astfel de demers ar fi presupus extinderea – inutilă sau cel puțin pedantă– a ariei de
cercetare acoperite de studiul de față.
22 Thomas Mann credea că boala l-a adus pe Nietzsche mai aproape de adevăr şi l-a făcut mai normal
decât i-a făcut pe alţii „sănătatea psihică”.
23 Charlotte Scott demonstrează că imaginea de intelectual a lui Hamlet este, în bună măsură, un adaos
al posterităţii lui Shakespeare. În text, Hamlet se desprinde de valorile fundamentale ale umanismului
renascentist: refuză lumea universitară atunci când părăseşte Wittenbergul, transformă cartea în
artefact al înşelăciunii şi porneşte un adevărat război împotriva trecutului istoric. Vezi Shakespeare and
the Idea of the Book, p. 131.
24 Există o anume afinitate între Hamlet şi spiritul rus. Nu doar Turgheniev, ci şi Dostoievski şi Cehov
s-au apropiat de misterul său. În Duelul lui Cehov, personajul central se compară la un moment dat cu
Hamlet, recunoscându-şi incapacitatea de a-şi asuma responabilitatea propriei existenţe. Şi nu par
atâtea personaje cehoviene nişte „Hamleţi” de provincie care îşi problematizează în exces condiţia şi
amână la infinit orice acţiune? Merită spus, în acest context, că Hamlet s-a jucat cu mare ecou la
Moscova în 1837, în interpretarea lui Pavel Mochalov.
21
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lui Hamlet ca erou pozitiv în spectacole cu miză etică, politică, umană. Prin contrast cu
profilul lui statuar, echilibrat într-o lume dezechilibrată, se defineşte portretul lui Hamlet în
prezentul teatrului. La început de nou mileniu, când haosul lumii îşi pune amprenta pe
trăirile şi pe mişcările neuronilor lui, Hamlet e la fel de smintit ca şi lumea în care prinde
viaţă. Constantă, prin epoci şi vârste, rămâne ruptura între ceea ce face şi ceea ce spune
Hamlet. O neconcordanţă paradoxală, ea însăşi expresie a unei nebunii organice. O nebunie
elogiată de Shakespeare, cel care citise cu siguranţă Elogiul nebuniei al lui Erasmus şi înţelesese
că nimeni nu rămâne lucid în haosul existenţei umane.25
conf. univ. dr. Octavian SAIU

25 Frank

McCombie demonstrează afinităţile dintre Shakespeare şi Erasmus, cu referire precisă la
Elogiul nebuniei, plecând de la teza că Shakespeare a studiat textul în şcoală, acesta fiind impus ca
material didactic în Anglia anilor 1570-80. Vezi „Hamlet and the Moriae Encomium”. Nu este singura
încercare pe această temă, un alt exemplu fiind articolul lui Kenneth Muir, „Shakespeare and
Erasmus”.
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Mihai Bisericanu
Voci şi voci...
Partea I26
Vocea, ca instrument de producţie,
devine, fireşte, supusă mijloacelor de realizare
dependente de tehnică. Spre deosebire de glas, ca
mijloc de comunicare interumană, în care intuiţia
expresiei este supusă legii afectelor, de la primele
manifestări sonore de după naştere şi până la
ultimul semn sonor al despărţirii de viaţă, vocea
învaţă să se poarte după regulile descoperite prin
practică, pentru a alcătui tehnica emisiei, în
funcţie de utilitatea ei în diverse domenii. În cartea sa VOCI ŞI VOCI… Partea I, editura
PRO Universitaria 2015, dr. Mihai Bisericanu, actor şi muzician, îndreaptă atenţia cercetărilor
spre tehnicile vocale din domeniul teatrului şi muzicii. Nu este o orientare limitativă, căci
variaţiile ipostazierii sunt extrem de numeroase şi, niciodată, rezolvate. De la începutul
lecturii, autorul se află pe drumul expunerii tematice, fără a-i putea pretinde şi rezolvările.
Mai degrabă este cazul să-i urmărim orientările, de la informaţia primită prin studiu la
experienţa acumulată prin aplicaţie.
Mihai Bisericanu a privit cu interes cele două direcţii enunţate în titlu: vorbirea, deci
teatrul şi cântatul, deci muzica. Ambele direcţii sunt animate de sonor, care se produce, cum
spune autorul, prin mijloace specifice ale aparatului vocal, descris de el cu atenţie. Mijloacele
de întreţinere ale acestui aparat presupun deja existenţa tehnicii de producere a sunetului,
dar şi mijloacele de întreţinere. Dincolo de corectitudinea acestor proceduri, apar
deficienţele. În toate direcţiile deja enunţare, infinitatea de detalii nu poate fi cuprinsă în
cuprinsul cărţii, nici în comentariul nostru. Ceea ce ne şi îngăduie aprecierea, la obiect, a
celor spuse în prima parte a lucrării. Există o paranteză ce mi se pare necesară, la debutul
lecturii, şi anume jocul de înţelegere a cuvântului, care implică semnificaţie, dar şi o dublă
26

Recenzie preluată de pe http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/?p=13373
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formă de comunicare, cea citită fără sunet, cea
pronunţară prin articulare sonoră. Argumentul
omagiază semnificaţia, deci şi sonorul, materialul
următor adresându-se cititului nesonorizat, deşi
presupunând multiple explicaţii transmise
energetic. Selectăm dintre acestea Registraţia,
Respiraţia, Rezonanţa. Desigur, discutarea
fiecăreia dintre aceste componente devine prilej
de dezbatere şi înţelegere, în cuprinsul unei
secţiuni aparte. Spre pildă, trecerea între registre,
aşa numită notă de pasaj, nu se plasează doar de la
mediu spre înalt, ci şi de la grav, spre mediu. De
asemenea, pasajul poate fi exersat în studiul de
canto prin numeroase metode de lucru. Inclusiv,
cum precizează soprana şi maestra de canto
Lucia Stănescu, prin imaginarea schimbării
coloristice a timbrului. În domeniul cântului,
maestra Arta Florescu cultiva descoperirea şi
amplasamentul simbolic al „Locului”, unde se plasează sunetul, de la o voce la alta…
Discuţiile pot continua, fireşte. Cum ar fi privitor la vocea de cap, care poate aparţine şi celor
bărbăteşti şi celor feminine – în ambele cazuri mai lesne de realizat pentru cele grave, bariton
sau alto – dar cu alte efecte, incluzând şi asimilarea sau nu a vibrato-ului. Actualmente,
pentru vocile bărbăteşti, tehnicile utilizate sunt cele ale falsetiştilor, înlocuind pe cele ale
castraţilor, vecine ca instrumentaţie sunetelor armonice ale coardelor. O excepţie practicată
pe toate registrele este sunetul alb, nonvibrato-ul exemplar utilizat, în perioada de maximă
glorie, de Corul „Madrigal”. Încă o precizare, detaliat expusă în teza de doctorat a tenorului
Ion Piso, Cibernetica fonaţiei, este adăugarea în fonaţie a comenzilor emise prin deciziile
creierului.
Revenind la ideea iniţială, cea a existenţei unei tehnici cu care se lucrează vocea ca
instrument, putem aprecia că Mihai Bisericanu şi-a pus multiple probleme, a căutat
numeroase răspunsuri, pe o cale al cărui traseu nu are, cum spuneam, sfârşit. La acest
moment al carierei sale universitare, finalitatea poate reprezenta astfel doar încheierea unei
etape, ce poate fi completată sau contrazisă ulterior. Oare, într-un viitor virtual, care vor mai
fi opiniile semnatarului?
Prof. univ. dr. Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
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Izabela Bostan

Filmul muzical american:
Între strălucire și profunzime
Izabela Bostan și-a lansat, nu cu mult timp în urmă, o importantă carte dedicată
filmului muzical american. Subintitulat Între profunzime și strălucire, volumul a apărut la
UNATC PRESS. Cercetarea academică a autoarei se focusează pe un autentic fenomen filmic,
apărut odată cu apariția sonorului, sau odată cu decesul Marelui Mut, divertismentul
muzical-coregrafic, ce avea să-i scoată pe americani din marea depresie a Crizei, pentru a-i
plonja în mijlocul marilor desfășurări hollywoodiene ale lui Busby Berkeley și în subtilitățile
lui Stanley Donen, Vincente Minnelli sau Bob Fosse.
Gen cinematografic aflat în grațiile publicului încă de la începuturile deceniului patru
al secolului XX, filmul muzical nu s-a despărțit decât rareori de componența sa coregrafică,
ilustrată cu strălucire de interpreți ca Fred Astaire, Judy Garland, Gene Kelly, Rita
Hayworth, Nathalie Wood, Liza Minnelli, Ginger Rogers, Eleanor Powell etc.
Izabela Bostan are meritul de a consacra dincolo de istoria genului, substanțiale
capitole dedicate tipurilor coregrafice, evocărilor unor secvențe reprezentative din filme de
referință, neuitând a surprinde analitic valențele sociale, a analiza gama reacțiilor publicului,
precum și evoluția coregrafiei în spațiul virtual.
Cartea Izabelei Bostan consacră o autoare cu mare acuitate critică, binevenită în
spațiul istoriografiei de film, domeniu mai puțin prizat de autorii de astăzi, dedați mai
degrabă analizelor greu de tradus în limba română.
Călin STĂNCULESCU, critic de film27

27Cronică

prublicată în jurnalul lunar de cultură al Uniunii Scriitorilor din România – Luceafărul de
dimineaţă, nr. 3 (1057)/martie 2015, p. 17
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„Autoarea urmărește evoluţia coregrafiei în raport cu evoluţia filmului muzical
american, în care dansul, ca artă vizuală, își găsește imortalizarea expresivităţii printr-o altă
artă vizuală, filmul, pentru a trăi în timp, fiecare semn coregrafic primind un plus de valoare,
o evidenţiere prin cadrul cinematografic.“
Prof. univ. dr. Cristina NICHITUȘ

Cartea unei Campioane...
V-o amintiți pe Corina, personajul din filmul Campioanaal Elisabetei Bostan? V-o
amintiți pe copila pe care marea regizoare o alesese din grupul de genii sportive al Școlii de
gimnastică de la Deva, spre care priveau cu invidie milioane de copii români și străini și spre
care noi, cei maturi, ne îndreptam admirația de câte ori medaliile dobândite în mari
competiții internaționale le răsplăteau eforturile supraomenești, vestind lumii că o națiune
aproape uitată continuă să supraviețuiască?
Campioanaștiuse să dea glas tenacității și sensibilității într-un registru al candorii,
desfășurat de la bucurie la tragic într-o tensiune a luptei cu încercările de tot felul. Se numea
Izabela Moldovanși destinul avea să-i fie pecetluit de acea întâlnire cu Elisabeta Bostan, un
cineast de talie europeană ce întrezărise în mica sportivă de performanță potențialul artistic
de anvergură, probat într-un film ce merită să fie văzut de fiecare generație, ca un fanion al
speranței.
Anii au trecut și micuța mare campioanăși-a urmat drumul vieții, alegând ca domeniu
de afirmare coregrafia și teatrul. În timpul studiilor sale de masterat și – ulterior – de
doctorat i-am urmărit evoluția, recunoscându-i în fiecare etapă a împlinirilor intelectuale
acea structură a voinței probatăîn rolul ce o lansase în artă.
Lucrarea sa de doctorat, intitulată Valenţele filmului muzical american, apare acum
în colecția pe care Unatc Press o consacră cercetărilor academice de gen. E vorba de o amplă
investigație a unui veritabil fenomen cinematografic, manifestat începând cu primii ani ai
filmului sonor și care avea să se afirmeîn forțăîn deceniile următoare prin impunerea unor
importanți regizori (de la Lloyd Bacon, Busby Berkeley, Charles Walters la Vincente
Minnelli, Stanley Donen, Bob Fosse și Rob Marshall) și a unor interpreți geniali, de la Fred
Astaire, Ginger Rogers ori Gene Kelly la ShirleyMac Laine, Liza Minnelli, Madonna,
Catherine Zeta Jones.
Preluând tradițiile teatrale și de balet – cu origini europene, transferate masiv în
spațiul transoceanic – filmul american a văzut în musical nu doar o dezvoltare a funcției de
divertisment a cinematografului, ci și o șansă a dezvoltării sale estetice.
După cum observă autoarea, „filmul muzical își face intrarea fastuoasăîntr-un
moment în care publicul era încă scindat: pe de o parte spectatorii ce păstrau nostalgia
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«marelui mut», cu inegalabilele sale valori expresive (filmele lui D. W. Griffith, Abel Gance,
Serghei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin; Victor Sjöstrom, Charles Chaplinși alții), pe de alta
ce-i ce-și legau speranțele de evoluția sonorului, ca de un simbol al evoluției cinematografice,
ca de un pas înainte, ca de un brațîntins umanității ce are nevoie de muzică, de tandrețe, de
candoare.”
Apărut la sfârșitul „marii depresii” economice din 1929-1933, filmul de gen a
ătre o mare națiune ce avea să valorifice politica
contribuit la recuperarea speranței de către
„New Deal” a administrației Franklin Delano Roosevelt pentru a-și păstra rolul de mare
putere într-un context politic din ce în ce mai tensionat.
Funcția de entertainment pe care și-o asumase filmul american avea să fie exercitată
din plin, chiar și în tragicul context al celui De-al Doilea Război Mondial, prin filme precum
For Me and My Gal (r. Busby Berkeley, cu Gene Kelly și Judy Garland, 1942), Thousand Cheers
(r. George Sidney, cu Judy Garland, Mickey Rooney, Gene Kelly, 1943) sau Cabin in the
Sky,1943 (debut în film al lui Vincente Minnelli, ce va antrena curajos un „team” de actori
afro-americani, relevând astfel contribuția oamenilor de culoare la rezolvarea problematicii
societății, anticipând cu bune decenii distribuțiile lui Spike Lee și ale altor realizatori ce-și vor
face echipe exclusive de interpreți de culoare).
Mari actori ai Hollywoodului vor
presta cu „savoir faire” în filmele muzicale,
din ce în ce mai prezente pe marile ecrane. E
cazul Ritei Hayworth (Cover Girl, r. Charles
Vidor,1944), Ava Gardner (The Band Wagon,
r. Vincente Minnelli, 1953), Marylin Monroe
(Gentlemen Prefer Blondes, r. Howard Hawks,
1953), Audrey Hepburn (Fanny Face, r.
Stanley Donen, 1957), Nathalie Wood (West
Side Story, r. Robert Wise și Jerome Robbins –
coregrafie, 1961), Liza Minnelli și Robert De
Niro (New York, New York, r. Martin Scorsese,
1977), Jessica Lange și Roy Scheider (All That
Jazz, r. Bob Fosse, 1979), Nicole Kidman
(Moulin Rouge, r. Buz Luhrmann, 2001),
Catherine Zeta-Jones, Rennée Zellweger,
Richard Gere (Chicago, r. Rob Marshall, 2002),
Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman (Nine, r.
Rob Marshall, 2009).
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Simpla citare a acestor nume confirmă faptul că străluciți actori și mari regizori au
acordat filmului muzical întreaga lor considerație, contribuind la evoluția unui gen
cinematografic tratat cu seriozitate profesională. Căci, așa cum remarcăși autoarea cărții de
față „arta adevărată, indiferent de domeniul în care aceasta există, este aceea care reușește să
transmită publicului Emoție... Mai departe, formele spectaculoase la care se poate ajunge nu
pot fi controlabile...”
Performanță indiscutabilă a genului, All That Jazz (r. Bob Fosse, 1979) reprezintă și
una dintre capodoperele incontestabile ale filmului universal. Regizorul, strălucit coregraf sa dovedit a fi aici și un redutabil filosof al imaginii.
Este doar un exemplu din șirul unor splendide creații cinematografice, urmărite cu
acuitate criticăși bună cunoaștere a perimetrului muzical-coregrafic al filmului în cartea
Izabelei Moldovan Bostan, Filmul muzical american între strălucire şi profunzime, care este
cu adevărat cartea unei campioane...
Prof. univ. dr. Titus VÎJEU
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Luni, 25 mai, în Sala Mare a Teatrului Național București, la Gala Premiilor
UNITER, Universitatea Națională de Artă Teatralăși Cinematografică ”I.L.Caragiale”
a primit Premiul Special pentru Galele Absolvenţilor. Premiul a fost înmânat
Rectorului, prof.univ.dr. Adrian Ioan Titieni.
Gala Absolvenţilor 2015, eveniment care a debutat pe data de 2 iunie, este un
prilej să ne bucurăm de această importantă distincție urmărind spectacolele anilor
ţă şi anul II master – dintre care, unele,dovedesc
terminali din UNATC – anul III licenţă
un nivel artistic înalt.
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Juriile Galei Absolvenţilor Masterat 2015
ARTA ACTORULUI
Oana PELLEA – actriţă
Monica ANDRONESCU – critic de teatru
Cristiana GAVRILĂ– coordonator al Centrului de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava”
şi al Proiectului 9G/Teatrul Naţional Bucureşti
Dominic DEMBINSKI – regizor
Octavian SAIU –teatrolog
TEATRU DE ANIMAȚIE
Brândușa Zaița SILVESTRU - actriță
Carmen STANCIU - teatrolog
Attila VIZAUER - regizor
ARTA COREGRAFICĂ
Liana TUGEARU - critic de artă
Irina IONESCU - teatrolog
Dumitru AVAKIAN - critic de artă
ARTA SCENOGRAFICĂ
Maria ZĂRNESCU - critic de teatru
Alexandru DARIE - regizor
Puiu ANTEMIR - scenograf
TEATROLOGIE, MANGEMENT ȘI MARKETING CULTURAL
Profesorii din Departamentul „Studii Teatrale” – Master
PEDAGOGIE TEATRALĂ
conf.univ.dr. Nicolae MANDEA
lect.univ.dr. Mihaela MICHAILOV
prof.asoc.drd. Radu APOSTOL
DESIGN LUMINĂȘI SUNET ÎN ARTELE SPECTACOLULUI
prof.asoc.dr. Bogdan GOLUMBEANU
drd. Daniel KLINGER
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Echipa de Organizare:
MASTER ANUL I – TEATROLOGIE – MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Director: Violeta DINCĂ
Director Executiv:Alexandru STAMA
Comunicare: Alexis MUSCĂ
Producţie: Florentina TĂNASE
LICENȚĂ ANUL I - TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Protocol: Alexandra ZAMFIRESCU
Profesor coordonator:drd. Maria ROTAR
Consultanți: prof.univ.dr. Adrian TITIENI (Rector)
conf.univ.dr. Paul CHIRIBUȚĂ (Decan)
prof.univ.dr. Ludmila PATLANJOGLU
conf.univ.dr. Carmen STANCIU
Departament PR UNATC:conf.univ.dr. Laura BARON, Anca TUICĂ, Raluca DRĂGAN
Grafică afiș:
Foto-video:

Imelda MANU
Lucian NĂSTASE

Director General Administrativ: Emil BANEA
Director marketing: Gabriel FĂTU
Șef contabil:

Camelia BUNEA

Şef administrație:
Secretar şef:

Monica PANAIT
Madi CODALBU

Regizor tehnic:

Mitu DUMITRAŞCU

Sunet:
Costumieră:
Recuziter:
Maşinişti:

Andreea IACOMIȚĂ
Valentina UŢĂ
Vasile DASCĂLU
Eugen BĂNICĂ, Lucian KERESTEŞ

UNATC: Beatrice Meda, Manuela Dumitrașcu, Irina Lungu, Ana Scărlătescu, Mariana
Tisăianu, Simona Mantarlian, Luminița Hârceanu, Nicoleta Ştefan, Eugen Nicolae, Dorel
Moraru, Marian Barbu, Eugen Tudorache, Dan Sadurschi.
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Nora
de Henrik Ibsen

Master Anul II, Arta Actorului
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Gelu Colceag
Regia: conf. univ. dr. Liviu Lucaci
Coordonator scenografie:
prof. univ. dr. Ștefania Cenean
Scenografie: Livia Vișănescu
Regizor tehnic: Mitu Dumitraşcu
Costumieră: Valentina Uţă
Recuziter: Vasile Dascălu
Maşinişti: Eugen Bănică, Lucian Keresteş
Distribuția:
Nora – Ana Udroiu
Torvald Helmer – Costin Dogioiu
Doctorul Rank – Ionuț Toader
D-na Linde – Andreea Chirițescu
Nils Krogstad – Ionuț Niculae
Helene – Ilona Brezoianu
Mă numesc Ionuţ Niculae şi în câteva zile voi fi actor cu diplomă de master. Sunt
norocos, pentru că m-am întâlnit cu un text important. Pentru oricine studiază actoria este
bine să abordeze partituri importante pentru a-şi dezvolta cât mai bine calităţile de care
dispune. E un text mare care oferă tuturor studenţilor o posibilitate cât mai mare de
exprimare. Eu a trebuit să joc rolul avocatului Krogstad. A fost una dintre cele mai mari
provocări cu care m-am întâlnit de-a lungul facultăţii. Personajul nu are vârsta mea iar tipul
de energie de care dispune este diferit faţă de al meu. Aşa că am încercat să nu mă duc în
zona mea de confort ci să mă gândesc ce aş putea sădescopăr sau chiar să schimb la mine
pentru a mă apropia de personaj.
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Sunt ocrotit, pentru că am avut
parte de un colectiv minunat de la care
am învăţat foarte multe lucruri. De la
Costin Dogioiu am învăţat să fiu
generos, de la Ana Udroiu sa fiu
vulnerabil, de la Ionuț Toader să mă
bucur de ce fac, de la Andreea
Chiriţescu să nu intru în alertă atunci
când simt că îmi scapă lucrurile de sub
control, de la Ilona Brezoianu să
comunic, de la Liviu Lucaci să
transform fiecare eveniment într-o
provocare, iar de la Livia Vişănescu să
muncesc mai mult, chiar şi atunci când
mi se pare că fac suficient.
Sunt încrezător, pentru că a fost
experienţă de care îmi voi aminti cu drag peste mulţi ani şi de la care am învăţat enorm. Şi
cel mai important este că prin intermediul acestui spectacol am descoperit că am o paletă
interpretativă mult mai largă decât mă aşteptam şi că mai am foarte mult de muncă.
Sunt Ionuţ Niculae şi voi fi actor!
Ionuț Niculae– Nils Krogstad
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Scaunele & Lecția
de Eugene Ionesco
Master Anul II, Arta Actorului
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Gelu ColceagCoordonator
proiect:
prof. univ. dr. Valeria Sitaru
Coregrafie: Andreea Duță
Light & Design: George Rotaru
Distribuţia:
Anghel Damian
Mădălina Craiu
George Rotaru
Costin Dogioiu
Ioana Chițu
Ana Udroiu

Scaunele și Lecția – exerciții în limba engleză
după piesele lui Eugene Ionesco
În cadrul modulului de teatru în limba engleză, studenții anului II Master-Teatru au
studiat ceea ce nu sunt Scaunele și nicio Lecție nu a fost. Pe măsură ce descifrau cele două
piese la masă - cum se numește studiul actorului cu sine împreună cu o persoană
încăpățânată din mediul universitar numită sitar - studenții au descoperit fix ceea ce spune
Eugene Ionesco în Noteși Contranote: nimic nu e cumplit, totu-i cumplit. Nimic nu-i comic.
Totul e tragic. Nimic nu-i tragic, totul e comic, totul e real, ireal, posibil, imposibil, de
conceput, de neconceput. Totu-i greu, totu-i ușor...
NIMIC NU E CUMPLIT. Tema din Scaunele este vidul ontologic sau absența... –
indicație esențială dată de autor în notele sale adresate unui prieten regizor. Dar, în alt
capitol, pe lângă exprimarea absenței impuse, autorul zice că se poate și contrariul. Și-atunci,
am îndrăznit ca arhitectura acestui exercițiu să cuprindă întreaga sală de spectacole,
Berlogea, astfel că scaunele invizibile pe care cei doi protagoniști le tot aduc în scenă după
indicațiile autorului să fie chiar scaunele vizibile pe care stau spectatorii invizibili pentru
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personajele lui Eugene Ionesco, dar vizibili pentru actori. Cu un plus de imaginație, ei,
actorii, și-au condus personajele către diverse persoane din public care au devenit în timpul
exercițiilor o doamnă

cu pălărie, un colonel, o fostă iubită, jurnaliști etc. Ceva cumplit de greu pentru jocul
actorilor a devenit extrem de viu. În Lecția am continuat același sistem, unii spectatori aleși de
personajul-Profesor au devenit bețișoarele pe care personajul-Eleva avea să le scadă sau să le
adune conform textului. Construcția a funcționat, lumea este o creație subiectivăși arbitrară a
spiritului nostru, la fix, cum, poate, și E. Ionesco a inventat-o.
TOTU-I CUMPLIT. Două texte în care nu se întâmplă aparent nimic din ceea ce omul
e obișnuit să trăiască day by day, cu un limbaj verbal într-o limbă străină, un alt limbaj
nonverbal, cu flux și reflux existențial, cu multiple combinații în relații, da, e cumplit.
NIMIC NU-I COMIC. În Scaunele, cei doi bătrâni sunt extrem de tineri în
interpretarea celor doi studenți (Anghel și Mădălina) care numai la moarte n-au chef să se
gândească tocmai cînd cîntă jazz Mingus. De aceea. În Lecția, nu-i comic pentru actori să
joace atât de serios comicul de situație. E cam greu, nu-i așa Ana, Costin, Ioana, George?
TOTU-I TRAGIC. Programul de repetiții. Prezența la repetiții. Exercițiile de mișcare
scenică cu Andreea Duță. Accentele-n engleza absurdă. Când un actor nu crede. Când crede
altceva. Când nu stă-n lumină. Când în boxe se aude un fâșâit.
Nimic nu-i tragic, totul e comic, totul e real, ireal, posibil, imposibil, de conceput, de
neconceput. Cele două exerciții s-au jucat la ASU – Arizona State University. SUA. De două
ori.
Totu-i greu, totu-i ușor... când studenții știu unde, când, ce, de ce și mai ales CUM se
ajunge la emoție.
Cu drag,
prof. univ. dr. Valeria SITARU
314

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015

Performance

316

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015

Performance

Pescărușul
de A. P. Cehov
Master Anul II, Arta Actorului
Coordonator proiect:
prof. univ. dr. Tania Filip
prof.univ.dr. Gelu Colceag
Asistenţă regie: Andreea Iacomiţă
Costume: Mihaela Popescu
(Master II Scenografie)
Decor: Victor Diaconu,
Samuel Alfred Mihailovici
(Master II Scenografie)
Light Design: George Rotaru (Master II L&SD)
Sunet: Andreea Iacomiţă
Regizor tehnic: Mitu Dumitraşcu
Costumieră: Valentina Uţă
Maşinişti: Eugen Bănică, Lucian Keresteş
Distribuţia:
Arkadina - Graţiela Bădescu / Mia Crişan
Treplev - Rareş Andrici
Nina - Paula Rotar / Andrada Fuscaş
Trigorin - Tavi Costin
Maşa - Ioana Chiţu / Lorena Luchian
Sorin: - Vladimir Purdel
Medvedenko - Alin Stan / Anghel Damian
Polina - Mădălina Craiu / Daniela Tocari
Dorn - Andrei Cătălin
Şamraev - Aron Alexandru Lucian / Cristian Bota
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Secretul lui Pulcinel
Master Anul II, Arta Actorului
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Gelu ColceagCoordonator
proiect:
prof. univ. dr. Mihai Gruia Sandu
Asistent regie: Ștefan Lupu
Scenografia: Andreea Rafoiu
Coregrafia: Daniela Tocari
Muzica: Cristian Călinescu / Petre Osman
Supervizor: Radu Crăciun
Orchestrare „Cabaret”: Emil Bazga
Distribuția:
Andra Arghir
Iulia Ciochină
Anca Dinicu
Andrada Fuscas
George Lepădatu
Vladimir Purdel
Daniela Tocari
Cosmin Vijeu
Pulcinel, Pulcinella în italiană, Polichinelle în franceză, Punch în engleză, este
personajul odios, ticălos, intrigant, mincinos întâlnit peste tot, cu sau fără două cocoașe, cu
sau fără mască.

Spectacolul nostru a beneficiat de energiile unei trupe de studenți tineri, frumoși,
plini de haz ce spun povestea lui Pulcinel în toate ipostazele lui. Ei joacăîn spiritul Commediei
dell’Arteși nu în litera ei, acceptă toate regulile genului, pentru a le încălca pe toate… plus
una.
prof. univ. dr. Mihai-Gruia SANDU
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Ce reprezintă masca? În sensul obișnuit
al cuvântului masca reprezintă un chip fals în
spatele căruia ne putem deghiza sau ascunde
identitatea. În societatea zilelor noastre masca
reprezintă fundamentul traiului de zi cu zi și își
schimbă forma sau aspectul în funcție de
pătura socială. Confruntându-mă direct cu
diverse măști ale oamenilor și identificându-le,
am ales să îmi aduc aportul la nașterea și
construcția unui spectacol de Commedia
dell’Arte. Aceste măști ale societății sunt
metaforice când vine vorba de diverse întâlniri
între oameni, în Commedia dell’Arte fiind
concrete și exagerate,având ca unic scop
scoaterea în evidență a trăsăturilor negative ale
personajelor aferente.
Elementele
Commediei
dell’Arte
precum studierea teoretică a măștilor, a
tipurilor de costume, particularitățile specifice
expresivității personajelor, atelierele de creație
ce implică atât construcția propriu-zisă a măștilor, cât și antrenamentele fizice, m-au condus
către decizia de a face parte din spectacolul de Commedia dell’Arte Secretul lui Pulcinel.
Mirajul repetițiilor și-a lăsat o amprentă puternică asupra mea și datorită coordonării
de excepție a prof. univ. dr.
Mihai-Gruia
Sandu,
descoperindu-mi astfel și alte
laturi ale părții mele creative.
Datorită
acestui
spectacol, am dobândit mai
multă încredere în instinctele
mele,mai multă libertate și
învingerea unor bariere care, din
punctul meu de vedere, ar fi fost
dificil de depășit.
George Lepădatu
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Cele două orfeline
de Eugen Mirea si H. Mălineanu
după Adolphe Philippe D’Ennery
și Eugen Cormon

Master Anul II, Arta Actorului
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Gelu Colceag
Regia: conf. univ. dr. George Ivașcu
Coregrafie: lect. univ. dr. Roxana Colceag
Asistent de regie, coordonator muzical:
lect. univ. dr. Monica Ciută
Light Design: George Rotaru
Sunet: Andreea Iacomiţă
Regizor tehnic, operator spot: Mitu Dumitraşcu
Maşinist: Eugen Bănică
Costumieră: Valentina Uţă

Distribuția:
Maestrul de ceremonii – Emilian Marnea
Domnul Martin – Tudor Morar
Marchizul – Ionuț Niculae
Picard – Cristian Bota
Regizorul – Anghel Damian
Marianne – Andreea Chirițescu
Jaques – Aron Alexandru
Pierre – Rareș Andrici
Vivandiera Frochard – Ilona Brezoianu
Henriette – Lorena Luchian
Louise – Mia Crișan/Paula Rotar
Doctorul – Ionuț Niculae
Roger – Alin Stan
Contele – Ionuț Toader
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Contesa – Grațiela Bădescu
Calugăriţa – Ana Negrescu
Femeie lejeră 1 – Lia Gherman
Femeie lejeră 2 – Alma Nicole
Femeie lejeră 3 – Simona Maican
Femeie Lejeră 4 – Nicoleta Marica

Performance

Recuziterul – Ionuț Niculae
2 orfeline sau cum scapi de patetic în secolul XXI
Publicul nostru nu mai are răbdare. Publicul de azi nu mai e interesat de povești
siropoase de dragoste. Publicul de acum e cinic, nervos, grăbit, cu mintea îndestulată de
drame reale prezentate constant la ora cinci a fiecărei zile. Publicul nostru și-a pierdut
ingenuitatea. Publicul nostru și-a uitat copilăria. Publicul nostru a uitat să cânte și să râdă.
Toate aceste lucruri le gândești atât ca tânăr profesor, cât și ca tânăr absolvent. Toate aceste
informații despre structura lumii și a profesiei în care ești și trebuie să exiști te bulversează...
În toată această realitate, mai mult sau mai puțin virtuală, în care trăim și încercăm să facem
teatru, ajungem invariabil la întrebarea „De ce facem asta?”. Răspunsul este dat și în basme și
în povestirile S.F. ale ultimului secol: „Pentru că în ziua în care niciun om nu va mai ști să spună
o poveste, tot Universul nostru se va dezintegra.”
Textul piesei „Două Orfeline” de Eugen Mirea și Henry Mălineanu este o parodiei
după romanul franțuzesc de secol XVIII al lui Adolph Philippe D’Ennerey. Povestea,
pateticăși încâlcită, cu personaje multe acoperind toate păturile sociale și toate structurile
caracteriale importante, este de mult ieșită din uzul gândirii și acceptării vieții, cel puțin dacă
facem referire la audiența contemporană. Astfel, având toate informațiile lumii
contemporane și având în același timp responsabilitatea unui spectacol cu care tinerii
studenți-actori vor absolvi, intrând pe „piața muncii” ca parte a acestui produs artistic, iată
că singurul concept artistic posibil este genul „parodic-muzical”. Ei bine, și, dacă cea mai
bună dintre lumile posibile își desfășoară existența într-un Paris atemporal (pentru a nu
încărca atmosfera spectacolului cu prea mult parfum de epocă), iată că regizoral s-a mai
impus o cheie – și anume cea de teatru în teatru. Pas cu pas, din necesitate și creativitate, iată
cum romanul patetic de secol XVIII s-a transformat într-un spectacol contemporan al
generației de masteranzi la secţia de Actorie a Facultăţii de Teatru din anul 2015. Și, pentru
căștiam că publicul nostru nu mai ascultă muzică de pe discuri de vinil, a trebuit să găsim o
cheie muzicală pornind de la muzica lui Mălineanu. Aceasta a fost muzica filmului mut – cu
pianină în colțul scenei care comentează muzical toată acțiunea, iar songurile personajelor
sunt inspirate, parodiate, cu ajutorul textului, sau chiar citate-melodic din marile hituri
muzicale ale finalului de secol XX. Totul se petrece în timpul unei repetiții, povestea
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orfelinelor, a marchizilor, a slujitorilor și a călugărițelor este scurtcircuitată de problemele
actorilor care interpretează, ale regizorului, ale oamenior de la tehnic, într-un cuvant, de
realitatea imediată. Tot acest construct de text i se datorează coordonatorului principal al
proiectului, actorul și profesorul George Ivașcu. Am avut oportunitatea de a lucra, de a
înțelege, de a învâța și, în final, de a participa creativ la îmbogățirea acestei scheme artistice,
conceptualizând în primă fazăși apoi transformând în momente muzicale atmosfera și
povestea orfelinelor. Acest tot artistic la care am lucrat mai bine de 4 luni s-a concretizat întrun spectacol la care aplauzele și râsetele sunt constante timp de două ore. Publicul nostru nu
și a pierdut ingenuitatea! Publicul nostru nu a uitat să râdă! Publicul nostru pleacă de la
spectacol fredonând! Parafrazând, aș conchide: „Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să
moară!”
Am ales citatul de mai sus și am decis să închei această poveste despre spectacol pe
un ton... nu tocmai vesel. Arta teatrului este, dintotdeauna, o artă colectivăşi aşa va rămâne
acum şi oricând în viitor. Orice spectacol are nevoie de actori. Orice regizor are nevoie de
actori. Orice artist are nevoie în jurul său de artiști. Orice artist este cu adevărat artist când nu
își înnăbușă, din orgoliu sau din frică – cele două mari plăgi sufletești ale generațiilor tinere,
talentul personal, sau... talentul partenerului de scenă. Din păcate, există generații care devin
aproape nefuncționale din cauza acestor tare sufletești. Din păcate, dedesubtul unei parodii
muzicale spumoase și rafinate, s-a ascuns în anul de grație 2015 o astfel de generație. Din
fericire, această generaţie a avut şi excepţii.
asist.univ. dr. Monica CIUTĂ
– coordonator secundar „Cele două Orfeline”
Cele două orfeline plus alte optsprezece suflete, iar eu fac parte din totalul celor
douăzeci de suflete, şi pentru asta mă bucur. Studentul de la licenţă vine la master cu dorinţa
de a lucra la un spectacol de musical. Eu nu am avut această dorinţă deoarece nu mă
credeam în stare de aşa ceva. Vorba filmului, vocea şi talentul meu nu mă recomandă. Am
descoperit însă ulterior că vocea mă ajută iar talentul e la locul lui, indiferent de genul de
spectacol. Un proiect în care nu ar fi trebuit să fiu deoarece în primele săptămâni de repetiţii
eram ocupat cu un alt proiect, dar prin bunăvoinţa domnului George Ivaşcu şi a colegilor
mei de distribuţie, am reuşit să gestionez lucrurile în aşa fel încât să fie bine pentru toată
lumea.
În primele săptămâni de repetiţii am încercat să păstrăm structura textului exact aşa
cum e, un crochiu clasic, împărţit pe acte şi scene. După mai multe încercări nereuşite
domnul profesor a venit cu ideea de a apela la o structură mai modernă. Un concept de
teatru în teatru în care spectatorii vor asista la o repetiţie a unor actori ce vor să pună în scenă
un text. În acest colectiv artistic eu trebuia să joc rolul recuziterului din teatru. Am primit
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vestea cu destul de multă reţinere. Multe zile nu am ştiut cum să mă raportez la acest
personaj care nu există în scriitură. Trebuia sa-i dau viaţă. Un personaj de compoziţie în
totalitate.
Din punctul meu de vedere, este foarte important pentru un student să lucreze în
facultate la un personaj de compoziţie. Îţi dezvolţi mai multe calităţi deodată. Începi să-ţi
conştientizezi mai bine corpul, vocea, să câştigi încredere. Acel personaj nu poate fi comparat
cu altul. Tu îi dai viaţă.
La un moment dat personajul a devenit şi mai personal pe cât mă aşteptam deoarece
a primit numele „Nicolae”. Profesorul şi colegii mei de distribuţie au decis că e mai bine să
ne păstrăm numele noastre, să nu căutăm altele. Acest lucru a ajutat spectacolul deoarece
diferenţa dintre cele două planuri a fost mai bine tuşată.
Le mulţumesc oamenilor din spatele scenei, cei pe care nu-i vedem dar care
contribuie foarte mult la reuşita spectacolului: Vasile Dascălu, Mitu Dumitraşcu, Eugen
Bănică, Lucian Kerestes, Rodica Găurean şi Valentina Uţă. De la ei am învăţat că un spectacol
nu se pregăteşte doar la cabină.
Ionuț Niculae – recuziterul
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# HamletInMisery
adaptare de Ana Negrescu
dupăHamlet de W. Shakespeare
și Hamlet. A version de Boris Akunin
traducere de Ileana Orlich

Master Anul II, Arta Actorului
Profesori coordonatori:
prof. univ. dr. Tania Filip
prof. univ. dr. Alexandru Darie
Regie: Alexandra Popescu
Muzică: The Tiger Lillies, UK
Foto & afiș: www.claudiu-popescu.ro
Regizor tehnic: Mitu Dumitrașcu
Costumier: Valentina Uță
Recuziter: Vasile Dascălu
Mașiniști: Eugen Bănică, Lucian Keresteș
Luminăși sunet: Alexandru Bibere
Distribuția:
Ego– Alma Boiangiu
Alter Ego– Ana Negrescu
# HamletInMisery este un spectacol-exercițiu, în două personaje jucat integral în limba
engleză. Acest copil’ s-a născut dintr-o idee simplă – credem că s-a spus totul despre acest
personaj… Suntem siguri totuși?
Conceptul adaptării este bucătăria din mintea lui Hamlet. Mai precis, firul roșu al
Raționamentului, care l-a împins spre acțiunile pe care le cunoaștem toți. Numai că în
varianta noastră, Raționamentul (Ego) are un rival: Instinctul (Alter-Ego).
Dacă stăm sa ne gândim, vorbim de o luptă universală, pe care omenirea o duce de secole.
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Este adevărat că ne-am asumat un risc
enorm, spectacolul fiind jucat în limba bardului din Stratford. Adaptarea, însă, a
presupus combinarea versurilor lui William
Shakespeare cu cele – mai actuale – ale lui
Boris Akunin, rupte, parcă, dintr-un roman
polițist, lucru care ne-a oferit posibilitatea
uriașă de a împleti un conflict în care
spectatorul nu este niciodată convins de
partea cui este. Și cum ar putea fi, atâta timp
cât vorbim lupta pe care o ducem toți cu noi
înșine la un nivel sau altul?
Conceptul regizoral, semnat de
Alexandra Popescu, tânărăși promițătoare
masterandă, anul II, la clasa profesorului Alexandru Darie, a pornit de la principiul gândit și
de Vsevolod Meyerhold, la timpul lui – de ce să nu se poată juca Hamlet în două personaje, și
mai mult decât atât, de ce nu pot acestea fi două femei?
Dat fiind faptul că textul nu este ușor de urmărit, am decis ca acțiunea să se petreacă
în contra punct. Așa a apărut bucătăria minții prințului danez. La propriu.
Pentru mine personajul Alter-Ego, mai precis Instinctul uman, trebuie să recunosc, a
fost cea mai mare provocare artistică de până acum. Rolul si rostul pauzelor au căpătat o
nouă valență pe care, mărturisesc, simt că o pot folosi în avantajul meu la un nivel mult mai
ridicat, dat fiind faptul că atunci când joci intr-o altă limbă, inhibițiile si – posibila – frica de
ridicol aproape că dispar definitiv.
Și peste toate astea, trebuie să ai și o echipă unită, care lucrează pe aceeași energie și
implicare ca și tine, drept pentru care le mulțumesc minunatelor mele colege: Alma Boiangiu
si Alexandra Popescu.
Ana Negrescu– Alter Ego
Încă de când am vorbit pentru prima oară cu Ana despre proiect, m-am entuziasmat
gândindu-mă că vom porni pe un drum nebătut, iar paşii noştri pe această cărare vor fi
extrem de interesanţi, dar vor constitui şi o mare provocare.
În primul rând, să joci în limba lui William Shakespeare impune din start anumite
rigori, iar în momentul în care nu joci în faţa unor nativi ai limbii engleze trebuie acordată
suficientă atenţie pentru ca fiecare idee să străbată rândurile de scaune ale publicului. De
asemenea, pauzele au un rol vital deoarece incursiunea întortocheată a gândurilor lui
Hamlet, prins la mijloc între raţiune şi instinct, trebuie să devină uşor de urmărit, lăsând în
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acelaşi timp publicului timp să îşi aleagă un favorit. În cele din urmă câştigătorul ia totul, iar
Hamlet are o decizie de luat.
Rolul raţiunii lui Hamlet are un traseu foarte interesant pe parcursul textului pornind
de la emiterea constantă a unor parabole şi argumente reci şi până la momentul în când se
schimbă rolurile, timp în care se descoperă care au fost mai exact culoarele interioare pe care
prinţul danez a ales să păşească
pentru a ajunge la deciziile pe care
le-a luat şi care l-au adus în faţa
propriului sfârşit.
Cu siguranţă acest spectacol
mi-a oferit unul dintre cele mai
provocatoare roluri de până acum,
tot spectacolul având loc în
bucătăria interioară a lui Hamlet, un
loc de unde nu poţi ieşi niciodată cu
mâinile curate.
Alma Boiangiu-Ego
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Omul de piatră
poveste de N. Filimon
Master Anul II, Păpuși și Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia: Costel Dobrescu
Distribuţia:
Adela Mihai
Cristina Țane
Elena Dumitrescu
Robert Trifan
Costel Dobrescu
Pe ritmuri folclorice vă invităm să
descoperiți un spectacol despre loialitate și
prietenie. În pași de dans vă prezentăm
povestea a doi băieți și cum prietenia poate
trece peste orice obstacol. Dafin este prințul
unei mari împărății, plină de secrete, iar alături
de prietenul său, Afin, fiul bucătăresei, pornesc
într-o aventură uimitoare în propriul palat.
Costel Dobrescu
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Punguța cu doi bani
adaptare după Ion Creangă
Master Anul II, Păpuși și Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia: Dan Codreanu
Distribuţia:
Teodor Ghiță
Olga Bela
Cristina Pleșa
Ana Turos

A(j)utor
de Corina Munteanu
Master Anul II, Păpuși și Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Regia: Corina Munteanu
Distribuţia:
Lupul - Ileana Brâncoveanu
Psihologul - Ștefan-Alexandru Craiu
Regizorul/Blacky - Alina Medoia
Scufița Roșie/Whitey - Cristina Țane
Pinky - Elena Mușat
A(j)utor este un spectacol de teatru cu păpuși creat pentru tine, pentru voi, pentru noi.
Acest spectacol reunește 2 povești cunoscute atât de cei mici cât și de adulți, Scufița Roșieși Cei
trei purceluși. Toată lumea știe aceste două povești, dar în acest spectacol ai ocazia să privești
lucrurile din punctul de vedere al personajului negativ. Lupul merge la psiholog pentru a-și
destăinui problemele care îl apasăși îl chinuie.
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Cum s-a simțit și cum de a ajuns să fie personajul negativ în toate poveștile veți afla în
acest spectacol. Pe lângă personajele din povești, Scufița Roșie, Whitey, Blacky și Pinky veți
face cunoștințăși cu un nou personaj vinovat pentru toate poveștile: regizorul.
Spectacolul A(j)utor este un spectacol simplu, un spectacol recomandat adolescenților
și adulților, un spectacol ce oferă o altă viziune a poveștilor, după un scenariu scris special
pentru conceperea unui spectacol în care spectatorul să empatizeze cu Lupul, aparent
personajul negativ din povești.
Corina Munteanu

Sounds blind
Master Anul II, Coregrafie
Coordonator: prof. univ. dr. Raluca Ianegic
Asistent: lect. univ. dr. Valentina de Piante
Regie și coregrafie: Krista Sandu
Sound Design: Cristian Sandu
(Criman Musical)
Sunet: Andrei Iancu – student coregrafie III
(clasa prof.univ.dr. Liliana Iorgulescu)
Costume: Eli Salamon
Light Design: Alexandru Bibere
Fotograf oficial: Alexandru Adam
Distribuţia:
Cristian Hariga
Eranio Petruşka
Florin Ionuț Crăciun
Krista Sandu
Mariana Gavriciuc
Sabina Ioniță
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Un spectacol despre misterioasa relație a șoaptei cu gestul ori mișcarea amplă, despre
ceea ce capătă cuvântul care visează în corp, despre energiile rostirii și ecourile re-vizitării
corporale în imagini-în mișcare, în imagini-timp, în geografii corporale. Un spectacol de tip
mozaic, în care fiecare componentă are propria sa viață, dar, în același timp, participă plenar
la magia ansamblului.
prof. univ. dr. Raluca IANEGIC

Vocea, aceea voce, acele cuvinte, șoapte, vocea ta mă traspunea literalmente, așa cum
o pot face gândurile, visul sau lectura, când disociind trupul de minte, trupul rămâne imobil
și mintea călătorește, se dilatăși se întinde, și când încet în

spatele ochilor noștri închiși, se nasc imagini, și se ivesc
amintiri, sentimente și stări nervoase, se reaprind dureri,
emoții uitate, frici, plăceri, senzații, de frig, de cald, de a fi

iubit, de a nu ști, într-un aflux regulat de sânge în tâmple, o
accelerare regulată a bătăilor inimii și o zguduire, ca o
fisură. De aici a pornit totul…
Cine ești tu? Cine suntem noi? Și care este legătura
între tu și noi? Cuvintele? ...nu știm cine ești, nu știm cum
ești, știm ceea ce ai putea inspira în gânduri, dar ceea ce
exprimi în cuvinte… iar noi suntem cine spunem că suntem

în fiecare clipă a vieții tale. Nu putem să exprimăm în
cuvinte ceea ce simțim, pentru că nu simțim decât ceea ce
332

Concept vol 9-10 – nr 2/2014 şi nr 1/2015
Performance
ascultăm și nimeni nu mai spune nimic. De ce nu vorbim? Și dacă vorbim de ce nu ne
înțelegem? Și dacă ne înțelegem, de ce nu ne iubim? Și dacă ne iubim de ce nu ne mai vrem?
Ce trebuie să simțim? Ce trebuie să ne dorim? Trăim o viață plină de întrebări exprimate în
cuvinte. Iar în momentul în care găsim răspunsurile, se schimbă toate întrebările și o luăm de
la capăt. Brutalitate desăvâșită a gândului încleștat pe simple cuvinte care de la bun început
fug, căutându-și scăparea și nimerind la loc, în altă încleștare. Nimic făcându-se gheară peste
cuvinte și cuvintele alergând de la unul la altul: așa ne-am născut și așa creștem, ca un pumn
strâns în jurul unei povești și niciodată în poveste.

Un spectacol despre moduri diferite de comunicare, tipuri de relaționări, un accept
pus pe comunicarea nonverbală, corpul care simte și vorbește neîncetat și scoaterea în
evidență a unei incapacități de exprimare a emoțiilor prin cuvinte. Cuvintele ajung să fie o
percepție eronată asupra realității și asupra unei normalități care de mult și-a schimbat
traseul bun. Ceea ce se naște între oameni de cele mai multe ori nu se poate descrie în
cuvinte. Deseori privesc în jur și descopăr cu tristețe că nu mai există cuvinte care înseamnă,
ci numai această colcăire de litere atinse de longevitate.
Taci și simte! Trăim cu toții ce ai făcut tu, în cap, cu cuvintele!
Krista Sandu
Legătura pe care o stabilește ea cu interpreții săi este
copleșitor de importantăși foarte funcțională. Krista lucrează
din instinct iar instinctul o duce spre oameni. Îi simte, ne
simte și mie cel puțin asta mi-a dat curajul să fac ceea ce
trebuie.
Mariana Gavriciuc – Coregrafie an II
(clasa prof.univ.dr. Sergiu Anghel)

Experiența mea în acest spectacol a fost una unică.
Deși la început am fost puțin crispată, cu timpul însă am

ajuns la o stare de libertate și euforie. Krista a reușit să scoată
din mine un nou tip de mișcare, de asemenea a reușit să
scoată din mine emoții foarte puternice de care nu mă
credeam capabilă. Tema spectacolului este una destul de
deranjantă, dar foarte adevărată. Odată aprofundată îți induce o stare de acceptare foarte
plăcută. Acest spectacol a fost o experiență plină de suișuri și coborâșuri, dar a meritat din
plin. Aș lua totul de la capăt fără regrete.
Sabina Ioniţă – Coregrafie anul I
(clasa coordonată de lect. univ. dr. Elena Zamfirescu)
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MetanoiaX
Master Anul II, Coregrafie
Coordonator:
prof. univ. dr. Raluca Ianegic
Asistent:
lect. univ. dr. Valentina de PianteRegie,
dramaturgie și coregrafie:
Constantin Enache
Muzică: Valentin Luca & Various Artist
Colaj muzical: Ioan Grumazescu
Designer-vestimentar: Andrei Iordache
Scenografie: Constantin Enache
Light-design: Alexandru Bibere
Distribuţia:
Sabina Ioniță
Ana Vișan
Diana Gal
Daniel Goliță
Alexandru Mălăeru
Cristian Hariga
Constantin Enache
MetanoiaX este un spectacol de dans contemporan inspirat de unele aspecte ale
Butoh-ului, formulă coregrafică născută în arealul de existență japoneză. Este parte dintr-o

lume cu complexe date specifice, prea puțin cunoscute, chiar neglijate de gândirea
europeană, este structurat în jurul conceptelor de metamorfoză, devenire, schimbare.
prof. univ. dr. Raluca IANEGIC
Plecând de la numeroase întrebări interioare, de la anumite frământări personale
manifestate în tot demersul parcurs atingerii cu cât mai mare fidelitate a anumitor imagini
„fulger” care îmi treceau prin cap și a întregului proces de creație din laboratoarele ținute,
am încercat să creez o nouă lume, un nou univers.
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Fiind realmente fascinat de
lumea și de fenomenul butoh, am
reușit prin lucru continuu cu cei
implicați în acest proiect, să obțin
ceva din acea amprentă hieraticăși
stranie a dansului butoh la nivelul
limbajului coregrafic și firește la
nivelul întregii
propuse.
Etimologia

unități
și

stilistice

simbolistica

cuvântului metanoiacuvânt ce își găsește originea în limba greacăși desemnează procesul de
a experimenta o angoasăși ulterior de a se crea o pozitivă psihologică, o re-construcție
psihotică spre și pentru vindecare, iar adăugarea lui „X”este justificată de o
individualizare/particularizare a fiecărei ființe umane, care devine în acest context universal
valabilă.
Pentru mine, butoh reprezintă un univers deosebit de fascinant, un vector mistic
constant, o înșiruire de fotografii care redau o altă formă de viață, o cinematografiere de
istorii și mitologii instersectate și o radiografiere fidelă a specificului vizual hieratic și
straniu, un strigăt mut într-un telur zbuciumat.
Cei care practică butoh, îi consider a fi nu oameni ci, ființe a căror identitate încă nu
se cunoaște, entități sacre aflate pe un tărâm profanat, creaturi aproape extraterestre,
rezultând astfel o formă de
dualitate dintre om și o altă
specie încă nedefinită.
Imaginile
precum

cele

grotești
ale

morții,

distrugerii
și
deformării,
considerându-le o oportunitate
de

a

descoperi

frumusețea

întunecată a sufletului și
totodată, constituie un prilej de
a ne descoperi pe noi înșine, de
la origini.
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Deopotrivă, butoh vorbește despre un corp metamorfozat, revoltat, contorsionat, un
corp aflat într-o stare de transăși permanentă tensiune. Din punctul meu de vedere Butoh,
îmi pare a fi supremul cuvânt al dansului, forma sa superioară. Consider că cele mai
importante evenimente din viața oricărei ființe sunt durerea, moartea, iubirea. Îmi plac acele
coregrafii asupra cărora timpul a lucrat. În butoh, găsim întreg repertoriul problematic al
ființei umane.
După cum afirmă unul dintre pionerii acestui tip de limbaj coregrafic Tatsumi
Hijikata, putem deduce cu ușurință frumusețea dublă întunecată a naturii umane, uneori atât
de înfricoșătoare dar care poate căpăta ulterior un sens revelator: „În interiorul fiecăruia
dintre noi există 50% întuneric, un loc întunecat despre care nu știm nimic, despre un
întuneric care așteaptă să fie descoperit.”
Un alt maestru butoh Hikaru Otsubo, afirmă că Butoh este nu doar dans
ci„experiență personală, istoria ta ca om, prin ce ai trecut, prin ce ai trăit și este în fapt o
activitate zilnică, mai degrabă un comportament din care ies mișcări. Butoh are la bază

totalitatea evenimentelor zilnice, cotidianul. Pe când eram student și studiam pictura,
încercam să mă regăsesc să văd ce voi face în viitor, eram foarte sensibil, aveam antene pe tot
corpul meu, eram chiar irascibil - așa am rămas și aveam mult timp liber, eram student, eram
tânăr. Butoh - adică a păși în mișcare- îmi amintește de faptul că voi vă uitați în sus când îl
căutați pe Dumnezeu, iar noi în Asia ne aplecăm, pășim pe pământ, e o căutare.”
Țin să le mulțumesc din inimăși cu profundă recunoștință mă aplec în fața doamnelor
profesoare Raluca Ianegic și
Valentina de Piante Niculae
pentru realul suport, încrederea,
susținerea, încurajarea și răbdarea
manifestată pe parcursul acestor
ani
de
studiu
în
cadrul
Masterului, fără de care nu
realizam
acest
spectacol.
Mulțumiri

aduc

deopotrivă

tuturor
celor
angrenați
în
realizarea
acestui
spectacolpremierăși

Institutului

Diplomației Culturale.
Constantin Enache
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Juriile Galei Absolvenţilor Licenţă 2015
ARTA ACTORULUI
Gabriela ADAMEȘTEANU – scriitor
Dorina CHIRIAC – actriță
Alice GEORGESCU – critic de teatru
Adrian GĂZDARU – director Teatrul Excelsior
Alexandru MÂZGĂREANU – regizor
REGIE TEATRU/SCENOGRAFIE
Maria ZĂRNESCU –- critic de teatru
Alexandru DARIE – regizor
Puiu ANTEMIR – scenograf
PĂPUȘI - MARIONETE
Brândușa Zaița SILVESTRU – actriță
Carmen STANCIU – teatrolog
Attila VIZAUER – regizor
COREGRAFIE
Liana TUGEARU – critic de artă
Irina IONESCU – teatrolog
Dumitru AVAKIAN – critic de artă
TEATROLOGIE – MANAGEMENT ȘI MARKETING CULTURAL:
Profesorii din Departamentul Studii Teatrale
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Echipa de Organizare:
MASTER ANUL I – TEATROLOGIE – MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Director:
Violeta DINCĂ
Director Executiv: Alexandru STAMA
Comunicare:

Alexis MUSCĂ

Producţie:

Florentina TĂNASE

LICENȚĂ ANUL I - TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Protocol:
Alexandra ZAMFIRESCU
LICENȚĂ ANUL II - TEATROLOGIE – MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL
Protocol: Oana ARSENOI, Gabriela BIVOLARU, Alina DUMITRACHE, Irina RADU
Profesor coordonator: drd. Maria ROTAR
Consultanți: prof. univ. dr. Adrian TITIENI (Rector)
conf. univ. dr. Paul CHIRIBUȚĂ (Decan)
prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU
conf. univ. dr. Carmen STANCIU
Departament PR UNATC: conf. univ. dr. Laura BARON, Anca TUICĂ, Raluca DRĂGAN
Coordonator spectacole: Rodica GĂUREAN
Grafică afiș:

Imelda MANU

Foto-video:

Lucian NĂSTASE

Director General Administrativ:

Emil BANEA

Director marketing:

Gabriel FĂTU

Șef contabil:

Camelia BUNEA

Şef administrație:

Monica PANAIT

Secretar şef:

Madi CODALBU

Coordonator spectacole:
Regizor tehnic:
Asistent operator lumini:
Asistent operator sunet:
Plasatoare:
Maşinist:

Gabriel OLTENICEANU
Daniel PÂNZARU
Eugen NICOLAE
Paul HÂNCU
Petruța ROMAN
Leonte NICULAE

UNATC: Beatrice Meda, Manuela Dumitrașcu, Irina Lungu, Ana Scărlătescu, Mariana
Tisăianu, Simona Mantarlian, Luminița Hârceanu, Nicoleta Ştefan, Eugen Nicolae, Dorel
Moraru, Marian Barbu, Eugen Tudorache, Dan Sadurschi.
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Arc peste timp
Dragostea și respectul meu pentru Teatrul Bulandra este fără margini. Acolo am
văzut primul spectacol, la 7 ani – Cum vă place, în regia lui Liviu Ciulei – apoi zeci și zeci de
spectacole extraordinare... Printre ele,A douăsprezecea noapte, Azilul de noapte, Amintiri... La un
moment dat am avut șansa să fiu coleg cu marii actori ai acestui teatru, pe care îi admirasem
pe vremea când eram spectator și să-i admir mai departe când devenisem coleg cu ei. Am
jucat în multe spectacole, printre care și... Câinele Grădinarului... Ei, și iată că, printr-un
concurs de împrejurări, fără să fie nimic premeditat, odată cu acestă promoție – generaţia
2015 – s-a născut un program de spectacole de licenţăcare a devenit un fel de omagiu adus
Teatrului Bulandrași unoradintre marilesale montări de-a lungul timpului...
Începutul a fost făcut de proiectul atelierului condus de profesorii Ștefan Velniciuc și
Puiu Șerban, când s-au hotărât să monteze Câinele Grădinarului, piesă din dramaturgia
clasică, a lui Lope de Vega, un fel de remake al spectacolului din 1988, regizat de Florian
Pittișși în care și subsemnatul avea o oarecare contribuție... În linii mari proiectul nostru a
păstrat conceptul acelei montări prin întreaga structură muzicalăși chiar prin esențializarea
spațiului scenic, accentul fiind pus pe imaginea și interpretarea studenților, pe interpretarea
melodiilor live, aducerea în contemporanietate a poveștii, cu elemente pline de umor și
duioșie.
Pentru unul care a trăit bucuria de a juca acum aproape treizeci de ani în spectacolul
de la Bulandra, pot spune că ceea ce este copleșitor și emoționant în spectacolul studenților
de astăzi este că am reîntâlnit aceeași energie debordantă, aceași bucurie de a
asumapersonajele și povestea lor, același umor fin și până la capăt, o frumoasă demonstrație
de har și inteligență scenică. Teodora Păcurar, Adrian Gheorghe, Daniel Nuță, Valeria Stoian,
Vlad Ianuș, Vlad Bânzoi și toți ceilalți, trec cu multă îndemânare de la proză la cântat (vocal
şi instrumental), de la registrul dramatic la cel comic, de la un stil realist la unul impregnat
de atmosfera romantică a piesei. În concluzie, un spectacol care va rămâne...și îmi va rămâne
cu mult drag în amintire...
Următoarea propunere pentru proiectul de licență venea din partea profesorului
Mircea Rusu, care urma să elaboreze un studiu pornind de la piesa Azilulde noapte de M.
Gorki. Un alt titlu de referință din istoria spectacolelor de le Bulandra. Studiul se va numi
„Fundătura” și va fi o serioasă introspecție psihologică, bază solidă pentru dezvoltarea
mijloacelor de expresie ale studenților ajunși în anul III de studiu. Proiectul a beneficiat și de
aportul unor actori profesioniști: Tudorel Filimon, Mircea Constantinescu și Ioan Gyuri
Pascu, colaborare benefică pentru studenți, atât pentru înțelegerea și mai aplicată a etapelor
pe care un actor le parcurge în dezvoltarea conceptului unui personaj, dar și pentru
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desăvârșirea atitudinilor ce țin de disciplina și deontologia profesiei de actor... Laurențiu
Drăgan, Cristina Constantinescu, Irina Ștefan, Cristian Jicman, Iulian Burciu, Vlad Bălan,
Silvana Mihaiș.a. își duc la bun sfârșit sarcinile scenice, creionând portrete credibile...
Colaborarea cu Mihai Constantin la un alt atelier va aduce un titlu cu rezonanța unui
mare succes al Teatrului Bulandra: A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare... Proiect
dificil, impunând un anumit stil de interpretare, de rostire și de înțelegere. Probe trecute cu
brio de studenții care au adăugat proiectului plăcerea jocului și verva tinereții. Rezultatul:
unul dintre proiectele jucate cu succes în această stagiune de licență... Contribuția adusă la
acest succes a lui Emanuel Becheru, Bogdan Florea, Cristina Juncu, Maria Mitu, Mihai
Mitrea, Catinca Nistor, Clara Popadiuc,Andrei Radu, Lucian Bîrsan ș.a a fost esențialăși
definitorie...
Apoi un grup de studenți mi-a sugerat să lucrăm împreună la proiectul Amintiri de A.
Arbuzov... Atunci am realizat că, fără să fi intenţionat asta, ne pregăteam să lucrăm un al
patrulea titlu important din trecutul repertorial al Teatrului Bulandra. Cunoscând textul,
știam că pot face un exercițiu foarte profund de teatru realist, pe un filon cehovian, dar cu
personaje mai aproape de contemporanietate,cu existențe mai ușor de înțeles, dar cu mult
subtext și multe mijloace de interpretare care să ne facă să ne apropiem și de complexitatea
relațiilor dintre personajele lui Cehov... Am dus la capăt dificila încercare și pentru că am
avut alături un grup de studenți absolut minunați cu care a fost o plăcere să lucrez...
Seriozitatea și dăruirea cu care s-au aruncat în studiul situaţiilor și al relațiilor complexe,
exerciţiul asumării personajelor,au făcut din lucrul la acest proiecto sărbătoare... Iulia
Poptean, Emanuel Becheru, Doris Dănăilă, Diana Lazăr, Diana Grigoroșcuțăși Mihnea
Vlădescu au dovedit maturitate artisticăși mi-au lăsat speranța că, mai devreme sau mai
târziu, va fi o bucurie să fim...colegi. O emoție în plus mi-a adus-o domnul Ion Besoiu,
cândva interpretul unuia dintre personaje în montarea Teatrului Bulandra și care, cu lacrimi
în ochi, i-a felicitat pe studenți pentru bucuria pe care i-au făcut-o.
Trăgând linie acestui omagiu adus unui repertoriu cu valoare istorică al Teatrului
Bulandra, trebuie să adaug că acestă stagiune a spectacolelor de licență a mai adus la lumina
rampei câteva proiecte la fel de bine construite și cu rezultate pedagogice similare pentru
studenții absolvenți... Astfel, în comedia bulevardierăCine e fazanul?, proiect coordonat de
profesorul Paul Chiribuță, regăsim aceeași vervăși bucurie a jocului, o tehnică bine susținută
a elementelor de teatru bulevardier, cu gaguri în cascadăşi o uriaşăpriză la public... Andrei
Radu, Lucian Bârsan, Clara Papadiuc, Ana Maria Ivan, Andra Coțofană alături de ceilalți
colegi, smulg aplauze binemeritate la fiecare reprezentație.
În Normanși în Sylvia proiecte coordonate de profesorul Alex Jitea, ca și în Iluzii,
proiect realizat sub îndrumarea profesorului Andreea Vulpe, descoperim o minuțioasă
cercetare în domeniul artei actorului, studenții lucrând, aș putea spune, în filigran relațiile
interumane și interfamililale propuse de textul pieselor... Am fost fascinat de grija detaliului
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la tineri actori precum Silvana Mihai, Vlad Bălan, Cristina Cociș, Laurențiu Drăgan, Irina
Ștefan în Normanși Silviași, iarăși, Silvana Mihai, Vlad Bălan, Cristina Juncu și Alex Voicu în
Iluzii... Studii de actorie care depășesc cu mult nivelul anului IIIși care sunt realizate
impecabil de studenții implicați...
Nu trebuie uitat căactorii absolvenți sunt prezenţi și în proiectele colegilor lor,regizori
şi coregrafi, despre care veţi afla, de asemenea, detalii în conţinutul acestui capitol.
Așadar o stagiune plină de muncă, de bucurie și de succes. Dar, mai ales, o promoție
de absolvenți de care, sunt convins, veți auzi numai la superlativ și cu care ne vom mândri
întotdeauna...
A bon entendeur, salut!...
conf. univ. dr. Doru ANA
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A douăsprezecea noapte
de William Shakespeare
Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de: conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect: Mihai Constantin
Coordonator grupă:
conf. univ. dr. Paul Chiribuță
Asistenți: Corina Moise, Andrei Runcanu
Scenografie: Ioana Ungureanu, Alina Caprian
Sunet: Liviu Gavrileț
Distribuţia:
Orsino - Lucian Bîrsan
Viola - Catinca Maria Nistor / Cristina Juncu
Olivia - Clara Popadiuc / Andra Ioana Coţofană
Malvolio - Bogdan Florea/ Emanuel Becheru
Feste, bufonul - Maria Mitu
Sir Toby - Andrei Radu/ Mihai Mitrea
Maria - Ana-Maria Ivan/ Bianca Dragomir
Sir Andrew - Veliko Velikov/ Iulian Cuza
Sebastian - Iulian Cuza / Andrei Radu
Antonio - Mihai Mitrea / Bogdan Florea
Fabian - Emanuel Becheru / Iulian Burciu
Căpitanul/Preotul - Iulian Burciu / Alex Cuibuș
Valentin/Curio - Alex Cuibuș / Veliko Velikov
Piesa A douăsprezecea noapte a fost aleasă de noi, având în minte multitudinea de
partituri actoricești pe care le oferă textul lui Shakespeare. Prin partituri înțelegem atât niște
personaje și situații care pun în valoare actorul, dar reprezintăși exerciții excelente pentru
niște student încă în formare ca actori. Un alt avantaj l-a constituit faptul că noi am mai lucrat
acest text și, dat fiind faptul că timpul pe care îl au studenții să pregătească un spectacol este
extrem de scurt, alegerea s-a dovedit a fi cea mai bună în contextul dat.
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Studenții au răspuns cu entuziasm atât la situațiile pe care le propune textul, cât și la
abordarea noastră, o abordare menită să îi scoată dintr-o zonă de confort și să facă primii pași
spre performanța scenică.
Ne-am concentrat lucrul pe rostire, un mijloc de expresie foarte important într-un text
de Shakespeare, pe mișcare și prezență scenică, dar mai ales pe veridicitatea traseului
psihologic al personajelor. În această direcție am pus un foarte mare accent pe emoție, fie ea
dramatică sau comică, urmărind ca fiecare moment scenic să aibă o încărcătură emoțională
cel puțin cât cea pe care o propune textul.
Cu bucurie putem spune că fiecare dintre ei și-a depășit nivelul, învățând să dea
valoare unei situații scenice, să ceară constant mai mult de la ei înșiși și să caute adevărul
interior al personajelor. Ca rezultat putem spune că am găsit o echipă care s-a închegat și mai
puternic, toți contribuind la funcționarea spectacolului.
Acesta credem că este modul în care acești studenți pot gusta succesul în lumea
teatrului. Uniți într-un crez artistic comun, prieteni, sprijinindu-se și inspirându-se reciproc.
Altfel, pe cont propriu, drumul se arată foarte anevoios sau chiar imposibil într-un mediu
teatral suprasaturat.
profesor asociat Mihai CONSTANTIN, Corina Moise, Andrei Runcanu
Trebuie de la început menționat că spectacolul este un remake al spectacolului „A 12a noapte” (regizor: Mihai Constantin, scenografie: Andrada Chiriac, Maria Dore, asistent
regie: Corina Moise, ilustrație muzicală: Adrian Pintea). Îndrumați de același Mihai
Constantin, avându-i ca asistenți pe Corina Moise și Andrei Runcanu, munca la acest proiect
a fost o mare provocare, fiind prima licență de 2 h și 30 de minute, aproape 3 ore în care se
întâmplă numai lucruri excepționale care solicită atenție și concentrare permanentă.
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Întâlnirea cu Shakespeare? Dincolo de
textul căruia i-am acordat 3 săptămâni de lecturi,
de descifrat, de aprofundat, dincolo de munca
solicitantă la ridicarea spectacolului, pe toată
durată repetițiilor, ceea ce a făcut ca orele să
curgă mai repede și căutările să își găsească un
drum drept către soluții valoroase, a fost
atmosfera creată.
A 12-a noapte a însemnat mai mult decât
un spectacol de licență, a însemnat mai mult
decât munca la un spectacol, descoperirea unui
traseu, descoperirea unor resorturi interioare... a
fost un spectacol care a unit iremediabil legăturile
între toți membrii grupei noastre, grupa A.
Având deja structura spectacolului bine
stabilită, a fost ca și cum am fi intrat într-o lume
în care timpul a stat în loc... A fost ca și cum totul
era pregătit ca noi să venim, cu poftă de joc, cu
tinerețea, cu toată încrederea și dorința, dar mai
ales cu iubirea și respectul pentru teatru și să
readucem acest spectacol înapoi într-o lume care pare că are nevoie de el. Spun că lumea are
nevoie de „A 12-a noapte” pentru căși noi am avut nevoie de el, fără săștim. Poate că nu noi
l-am ales, ci el ne-a ales pe noi. Aveam nevoie de un loc în care să fim liberi, în care să
credem cu tot sufletul, în care să râdem până la epuizare, în care să ne putem bucura de toate
condimentele minunate ale vieții, aveam nevoie de un spectacol antrenant care să ne aducă la
final și mai multă energie decât am avut la începutul reprezentației.
Aveam
nevoie
de
un
spectacol în care să fie atâta emoție,
atâta energie și atâta căldură încât
culisele să fie o continuare a scenei,
culisele să se transforme în odăile
unui castel, să fie încă o încăpere a
hanului la „3 măgari”, să fie încă un
pretext de liniște, bucurie și iubire.
Avea magie, chiar acum, la
început de drum.
Ana-Maria Ivan - Maria
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Amintiri
de Alexei Arbuzov
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
lect. univ. dr. Marela Anghel
Regie: conf. univ. dr. Doru Ana
Asistent regie: Ioana Ancea
Scenografie:
Ioana Colceag
Diana Moțea
Light design: Elie Shabrouni
Distribuţia:
Vladimir Turkovski - Emanuel Becheru
Sofia Vasilievna - Diana Lazar
Liubov Gheorghievna - Iulia Poptean
Kira Vladimirovna - Doris Danaila
Denis Leonidovici - Mihnea C. Vladescu
Evghenia Alexeevna - Diana Grigoroșcuță
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Câinele grădinarului
după Lope de Vega
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de: conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
prof.univ.dr. Ștefan Velniciuc
Regie: lect. univ. dr. Șerban Puiu
Asistent regie: drd. Raluca Ghervan
Canto: asist. univ. dr. Monica Ciută
Coregrafie: asist. univ. dr. Izabela Bostan
Kevorkian
Light Design: Alexandru Bibere
Sound Design: Ghighi Eftimie
Operator: Vlad Jinga
Distribuţia:
Diana - Teodora Daiana Păcurar
Teodoro - Daniel Nuță / Adrian Gheorghe
Marcela - Valeria Stoian / Oana -Maria Dragne
Tristan - Șerban Chițu / Iulian Burciu
Doroteea - Oana-Maria Dragne / Valeria Stoian
Otavio - George Valentin Burcea
Marchizul Ricardo - Vlad Ianuș
Contele Federico- Mihail Eftimie
Fabio - Vlăduț Bînzoiu
Celio - Vlad Jinga
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Câinele grădinarului de Lope de Vega este un spectacol de absolvență în sensul cel mai
propriu al cuvântului. Nu ne-am propus să facem un spectacol, ci încă un pas pe calea
căutării de sine. Acum mai mult ca niciodată, pedagogia în Arta Actorului trebuie să-și
rafineze scopul, ilimitându-se pe sine din perimetrul îngust al „facerii de actori”, în cel al
inventării de sine. Studentul-actor intră în primul rând într-un proces de spiritualizare și
culturalizare, abia ulterior ca un rezultat intrinsecdobândește competență în profesia de
actor. Societatea este multidirecționată, învățământul preuniversitar confuz și fără viziune,
așa încât tinerii veniți în anul I sunt derutați, fără perspective culturale și, ce-i mai grav, fără
repere interioare. La această construcție trebuie să se angajeze profesorii de Arta Actorului în
anul I. Aici mi-aș permite să divaghez spunând căși profilul profesorului de Arta Actorului
va suferi o necesarămutație de la profesorul meșteșugar către practicianul erudit capabil să
farmece mintea studentului și cu alte tipuri de analize decât cele strict profesionale. Astăzi,
profesorul de Arta Actorului face
alfabetizare culturală, dar și psihologia
formării interioare a unor tineri
nefamiliarizați cu trăirea empatică,
sensibilitatea sau emoția specifice
artistului. Aceste obiective pot fi atinse
numai într-un climat de stabilitate și
continuitate cu profesori echilibrați
aplicând o metodă fermăși precis
programată.
Prin acest tip de formare au
trecut studenții noștri și, de data
aceasta, am reușit. Întoarcem societății
o mână de tineri drepți, bine formați,
capabili să descifreze viața și să
genereze în societate acel tip de
echilibru pe care numai artiștii
profesioniști îl pot institui.
ă înaintașilor, conștientizați că teatrul nu începe
Deschiși către realizarea profesionalăa
Dup ce au aflat despre marile spectacole
cu ei, studenții au descoperit miracolul Bulandra. După
s ne apropiem de maniera de lucru
ale acestui teatru și semnificația lor în epocă, am încercat să
cu actorul și tipul de educație care ar putea avea ca finalitate o astfel de calitate a
spectacolului și un așa tip de responsabilitate față de public. Dornici să studiem către ceva
despre teatru în versuri și despre când în teatru ne-am oprit asupra spectacolului Câinele
grădinarului de Lope de Vega, inventat de Florian Pittiș în anul 1987 la teatrul Bulandra.
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Plecând de la ideea unui remake,
condițiile de lucru au fost speciale și au
presupus o muncă de cercetare și documentare.
Am forat în trecutul prerevoluționar al teatrului
românesc și am redescoperit drumuri pe care
tendința prezentului este să le piardă în uitare ca
pe ceva de care ar trebui chiar să ne rușinăm.
Am descoperit că valorificarea a ceea ce deja
avem ne va duce repede înainte, atâta timp cât
marile fraze ale teatralității avansate au fost
formulate de legendarii noștri predecesori.
Este un spectacol muncit onest de un
coletiv care cunoaște importanța bunei credințe
și a cărui principală calitate este răbdarea
pasului mic dar ferm. Tot ceea ce au dobândit
este câștigul trudei de fiecare zi a unor studenți
care șiau
asumat
până la capăt riscul de deveni om și profesionist în
România de azi.
lect. univ. dr. Șerban PUIU
Spectacolul Câinele grădinarului a fost
conceput şi regizat de maestrul Florian Pittiş în 1987
la Teatrul Bulandra, o comedie semnată de titanul
teatrului spaniol Lope de Vega, o piesă cu momente
muzicale, pe acorduri de rockn'roll şi rock. Muzica a
fost compusă de domnul Sorin Chifiriuc împreună
tot cu Florian Pittiş, acesta din urmă jucând şi rolul
principal. La vremea respectivă spectacolul a fost un
mare succes, oamenii au primit cu căldură toată
energia pozitivă pe care o emana „Moţu” dar şi restul
distribuţiei, care era una impresionantă: Marcel
Iureş, Sandu Gruia, Oana Pellea, Emilia Popescu şi
Constantin Drăgănescu, Răzvan Ionescu, Doru Ana,
Ileana Predescu şi alţii.
După aproape 25 de ani, ca studenţi ai anului
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III, am făcut rost de o filmare a respectivului spectacol, am îndrăznit să visăm la un spectacol
în genul celui de la Teatrul Bulandra şi cu un credit important din partea profesorilor de la
clasa de Arta Actorului, dar şi a coordonatorului de an Doru Ana, cunoscător al interiorului
acelui fenomen teatral al anilor 80-90, am pus bazele unui re-make al Câinelui Grădinarului lui
Florian Pittiş. Am păstrat aceleaşi tăieturi de text, aceeaşi muzică, aceleaşi versuri, acelaşi
concept, numai că întinerit cu 25 de ani, şi un plus faţă de ei, noi avem un band live. Energia
personajelor, maniera greşită în care acestea tratează situaţiile şi continua incertitudine în
hotărâri fac din această piesă o comedie spumoasă.
Spectacolul a fost primit cu foarte multă căldură atât de cei care nu l-au văzut pe cel
din 87', dar mai ales de spectatorii care şi-au reamintit de spiritul şi energia lui Florian Pittiş
prin noi, de energia frumoasă pe care Florian Pittiş a lăsat-o în urmăşi care s-a implantat în
sufletele actorilor care joacă în re-make-ul Câinelui Grădinarului ca o sămânţă rodnică.
Teodora Daiana Păcurar - Diana
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Cine e fazanul?
de G. Feydeau
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
conf. univ. dr. Paul Chiribuță
Asistenți coordonatori proiect:
Irina Ungureanu, Alice Sălceanu,
Sorina Ștefănescu, Cosmin Pană, Vlad Trifaș
Light design: Cristian Niculescu
Asistenți tehnici: Iulian Cuza, Radu Mitrea
Scenografie: Livia Vișănescu, Andreea Radu
Distribuţia:
Pontagnac: Lucian Bîrsan
Lucienne: Clara Popadiuc
Vatelin: Andrei Radu
Redillon: Bogdan Florea / Mihai Mitrea
Dna Pontagnac: Cristina Juncu / Maria Mitu
Maggy: Catinca Nistor / Bianca Dragomir
Dl Soldignac: Emanuel Becheru
Armandine: Bianca Dragomir / Catinca Nistor
Dl Pinchard: Mihai Mitrea / Bogdan Florea
Dna Pinchard: Ana-Maria Ivan / Andra Coțofană
Clara: Andra Coțofană / Ana-Maria Ivan
Victor / Comisar: Veliko Velikov
Gerome: Maria Mitu / Cristina Juncu
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Feydeau privit din culise
„Desfaceți capacul unui ceas și studiații organele: roți dințate, mici arcuri, propulsoare
și articulații mobile. Este o piesă de Feydeau pe care o privim din culise. Așezați capacul la
loc, răsuciți arcul și priviți. Este o piesă de Feydeau văzută din sală – minutele, orele trec
rapid, natural, delicat. ” Cu această succintă prezentare Sacha Guitry rezumă inspirat piesele
lui Feydeau.
Iată ce afirmă Feydeau însuși: „Pot să mărturisesc: munca mă istovește. Când eram
școlar, simțeam o încântare să scriu comedii căci prin ele scăpam de sarcina precisă pe care
am urât-o mereu. Îmi plac fructele interzise și drumurile întortocheate. Ori, azi, situația s-a
schimbat. Teatrul a devenit pentru mine regulă, datorie. E meseria mea. E calea pe care
trebuie să merg normal. Asta e de ajuns pentru ca să am dorința de a mă îndepărta de el.
Când încep o piesă, îmi pare că măînchid cu lacăt într-o ascunzătoare și evadez când o
termin. Aranjând nebuniile care vor dezlănțui ilaritatea publicului, nu sunt înveselit, păstrez
seriozitatea, sângele rece al chimistului care dozează medicamentul. Introduc în pilula mea
un gram de încurcătură, un gram de libertinaj, un gram de observație. Amestec, cât mai bine
posibil, aceste elemente. Și prevăd, aproape sigur, efectul pe care îl vor produce. Experiența
m-a învățat să discern ierburile bune de cele rele. Și rar se întâmplă să mă înșel cu privire la
rezultat.”
Această privire lucidă, acel sânge rece al chimistului care dozează substanțele și de
care și actorii au nevoie, au determinat alegerea unui text de Feydeau.
După un parcurs de trei ani în universul teatrului realist aventura Feydeau
reprezenta începutul unei noi abordări a apropierii de personaj. Numesc aventură acest
exercițiu de absolvență pentru că odată plonjat în interiorul unui mecanism teatral extrem de
precis și care dă impresia că limitează căutările creatorilor, ai surpriza să descoperi lumea
surprinzătoare de dincolo de aparențe. Un univers care se structurează din banalitățile
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cotidiene puse în fața neașteptatului și trăite cu intensitatea marilor încercări ale vieții.
Situațiile limită nu au timp să lase urme pentru că lumea pe care o construiește Feydeau este
alcătuită doar din situații limită, fără posibilitate de repaus. Dacă te ferești de capcana
caricaturii, constați că nu este ușor de trăit, ca actor, într-o astfel de lume. Energia cerută de
existența în mijocul torentului de întâmplări și emoții pare una supraomenească. Aveam să
ne convingem de acestă realitate în timpul repetițiilor, dar mai ales a spectacolelor, acolo
unde nu mai poți cere o pauză de odihnă.
Am ales „Cine este fazanul ?”și pentru lecția de angajament necondiționat pe care
acestă grupă de tineri actori trebuia s-o aprofundeze. Pentru demonstrația esențială a
importanței rolurilor secundare și a funcționării armonioase a echipei, acest text este
exemplar.
Privit din culise Feydeau este o încercare dificilă, dar privit din sală este o bucurie.
conf. univ. dr. Paul CHIRIBUŢĂ
Cine e fazanul? de Georges Feydeau este o piesă în trei acte, pusă pentru întâia oară în
scenă la Paris la data de 8 februarie 1896, la Teatrul Palais-Royal.
Ideea principală a spectacolului este, poate, una frivolă: De ce să fii fidel când celălalt nu
e? Foști amanți, noi aspiranți, soții insultate, debarcă la Vatelin, soțul virtuoasei Lucienne, ea
însăși pradă încercărilor neîndemânaticului Redillon și încrezutului Pontagnac. Și când, pe
deasupra, două soții se aliază pentru a se răzbuna pe soții incapabili a le înșela, situațiile,
unele mai întortocheate ca altele, se înlănțuie... şi dezlănţuie! Dar „Cine e fazanul?” e mai
mult decât un vodevil. Autorul se aventureazăîn meandrele nebuniei, redată cu precizie
implacabilă, dejoacă fărăîncetare realul, presărat cu greșeli, quiproquo-uri și simulări, totul
păstrat într-o limbă vie, acerbă, ingenioasă și tranșantă. Așadar, cine înșeală pe cine? Cine se
va demonstra în final a fi
fazanul? Care dintre toți
acești cocoși va câștiga lupta
de la curte? Asistăm la o
serie
triumfătoare
de
răsturnări
ale
rolurilor:
masculii
ajung
simple
obiecte pe care femeile le
folosesc pentru a se răzbuna.
În orice caz, dacă cineva e
fidel aici – acesta e Feydeau.
Fidel infidelității!
Actul I debutează
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prin încadrarea spațială a acțiunii la Paris, la familia Vatelin, într-un salon elegant. La
ridicarea cortinei, scena rămâne goală, se aud voci și apoi Lucienne în ținută de vizită, cu
pălăria răvașită, „dă buzna în casă”. După o urmărire „pas cu pas”, care a durat opt zile,
Pontagnac se hotărăște să acţioneze mărturisindu-şi dragostea ce o are pentru Lucienne...
însă afirmația „mă văd nevoită sa-l chem pe soțul meu”, depășită cu ușurință de junele
înflăcarat „să nu-l deranjăm”, o forțează pe Lucienne să-și cheme soțul în scopul de a pune
capăt situaţiei sau... poate de a rezista mrejelelor complimentelor mele – Pontagnac. Piesa are
un ritm ameţitor, într-un crescendo continuu, chiar peste limita la care să mai poată fi
întrevăzut ca posibil, este presărată cu o mulţime de încurcături, confuzii, climaxuri. La final,
toată lumea este fericită, inclusiv publicul!, doar Pontagnac părăsit şi convins că, „în toată
povestea asta, eu am fost fazanul!”
Lucian Bârsan – Pontagnac
Comedia Cine e fazanul este o
avalanșă de situații comice extreme, de la
început până la sfârșit. Din construcția ei,
aceasta nu lasă spectactatorului (și nici
actorului) niciun moment de respiro. Pânăși
scenele mai scurte, de trecere, prezintă un
conflict. Fiecare personaj intră în scenă la
momentul oportun tocmai pentru a arunca
energetic situația la alt nivel, pentru a crește
tensiunea, iar totul se întâmplă într-un ritm
extrem de alert: „Când se închide o ușă,
trebuie să se deschidă imediat alta.” Totul
începe când acasă la Lucienne Vatelin apare
pe neașteptate un domn cuceritor,
Pontagnac, care vine să îi mărturisească
iubirea. Lucienne își cheamă soțul, pe
Crepin, pentru a-și proteja onoarea, iar cei
doi descoperă că sunt vechi prieteni.
Încercările subtile ale lui Lucienne de a-i da
de înțeles lui Vatelin care e scopul vizitei
prietenului său nu sunt luate în seamă, de aceea Lucienne decide să-i dea o șansă tânărului
să o curteze. Totul ar fi perfect dacă în schemă nu ar apărea și Ernest Redillon. Acesta este un
vechi admirator al lui Lucienne care de trei ani așteaptă sârguincios un lucru: ca Vatelin să o
înșele. Asta pentru că deviza și principiul esențial al acestui personaj feminin pe tot parcursul
piesei este „Eu sunt o femeie cinstită. Dar dacă Vatelin mă înșeală... dinte pentru dinte!”, o
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frază pe care și Pontagnac o reține întocmai. Conflictul principal are în text are o formă
concretă: Maggy Soldignac. Aceasta este singura femeie cu care Vatelin și-a permis o
aventură, pentru că… era în Londra, singur și departe de nevastă. Problema este că Maggy
vine aici, în Franța cu un scop: să se bucure de o săptămână amoroasă cu amantul ei, deși e
venităși cu soțul. Orice refuz al lui Vatelin nu o mulțumește și nu pleacă de la el până nu are
promisiunea unei întâlniri cu el. Vatelin îi mărturisește lui Pontagnac încurcătura, iar acesta,
încurajat de posibilitățile ce se întrevăd îi recomandă un „locșor discret”: Hotel Ultimus.
Apoi îi mărturisește lui Lucienne întâmplarea. Prinsă între o gelozie oarbăși între dorința de a
se putea „răzbuna” în sfârșit, Lucienne cere dovada. Actul II are loc la Hotel Ultimus și
debutează cu o escapadă a lui Redillon cu Armandine, o curtezană care lui îi ține loc de
Lucienne. Conflictul principal al acestui act este declanșat de încurcarea continuă a
camerelor. Toată lumea apare în această cameră 38, unii voit, alții din greșeală, ceea ce
funcționează ca un robinet pentru tot fluxul de gaguri, quiproquo-uri și încurcături ce vor
urma. Concluzia: Lucienne îl prinde pe Vatelin înșelând-o (nu cu Maggy, ci cu doamna
Pinchard, o femeie de care Vatelin nici măcar nu știe) și jură răzbunare, dar nu cu Pontagnac,
ci cu Redillon (lui i-a promis primul). Actul III are loc acasă la Redillon. După 11 ore de „stat
în pat” cu Armandine, acesta este epuizat din toate punctele de vedere. Perfect pentru
venirea lui Lucienne care apare la ușa acestuia la 7 dimineața pentru răzbunare.
Imposibilitatea acestuia
de a-și dovedi „calitățile
artistice” o scot din
minți pe Lucienne. Dar
asta nu e tot, pentru că
la Redillon mai vine și
doamna Pontagnac la
fel de hotărâtă să se
răzbune pe soțul ei.
Tocmai când Redillon e
gata să fie înfrânt, apare
domnul
Pontagnac
care-și cere drepturile de răzbunător. După un pact făcut înainte cu soția sa, Lucienne
pregătește cadrul perfect pentru o „scenă a crimei” perfectă. Îl seduce pe acesta până îl aduce
într-o poziție regizorală foarte senzuală pentru ca atunci când vine Vatelin să vadă căși ea
poate să înșele. Acesta crede tot ce vede și, foarte lovit, mărturisește că Maggy a fost singura
lui escapadă. Lucienne și Vatelin se împacă în final, iar singurul care rămâne neconsolat este
Pontagnac care s-a străduit cel mai mult pe tot parcursul piesei și care, la final, rămâne doar
cu concluzia „Eu am fost fazanul!”
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De la Lucienne am avut de învățat foarte multe. Poate nu neapărat din situațiile în
care este pusă, ci din modul în care gândește, în care reacționeazăștiind întotdeauna să iasă
cu capul sus, chiar dacă instinctele o împing să ia cele mai impulsive, și nu neapărat morale,
decizii. Lucienne este o femeie în adevăratul sens al cuvântului, cu toate calitățile și defectele
tipice, pe care Feydeau nu și-a dorit niciodată să le ascundă, ci să le scoată în evidență tocmai
pentru ca publicul feminin să se poată „trata” de anumite imperfecțiuni prin terapia râsului.
Clara Popadiuc – Lucienne
Când s-a hotărât montarea piesei Cine e fazanul? pentru licenţă am sărit în sus de
bucurie, pe canapea, pe masă, am ridicat mâinile ca şi cum aş fi luat centura la categoria grea
la box. Simţisem o explozie de energie pentru că remarcasem, încă de la lectură, că textul era
pur şi simplu savuros. Era într-atât de amuzant încat ar face şi publicul unei piese-lectură să
râdă. Am avut şansa ca dl. profesor Paul Chiribuţă, coordonatorul proiectului, să aibă
încredere în noi. Ne-a lansat provocarea de a juca un gen de spectacol care poate cădea uşor
în superficial. Un spectacol de genul vodevilului necesită precizie, anduranţăşi un mecanism
extrem de bine calculat. De altfel, comedia este matematică. Iar acest spectacol este un tur de
forţă la care vii cu drag de nenumărate ori. Este o lectie importantăşi am avut prilejiul de o
primi încă din timpul şcolii. Fazanul este „copilul” nostru. Ne reprezintă. Este un punct de
sprijin. Am lucrat o scenă din piesă încă din anul II, la modulul unde am studiat mecanismul
comic şi, de atunci, ne-a atras atât de tare încât am descoperit ceva dincolo de rezultatul
scenic – spiritul de echipă. Susţinerea reciprocăşi plăcerea de a-i vedea pe toţi cum se implică
sunt victorii în drumul nostru actoricesc.
Andrei Radu – Vatelin
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Fundătura
de Thornton Wilder
Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
conf. univ. dr. Mircea Rusu
Muzica și versuri: Ioan Gyuri Pascu
Light design: Cristian Gabriel Niculescu
Operator lumini: Silvana Mihai,
Oana Cârmaciu
Fotografii: Adrian Bulboacă,
Nicu Vlăsceanu
Costumele: Laura și Mihnea Tăutu
Distribuţia:
Vasilisa Karpovna – Irina Ștefan
Natașa – Theodora Sandu
Medvedev – Flavius Călin
Vaska Pepel – Gabriel Mansour
Andrei Klesci – George Burcea
Anna – Silvana Mihai / Oana Cârmaciu
Nastia – Cristina Constantinescu
Kvașnia – Alexandra Băcăoanu
Bubnov – Iulian Burciu
Baronul – Vlad Bălan
Satin – Laurențiu Drăgan
Actorul – Cristian Jicman
Muta – Anca Vlad
Alioșka – Mihai Mitrea
Cu participarea excepțională a actorilor:
Mircea Constantinescu– Luka
Tudorel Filimon – Mihail Kostîliov
Ioan Gyuri Pascu– Aliokșa
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Underground
M-a urmărit uneori o întebare. De ce cuvântul „underground”, cuvânt care definește
o mișcare artistică de avangardă, de experiment, în limba engleză se traduce „sub pământ”.
Adică în subsolurile ascunse, obscure, se experimentează„noul”? Acolo se fac teste pentru
noi descoperiri ale omului modern, indiferent de ce sorginte ar fi acestea? Probabil.

Mai departe. În nu puținele mele turnee, deplasări prin țară, ca actor, am descins din
vagonul de dormit dimineața devreme în Gara de Nord. Și am văzut, printre oamenii
preocupați, grăbiți, o faună socială aparte – homeleșii (Urăsc aceasta americanizare a limbii
noastre, pe vremuri circula un banc cu niste „pliznoți”, mă rog, nu suntem departe...). I-am
observat cum intrau în canale, pe alții cum ieșeau de sub capacele de fontă. M-a îngrozit cemi spunea imaginația că s-ar putea întâmpla acolo în acele hrube cu acei oameni totuși.
Și mai departe. Drumul meu, profesional vorbind, mi-a fost călăuzit de profesorul Ion
Cojar. Multa lume știe ce cult avea „moșul” pentru teatrul rusesc. Sigur, Cehov, ca mulți
oameni de cultură. Dar și Tolstoi, Ostrovski, etc. Și bineînțeles, Gorki. Maxim Gorki.
Am avut onoarea și bucuria de a juca la Național, prin ‘97 Azilu’ în regia profesorului
Cojar, într-o distribuție amețitoare – cred că a fost cea mai prestigioasă distribuție a unei
piese montate în România, vreodată. Am mai jucat acest text peste ani la Metropolis. Alt rol,
bineînțeles, vremea trecuse și peste mine. Aceste contacte cu Gorki m-au făcut să aflu că titlul
Azilul de noapte este unul fabricat. A fost o traducere prețioasă, poetică, în limba franceză,
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formulare preluatăși de teatrul românesc. De fapt, în traducere mot-a-mot, piesa se numește
La fund.
Citind cele 3 capitole ale poveștii mele, punându-le cap la cap, vă va fi lesne să
înțelegeți de ce am ales pentru studenții mei acest text uriaș. Și acum de ce Fundăturași nu La
fund, dacă așa e titlul. Bănuiesc că vă puteți da ușor un răspuns. Am evitat unele conotații...
Tot Gorki m-a ajutat. Vasilisa îi propune lui Vaska: „Scoate-mă din fundătura asta!”
Dar, oare, doar cei fără adăpost s-au afundat în josul societății? Eu cred că josul social
nu înseamnă neapărat un beci obscur. Poate fi și o vilă superluxoasă din Pipera? Deci, și „on
ground”, nu numai „underground”.
prof. univ. dr. Mircea RUSU

Vioiciunea împletită cu disperarea la cea mai înaltă cotă a suportabilității dezvăluie o
lume aparte. Speranța este singura verigă ce leagă sufletele de aici cu cele de afară. Poveștile
unor oameni speciali care prin modul lor de a fi nădăjduiesc din toate viscerele la o altă
viatăla fel ca dumneavoastră, publicul, de altfel, pentru că toți avem ceva special în lupta cu
propriile neputințe, obsesii, ratări.
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Existăși fărâma oniricului care
pâlpâie necontenit în fiecare dintre noi.
Melanjul dintre visuri și vise, adică tot ce dă
savoare omenescului, contopit cu cel dintre
amărăciune și dezgust vă vor scormoni semnificative
introspecții în adâncurile ființei.
Cristina Constantinescu – Nastia
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Iluzii
de Ivan Vîrîpaev
traducere de Bogdan Budeș
LicențăAnul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de: conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
lect. univ. dr. Andreea Vulpe
Distribuţia:
Cristina Juncu
Alexandru Voicu
Vlad Bălan
Silvana Mihai
„Ce e dragostea ?” Iată o întrebare la
care ne chinuim să raspundem toată viaţa şi...
poate şi după.
Despre asta vorbim noi patru în
„Iluzii” de Ivan Vîrîpaev. Încercăm să
elucidam marele mister al dragostei pentru şi
împreună cu voi. Aşa că vă aşteptăm să îi cunoaşteţi pe Danny, Sandra, Albert şi Margaret.
Două cupluri. Patru oameni minunaţi. Au trăit împreuna 52 de ani. 52 de ani! O viaţă plină
plină. Plină, plină! Plină de amor dar şi de... iluzii amoroase.
„Dragostea e un lucru foarte simplu. Accesibil însă doar câtorva.”, spune Danny.
„Dragostea e o forţă care se revarsă peste toate malurile şi rupe toate zăgazurile.”,
spune Sandra.
„Dragostea... e exact ce simţi tu când o vezi pe nevastă-mea.”, spune Albert.
„Trăise 54 de ani cu ea şi fusese fericit. Asta şi e dragostea, nu ? Ce altceva să fie?”,
spune Margaret.
Noi nu ne-am lămurit încă ce e cu dragostea asta. Dar ăsta şi e farmecul ei, nu?
Important e că încă încercam să aflăm. Şi vă invităm şi pe voi să asistaţi micii noastre
încercări.
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Cum era aia cu iubirea? - Iluzii1
Fericit ca un sincer cuvânt spunea o melodie de prin anii '80 şi fericit ca un sincer
cuvânt spun şi eu că este spectacolul Iluzii, în regia Andreei Vulpe, care se joacă la Teatrul de
Artă (strada Sfântul Ştefan 21). 4 scaune, o masă, 4 căni de ceai şi hăul negru fără fund al
scenei, în care, fără săştii, fără să vrei, eşti absorbit. Un minimalism ce permite ca spaţiul gol
să fie umplut de Silvana Mihai, Cristina Juncu, Alexandru Voicu şi Vlad Bălan. Nici măcar
nu începe cu un heblu ca să pot spune că a avut loc desprinderea convenţională realspectacol, niciun artificiu de niciun fel ca să pot da vina pe el că nu am fost atent şi că m-a
păcălit cu o momeală, nici nu ştiu când m-a prins, dar drumul nu mi-a dat.
Interminabilul, inepuizabilul, insuportabilul, incredibilul, inlocuibilul, incurabilul,
incandescentul subiect e dragostea. Dar pe cuvânt că e prezentată atractiv. Adică, pare a fi
ceva, aşa... care te face şi fericit şi trist, că dăşi ia sens, că e înălţătoare şi chinuitoare, că te face
să faci nefăcute şi să spui nemaiauzite... aşa, pare a fi ceva, adică, înţelegi. De fapt, asta este
una dintre cele mai mari greşeli, să crezi că o înţelegi, pentru că poţi să ai ghinionoroc ca la
84 (optzeci şi patru) de ani să te îndrăgosteşti şi să crezi că ai găsit adevărata dragoste. Dacă
1

http://agenda.liternet.ro/articol/19504/Vlad-Galer/Cum-era-aia-cu-iubirea-Iluzii.html
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păţeşti asta, dacăţi-a reaprins inima atât de tare încât nici Distonocalmul nu o mai ajută, iar
băbuţa nu e cea cu care eşti căsătorit de 50 de ani, ar putea fi o problemă. Dacă e şi soţia
prietenului tău cel mai bun din ultimii 54 de ani, s-ar putea să fie mai multe probleme. Nu ai
ce să defineşti la iubirea adevăratăşi nu ai cum să fii singurul de pe lumea asta care scapă de
ea. E bizar dacă nu o simţi, e penibil când o simţi, îndrăgostela nu e de prin aceste locuri
pământene, iar până să dai peste cine trebuie nu e nici măcar o prea mare bucurie.
Teorii şi războaie pe tema asta s-au tot făcut şi se vor mai întâmpla. După ce te loveşte
Eros nu mai poţi face prea multe, dar cu Iluzii poţi să râzi de cei care se află în cazanul cu
balamuc.
Deşi subiectul este dintre cele mai discutate, textul tradus de Bogdan Budeş,
interpretat în această manierăşi formulă nu poate să te lase indiferent. Glumele sunt livrate
cu precizie elveţiană la momentul potrivit, emoţia este dozată fără prea mult sau prea puţin
şi unul dintre cele mai mari avantaje este chimia celor patru actori. Dincolo de momentele
reuşite ale monoloagelor, punctul tare este cel al relaţiilor, al schimbului de energie dintre
actori, al privirilor-priviri, al conexiunii reale, al clipei acum-aici. Mai presus de entuziasmul
celor patru de a juca, intervine bucuria de a juca împreună. Din acest punct pleacăşi
naturaleţea gestului şi sinceritatea vorbei şi simţământul trainic şi implicarea activă a
spectatorului în lumea închipuită.
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Cu toţii sperăm că trebuie să existe o constantă în universul ăsta enorm şi schimbător.
Trebuie. Marii înţelepţi poate ştiu care e, poate nici măcar ei. Însă nebunii ăştia frumoşi au
creat o căutare pe al cărei cărare ar trebui să mergi în căutarea constantei tale. Nu promit o
mare revelaţie, dar presimt cel puţin o înbujorare a furtunii în care eşti prins şi o renunţare,
temporară, la inutila întrebare ce e dragostea?.
Vlad Galer
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Norman
de Alan Ayckbourn

Licență Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
prof. asoc. dr. Alexandru Jitea
Distribuţia:
Sarah – Cristina Cociş /
Cristina Constantinescu
Annie – Silvana Mihai
Tom – Vlad Bălan
Reg – Laurenţiu Drăgan
Norman – Cristian Jicman
Ruth – Irina Ştefan

Scopul meu principal în munca cu
studenții a fost să îi ajut să înțeleagă concret
câteva situații din viață, pe care mai apoi să
le interpreteze bazându-se pe adevăr,
relațiile din scenăși relațiile dintre personajele piesei.
Norman a fost un spectacol care a necesitat mai multă atenție, dar studenții au
reușit într-o măsură destul de ridicată să îmi îndeplinească cerințele atât ca regizor, cât și ca
pedagog. M-a interesat foarte mult ca fiecare personaj să aibă continuitate în gândire și
acțiuni. Această continuitate oferă veridicitate piesei și oferă actorilor gânduri și posibilitatea
de a-și schimba gândurile într-un mod ofertant.
Cea mai dificilă parte a acestui spectacol a fost construirea scenelor cu mai
mult de trei personaje în scenă. Am muncit mult mai mult cu studenții pe aceste bucăți,
pentru a obține rezultatul dorit, dar și pentru a le explica concret relațiile personajelor din
piesă. Am fost mulțumit de rezultat și de ceea ce copiii au reușit să înțeleagă într-un timp atât
de scurt și m-am bucurat să văd plăcerea lor de a munci la rolul care li s-a oferit.
prof. asoc. dr. Alexandru JITEA
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Norman este un bărbat care nu se gândește la consecințe. Acțiunile lui provoacă
certuri în familie și creează atmosferă chiar și la cel mai simplu mic dejun. Sarah încearcă
sățină situația sub control, dar nu reușește. Annie a fost privată mult timp de libertate și de
fericire și este perfect conștientă de acest lucru. Dorința ei este să procedeze așa cum este
corect, dar nu știe nimeni dacă va reuși sau nu.
Încercările futile ale membrilor familiei de a avea o duminică relaxantă în familie duc
la frustrări și momente tensionate. Există un câștigător din toate astea?
Norman a fost pentru mine un personaj complex, de care m-am apropiat cu foarte
mult drag. Am muncit împreună cu profesorul nostru, Alexandru Jitea, o lunăși jumătate la
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această piesă de teatru, care a avut premiera în martie. Personal, a trebuit să fac eforturi
supraomenești, pentru că spre sfărșitul repetițiilor am avut mari probleme cu gâtul. Am luat
medicamente, am făcut repaos vocal și în cele din urmă am reușit să scoatem premiera și să
jucăm spectacolul săptămânal.
Ca să-mi construiesc rolul am studiat cu atenție relația dintre personajul meu și
fiecare element al lumii sale. Am recitit textul de atâtea ori, că nici nu mai țin minte. Apoi,
mi-am trasat imaginar un contur al lui Norman. Alături de profesorul meu și de colegii din
distribuție am repetat și am stabilit clar ce îl definește pe Norman, de la prima replică până la
ultima acțiune. Astfel, am luat imaginea pe care am avut-o și am încercat să o introduc în
scenă. Majoritatea lucrurilor s-au potrivit viziunii regizorale și piesei. Celelalte lucruri au fost
ușor modificate sau schimbate, în concordanță cu echipa ce a adus la viață acest proiect.
Cristian Jicman – Norman
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Sylvia
de A. R. Gurney

Licenţă Anul III, Arta Actorului
Clasa coordonată de: conf. univ. dr. Doru Ana
Coordonator proiect:
prof. asoc. dr. Alexandru Jitea
Distribuţia:
Sylvia – Oana Cârmaciu / Irina Ştefan
Greg – Flavius Călin
Kate – Theodora Sandu
Leslie – Alexandra Băcăuanu
Tom – Victor Ţăpeanu

Sylvia a fost un spectacol mai ușor de montat. Au fost dificultăți și provocări, dar de
altă natură. La fel, am vrut să reduc fiecare scenă la esențele: adevăr, relații și continuitate.
Studenții au fost deschiși, atenți și foarte determinați să își găsească motivațiile personajelor
pe care le-au avut de interpretat.
Deși piesa are un personaj canin, mi-am dorit foarte mult să nu exagerez cu prea
multă fizicație și doar să sugerez această prezență. Astfel, cele două fete care joacă acest rol
pe dublă distribuție mi-au îndeplinit viziunea și s-au axat pe adevărul din situațiile piesei.
prof. asoc. dr. Alexandru JITEA
Cea mai importantă provocare a fost găsirea numitorului comun în legătură cu acest
personaj dintr-o alta rasă. Nu mi-am rugat elevii să-și imagineze prezența unui câine în
scenă, sau să-și imagineze anumite scenarii, cum că interpreta cățelului este defapt un
animal. Totuși piesa cere această aluzie, pe care studenții au reușit să o înțeleagăși să o redea
prin intermediul tehnicii lor. Mi-a făcut plăcere să lucrez la spectacolul acesta alături de cei
șase tineri care s-au achitat de datoria lor de studenți și de actori.
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La
acest
proiect
coordonat de dragul nostru
profesor, Alexandru Jitea, am
muncit cu atâta bucurie încât
nici nu am simțit cum au
trecut zilele peste noi. Am
știut de la început că această
piesă va aduce multe zâmbete
pe fața oamenilor. Munca la
rol a fost o aventură totală,
descoperind în fiecare zi de
repetiție noi valențe ale
personajului interpretat de mine. Din punctul meu de vedere, spectacolul ,,Sylvia” devine
de la reprezentație la reprezentație mai omogen, mai închegat și îmi oferă posibilitatea de a
traversa o paletă largă de stări sufletești.
Sper din toată inima ca spectacolul din Gala absolvenților să nu fie ultimul, ci din
contră, începutul unor serii de spectacole din ce în ce mai comice și pline de adevăr.
Flavius Călin – Greg
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Cvartetul
de Slawomir Mrozek

Licenţă Anul III, RegieTeatru
Profesori coordonatori:
Regie – conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Scenografie – conf. univ. dr. Adriana Raicu
Regie: Diana Ligi
Scenografie: Ioana Ungureanu
Light design: Mihai Mitrea
Sound design: Diana Ligi
Design afiș: Andrei Moacă
Distribuţia:
El – Andrei Radu
Ea – SIlvana Mihai
Spectrul – Bogdan Florea
Soțul – Vasile Onica
Cvartetul-Argument regizoral
Prima dată când am citit textul, care de altfel a fost și primul pe care am pus mâna în
căutarea unui portativ de lucru pe care să-mi construiesc spectacolul de licență, am avut
impresia că vorbește despre idee, sau mai bine zis despre lipsa unei idei mari. Despre omul
care și-a pierdut crezul și motivația pentru care trăia și care se află acum în căutarea disperată
a unei frânghii de care să se agațe pentru a nu cădea în prăpastia lipsei de scop. Era o
problemă care mă ardea pe mine și tocmai de aceea am decis inițial să o ignor, așa că am
căutat în continuare texte, dar inevitabil mă întorceam la primul, și pe el am și rămas.
Cum am spus, pentru mine textul vorbește despre idee și asta am vrut să spun și eu.
Lăsând undeva într-un plan obscur conotațiile politice pe care le conține, eu am vrut să mă
axez pe idee în general și pe faptul că în momentul de față, din punctul meu de vedere,
societatea noastră, tinerii, dar nu numai ei, par că duc lipsa unei idei mari, par că nu au
pentru ce lupta și par că își duc existența fără a avea un scop, se plictisesc. Nu vreau să
blamez generația din care fac parte și nici nu acuz pe nimeni, dar dacă sesizez o problemă
acută a societății, vreau să o evidențiez, în speranța că spectatorul va simți acest lucru și
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eventual va dori să schimbe ceva. Acesta a fost motorul de la care eu am pornit, iar restul,
rămâne la latitudinea publicului.
Diana Ligi- regizor
Atunci când ești pe aceeași lungime de undă cu oamenii cu care lucrezi, munca
devine mult mai simplă. Libertatea de a propune, de a căuta, de a greși sunt etape necesare
în procesul de gândire, iar faptul căși ceilalți contribuie și înțeleg lucrul acesta îți permit să
joci cu încredere. Sunt recunoscător că joc într-un spectacol complicat din punct de vedere al
scriiturii (fiind teatrul absurdului) și care a dus la o plăcere de lucru a întregii echipe.
Andrei Radu- El
Arahnofobia şi Anarhia - Cvartetul2
Într-un cufăr vechi, prăfuit, clocotind
de amintiri, locuit de păianjeni şi bântuit de
mirosul sentimentelor ce se descompun,
păşim. Ne împleticim în năvod de gânduri şi
suntem pătaţi de propriile alegeri. Deşi anii
se rostogolesc greoi, la început, apoi în
avalanşă, când ne obişnuim cu trecerea lor,
simplul fapt al existenţei cufărului ne leagă
indubitabil de conţinutul acestuia, pentru că e
al nostru. Dar, ca şi oamenii, conţinuturile, fie
şi ermetic închise, ajung să se transforme în
„?”. Cât de respingător şi de atrăgător
miroase hoitul răpusei iubiri.
Textul lui Slawomir Morzek este superlativ de provocator, regia Dianei Ligi (anul III,
regie teatru, U.N.A.T.C.) transportă un absurd magic într-o conştiinţă raţională, păstrând
misterul logicii şi logica misterului, surprinzând prin abordare curajoasăşi complexă, iar
scenografia Ioanei Ungureanu (anul III, scenografie, U.N.A.T.C.) sprijină spectacolul prin
ancorarea concretă din oniricul vertij. De-a râsul şi neaşteptatul, Cvartetul, momeştecucereşte publicul şi îl hrăneşte cu hrana tare-grea din interiorul ambalajului. Se
plantează„sâmburele însuşi al necesităţii”, se caută-găseşte-pierde „sensul vieţii şi propriul
sens”, moartea şi viaţa devin doar etichete, căci Ideea este tot ce conteazăşi singura care nu
doar durează, căci e dincolo de timp. Sunt lăudabile isprava implementării şi reuşita

2

http://agenda.liternet.ro/articol/19509/Vlad-Galer/Arahnofobia-si-Anarhia-Cvartetul.html
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susţinerii unor asemenea teme încărcate
cu
adâncimea
incalculabilă
a
profunzimii lor, într-o manieră atât de
accesibilă/light.
Întrebările existenţiale nu îţi mai
apasă
umerii
(pe
perioada
reprezentaţiei), ba chiar te gâdilă, te
uşurează.
În ordinea apariţiei, Andrei
Radu, Silvana Mihai, Bogdan Florea şi
Vasile Onica (studenţi, anul III, actorie,
UNATC) se metamorfozează cu cap,
gând şi sentiment în personaje mai mult decât credibile. Evoluţia celor patru este notabilă.
Fiecare îşi urcă propriul deal, de pe spatele dealului-spectacol, cu asumare şi entuziasm.
Cercetează hăuri sufleteşti, se expun şi, foarte important, se joacă. Rolurile pe care le
interpretează actorii sunt din aceeaşi categorie cu textul, superlativ de provocatoare, iar
aceştia nu ezită să profite de cromatica opţiunilor de interpretare. Inspiraţia spiritului
revoluţionar trasează formele spectacolului. „Poţi fugi de mine, dar nu poţi fugi de adevărul
meu”. Atât de simplu.
Dacă unora le place să vadă iarba cum creşte sau varul cum se usucă pe pereţi sau
zilele cum sunt tăiate din calendar, mie îmi place să văd evoluţia unui spectacol. Aşa că am
reuşit să merg la Cvartetul de trei ori şi de
trei ori mi-a făcut plăcere să-l (re)văd, să-l
(re)aud şi să-i (re)fiu spectator. Am putut
observa formarea ritmului scenic, diverse
variante şi schimbări, care, sunt convins,
nu se vor opri aici din creştere. Fără
nejusticată modestie, Cvartetul este una
dintre cele mai complete, bine formate,
structurate, jucate licenţe la care am luat
parte. Acordă-i şansa de a rezona în tine,
de a te bucura şi mergi să-l vezi. Profită
cât încă nu costă îndoitor de mult să-i
vezi pe aceşti tineri făcând o minunată
treabă.
Vlad Galer
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Demonstraţia
după David Auburn
traducere de Vlad Pojoga
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Profesori coordonatori:
Regie –
conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Scenografie – conf. univ. dr. Adriana Raicu
Regie: Teodora Ghiorghe
Concept scenografic: Larisa Avram
Costume: Ioana Ungureanu, Anca Nistor
Light design: Teodora Ghiorghe, Silvia
Roman, Diana Ligi
Sound design: Teodora Ghiorghe, Emanuel
Becheru
Distribuţia:
Catherine - Theodora Sandu
Claire - Clara Popadiuc
Robert - Emanuel Becheru
Hal - Alexandru Voicu

Am ales piesa „Demonstrația” pentru că vorbește despre alienarea individului și
însingurarea aceasta din epoca melancoliei, despre haosul la care duce această alienare,
perceput ca fiind apocaliptic la nivel individual, care este o problemă foarte puternică în
zilele noastre. Mai mult decât atât, am încercat să explorez luciditatea geniului, claritatea cu
care el vede anumite lucruri, care este formidabilă; pare să penetreze granițele lumii
tridimensionale și să ajungă într-un spațiu inaccesibil oamenilor de rând. Dar de aici și până
la a fi catalogat drept „nebun” nu este decât un pas. De aceea am investigat și problema
percepției umane asupra misterelor, asupra problemelor de nerezolvat care se ridică în
raport cu geniul – este nebun sau doar neînțeles? Așadar, piesa „Demonstrația” își propune
să lanseze aceste probleme, urmând ca spectatorul să găsească răspunsurile. De ce ne grăbim
să punem etichete pe tot ceea ce nu înțelegem? Ce înseamnă „a fi normal”? De ce ne temem
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de „anormal”? Până când putem lupta
împotriva noastră? Unde este granița
fină dintre geniu și nebunie? Și, mai
presus de toate, cât de lucidă este
nebunia?
Teodora Ghiorghe– regizor

Când Teo mi-a propus să fac
parte din licența ei, eram foarte
încântată, deși încă nu știam că eu voi
fi Catherine. Apoi, când am aflat, mam simțit extrem de onorată că are
încredere în mine, dar și foarte responsabilă. Știam că va fi greu. Știam și că am colegi de
scenă pe care nu aș vrea să îi dezamăgesc. Descoperind profunzimea textului, a situațiilor de
viațăși mai ales a personajului, am încercat să caut, să descopăr în mine lucruri pe care,
probabil, le-am ținut ascunse mult timp, și să încerc, cum pot și cât pot, să le scot la iveală ca
să pot hrăni personajul. Au fost zile minunate de repetiție în care ne-am distrat, au fost și
nopți nedormite, au fost și momente-criză, o premieră grea pentru toată lumea... Însă acum
fiecare spectacol este o bucurie, o ocazie de a dărui puțin și de a primi înzecit înapoi. De
aceea sunt recunoscătoare pentru aceastășansăși sper din suflet să fiu demnă de ea.
Theodora Sandu- Catherine
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Mi-a plăcut partitura lui Claire încă de la prima lectură. M-am amuzat copios de
structura pe care e construităși de situațiile în care e pusă. Și drama i-am ințeles-o foarte
repede și, deși în text poate părea un personaj antipatic, am încercat constant să-i iau
apărarea, să justific toate deciziile care pot părea deplasate sau brutale. Dintre toate
personajele pe care le-am interpretat, la acesta mi-a fost cel mai simplu să vin cu propuneri.
Am avut noroc și cu regizoarea, Teodora Ghiorghe, care nu a respins nicio sugestie, din
contră: a încercat să integreze cât mai multe. De rezultatul care a ieșit cred că suntem mândre
și noi și echipa. „Demonstratia” mi se pare că este unul din acele spectacole care crește cu
fiecare reprezentație în parte.
Clara Popadiuc- Claire
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K+M+R+L
de Mattias Andersson
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Profesori coordonatori:
Regie –
conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Scenografie – conf. univ. dr. Adriana Raicu
Regie: Irina Istrătescu
Scenografie: Andreea Moisescu
Mișcare scenică: Andreea Belu
Muzică: Vlaicu Golcea
Light design: Cristian Niculescu
Distribuţia:
Maj - Theodora Sandu
Kaj - Mihai Eftimie (Ghighi)
Roger - Laurențiu Drăgan
Linda - Teodora Daiana Păcurar
Am pornit căutarea unui text de licență cu ideea clară că vreau să găsesc o piesă care
să se apropie cât mai mult de experiența mea personală. Oricât de generală ar părea această
afirmație, m-a interesat să găsesc o situație/situații de viață cât mai obișnuite, universal
valabile - tipul de realitate imediată pusă în scenă. Pe scurt, am fost și sunt interesată de
aspectul teatralității cotidianului.
Odată cu genul de text realist ce m-a atras la Mattias Andersson și la K+M+R+L în
particular este faptul că acest text este povestea unei generații, generația noastră. Am vrut un
text pentru publicul tânăr. După cum afirmă chiar autorul, textele pe care le scria în perioada
în care a fost scris K+M+R+L se axau pe segmentul de adolescenți-tineri până în 30 de ani,
majoritatea care nu mai văzuseră niciodată un spectacol de teatru.
Cred că acest aspect - că este o piesă scrisă pentru public care nu este obișnuit cu
teatrul are o importantă foarte mare. De altfel, se reflectă în tipul de scriiturăși de structură a
piesei, care este foarte filmică-compusă din scene/secvențe foarte scurte care se succed fără o
continuitate temporală precisă.
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În societatea contemporană contemporană, ne confruntăm cu o înstrăinare de a
valorilor esențiale: oamenii sunt dependenți de bani, sex și de a avea întotdeauna mai mult.
Viața pe care și-o doresc trebuie să fie cât mai aproape
de modelele promovate de media. O dată cu apariția
internetului și mijloacelor de comunicare artificială,
oamenii își pierd capacitatea de socializare.
Comunicarea interumană este din ce în ce mai
problematică, ajungând la un moment dat la a fi un
inpediment în construirea unei relații. Această societate
promovează agresiv și în același timp condamnă. Dacă
nu ai un job bine plătit, haine care să arate bine, o
mașinăși o familie până la o anumită vârstă ești
considerat „outsider”,un inadaptat, un individ exclus
de societate. Cele patru personaje ale acestei piese au
ajuns ca, la vârsta de 25 de ani să se considere ratați. Ei
își doresc o nouă viață, vor să scape de solitudine, de
depresie și de angoasă, însă niciunul nu este pregătit să
acționeze pentru a obține ceea ce vrea. Toții se
autocondamnăși se confruntă cu frica de eșec.
Tocmai din singurătatea pe care o resimt toți am pornit și ideea publicului cu rol de
confident - neavând decât un prieten fiecare, publicul devine o instanță care nu judecăși care
le poate asculta problemele, poveștile de viață, micile drame prin care trece fiecare și pe care
simt nevoia să o spunăși altora. Publicul-prieten și intimitatea care se instalează între
personaje și public este rezultatul la care am vrut să ajung - de aici și poziționarea publicului
în oglindă- pentru a se putea vedea între ei într-un anumit punct intervine ideea că publicul
știe mai mult despre personaje
decât prietenii lor cei mai
buni.
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Aceste mici drame - faptul că își exagerează problemele în dragoste și pe cele cu
banii, cele legate de mediu și a lipsei de prieteni, nehotărârea lor constantă - capacitatea de a
se replia de fiecare datăși a merge mai departe - conferă fragilitate personajelor, sensibilitate
și o dimensiune umană care aduce un plus în relația cu publicul și contribuie la atmosfera de
intimitate pe care am încercat să o creez.
Irina Istrătescu– regizor
K+M+R+L a început pe o terasă, în club A, unde cinci tineri care au mai lucrat
împreună s-au întâlnit după ce au citit un text dubios, însă nu lipsit de „acel ceva”. Deși
câțiva dintre noi eram ușor sceptici, ne-am zis „Hai să încercăm!”. Am deslușit textul în săli
de lectură, apoi am început să ne jucăm în spațiu, să ne familiarizăm cu practicabilele,
distrându-ne, să intrăm în sosul semnat K+M+R+L. Totuși, nu a fost ușor: au existat
neînțelegeri, nopți nedormite, lacrimi, dar toate, toate au meritat pentru râsul care ne
pătrunde sufletele în momentul în care se aude gongul și Maj coboară treptele.
Theodora Sandu - Maj
Experiența repetițiilor la spectacolul K+M+R+L m-a făcut să înțeleg importanța unui
personaj secundar, care în aparență pare lipsit de sevă dar cu puțină imaginație a devenit
unul dintre cele mai bogat mobilate personaje la care am lucrat. Lucrul în echipă a fost foarte
important și cred căși din cooperare și din conflict s-au născut lucruri ce au îmbogățit
spectacolul. Acest spectacol nu ar
fi fost o reușită dacă, în pofida
tuturor obstacolelor, nu am fi
avut o regizoare care să creadă în
noi și sa aibă răbdarea necesară
acestui tip de lucru. În concluzie,
acest proiect este unul dintre cele
mai bune spectacole în care joc și
sunt mândru sa fi lucrat la el.
Laurențiu Drăgan - Roger
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Despre K+M+R+L aş putea spune multe, dar ca să mă rezum la câteva cuvinte, vă
spun că acest spectacol e mult mai comic decât am crezut eu la început că ar putea fi. Am fost
uimită când la premieră, lumea râdea, mult. Deşi e o piesă mai „rece”, venind tocmai din
nordul globului, lucru care ne-ar putea duce cu gândul că suedezii ar fi la fel de reci, prin
acest spectacol am realizat câtă căldură ascunsă există în tinerii de acolo, că ei sunt la fel ca
noi, că de fapt tinereţea se învarte cam în aceleaşi calapoduri, căşi Linda şi Maj (personajele
feminine) îşi doresc un iubit „doar pentru ele”, cumpărături şi prietenii care să dureze.
Faptul că publicului i se proiecteazătête-à-tête o imagine de ansamblu a propriului său
interior, creează comicul, care însă uneori poate fi şi amar. Speranţa, sinceritatea şi
pozitivismul sunt unele dintre lucrurile care mi-aş dori să ajungă la publicul nostru
KaMeReLizat.
Teodora Daiana Pacurar - Linda
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Picnic pe câmpul de luptă
de Fernando Arrabal

Licenţă Anul III, Regie Teatru
Profesori coordonatori:
Regie – conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Scenografie – conf. univ. dr. Adriana Raicu
Regie: Mădălin Hîncu
Scenografie: Răzvan Bordoș
Light Design: Bogdan Golumbeanu,
Cristian Niculescu
Sound Design: Nidal Hamad
Distribuţia:
Zapo – Alexandru Voicu
Domnul Tepan – Mihai Mitrea
Doamna Tepan – Clara Popadiuc
Zepo – Victor Espiritu Santo
Primul infirmier – Mihai Eftimie
Al doilea infirmier – Iulian Burciu
Trăim într-o societate în care problematica războiului este foarte activă datorită
mijloacelor media. Ne putem informa în orice moment al zilei asupra conflictelor ce au loc pe
mapamond în timp real: Ucraina, Fâşia Gaza, Orientul Mijlociu etc. Însă spectacolul pe care îl
propun nu doreşte să exploreze această actualitate vizibilă. Piesa lui Arrabal este valoroasă
prin plasarea acţiunii în atemporalitate şi îşi propune o analiză asupra necesităţii
controversate a războiului, azi mai mult ma oricând.
Fernando Arrabal conturează un tablou tragicomic, unde principiile convieţuirii sunt
puse la încercare prin perspectiva războiului. În ciuda prezenţei războiului din jurul lor,
personajele lui Arrabal încearcă să găsească un rost în această lume unde domină pericolul
morţii, creând astfel un cotidian pentru a putea supravieţui: Zapo face tumbe, Zepo
confecţionează flori de stofă, părinţii ies la picnic pentru a-i face o surpriză fiului lor. Piesa
plasează lupta pentru păstrarea omeniei ca un important punct tematic în cadrul dezvoltării
acţiunii.
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Picnic pe câmpul de luptă este un studiu
asupra luptei pentru păstrarea umanităţii în
contextul unor timpuri inumane. În mijlocul unui
câmp de luptă, un soldat oarecare – Zapo – este luat
prin surprindere de părinţii lui, care au venit să-şi
petreacă duminica la iarbă verde. Piesa lui Arrabal
este un omagiu adus celor care sunt nevoiţi să
îndure consecinţele războiului şi care încearcă să-şi
păstreze speranţa şi credinţa, într-o lume în care
domină inevitabilitatea morţii.
Pot spune că ce m-a atras cel mai mult în
conceperea viziunii regizorale, a fost combinaţia
dintre cruzime şi inocenţă care face scriitura lui
Arrabal foarte specifică. Acest contrast naşte o comedie umană savuroasă, moralizatoare,
despre lupta oamenilor în faţa haosului şi a absurdităţii vieţii. Mă interesează acest război
invizibil, cel pe care îl purtăm în viaţa de zi cu zi în încercarea de a găsi un sens în haosul din
jurul nostru. În mijlocul acestui haos, al acestui câmp de luptă oarecare, Arrabal îl plasează
pe Zapo, un alt soldat prins în mrejele unui război lipsit de sens.
Mădălin Hîncu – regizor
Zepo m-a luat prin surprindere şi sunt foarte recunoscător pentru ca am obținut acest
rol. Pentru mine, personajul are o
semnificație majoră în viața mea. Mi-am
dat seama că Zepo reprezintă o dualitate
între ceea ce trebuie să facem şi ceea ce
suntem obligaţi să facem. Zepo, la fel ca şi
duşmanul său, este o victimă a
circumstanţelor.
Zepo este străin, la fel ca mine.
Trebuie să înfrunte ideea de a fi diferit şi
să accepte această situație, identificânduse cu dușmanul, pentru ca mai apoi să
realizeze că acest dușman este chiar el. Nu
există un motiv pentru un conflict cu o
persoană atât de asemănătoare cu el. În
final, toți oamenii sunt la fel. De multe ori, fără să ne dăm seama, luptăm cu un dușman, iar
acel duşman suntem chiar noi înşine. Acest aspect mi-a motivat definirea personajului de la
spectacol la spectacol.
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Zepo este un personaj comic, şi m-am bucurat foarte mult să lucrez cu acest personaj
pe scenă. Lucrând în această piesă de teatru şi cu acest personaj, este cu siguranță o inițiere
deosebită în cariera mea de actor şi un plus pentru viitorul meu profesional, de care îmi voi
aminti cu drag în Mexic.
Victor Espiritu Santo - Zepo
Doamna Tepan (sau Mami, așa
cum îi spunem noi) este mama
personajului principal, Zapo, din piesa
Picnic pe câmpul de luptă. Împreună cu
soțul ei, Domnul Tepan (Tati),
reprezintă arhetipul tuturor părinților
din zilele noastre: grijulii mai mult
decât este cazul, curioși, convinși că„pe
vremea lor” totul se făcea mai bine, în
stare să facă sacrificii extraordinare de
dragul copiilor lor.
Ca să ajung la forma finală a
personajului
am trecut prin multe
încercări, multe propuneri și multe chei
de joc ca să reușesc să înțeleg normalitatea absurdului în care se regăsesc personajele piesei.
Tot acest traseu, deși anevoios pentru toți membrii echipei, datorită gradului de înalt de
încărcăturăși dificultate al textului, a fost făcut cu plăcere, cu umor și așa am ajuns la
conceptul final: doamna Tepan este o femeie care face haz de necaz chiar și în situațiile cele
mai extreme, care se bucură cu familia ei în
fiecare moment, chiar și cu o secundă înainte de
moarte.
Pentru mine este o reală plăcere să reiau
acest traseu la fiecare spectacol. Atmosfera de
lucru și implicarea constantă a regizorului și a
colegilor mei mi-au permis să descopăr mereu
noi nuanțe ale personajului și să aprofundez din
ce în ce mai mult situațiile în care este pus.
Astfel, fiecare reprezentație este o călătorie; o
călătorie către un picnic pe câmpul de luptă.
Clara Popadiuc– Doamna Tepan
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Un cuplu ciudat
de Neil Simon

Licenţă Anul III, Regie Teatru
Profesori coordonatori:
Regie – conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Scenografie – conf. univ. dr. Adriana Raicu
Regie: Horațiu Drăgan
Distribuţia:
Renee - Diana Lazăr
Sylvie - Doris Dănăilă
Mickey - Alexandra Băcăoanu
Vera - Diana Grigoroșcută
Olive Madison - Anca Vlad
Florance Unger - Iulia Poptean
Manolo Costazuela - Laurențiu Drăgan
Jesus Costazuela - Victor Espiritu Santo /
Vasile Onica
„Un cuplu ciudat” – varianta feminină este o actualizare a piesei de succes cu același
nume scrisă de către Neil Simon în anii 60’. Totul începe cu reuniunea săptămânală a șase
prietene pentru obișnuitul joc de Trivia în apartamentul lui Olive Madison, o femeie
divorțată care admite deschis că este o leneșă. Ultima sosită este Florence Unger o tipicară
care ar putea testa pânăși răbdarea unui sfânt. Ea tocmai s-a despărțit de soțul său și Olive o
invită să se mute la ea.
În doar câteva zile, Florence schimbă viața lui Olive și a prietenelor comune generând
situații hilare. Întâlnirea cu doi frați spanioli vecini de bloc, văzută de Olive ca un mijloc de
detensionare a situației eșuează lamentabil și Florence este alungată de gazdă găsindu-și
adăpost tocmai la cei doi frați.
Horațiu Drăgan
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Woyzeck
de Georg Büchner
Licenţă Anul III, Regie Teatru
Profesori coordonatori:
Regie – conf. univ. dr. Liudmila Szekely Anton
Actorie – conf. univ. dr. Doru Ana
Regie si scenografie:
Silvia Alexandra Roman
Asistenţi scenografie: Alina Caprian, Andreea
Sarău, Lucian Sandu-Milea
Responsabil cu promovarea evenimentului:
Bianca Trifan
Light Design: Cristi Niculescu
Costume: Alina Căprian
Compozitie muzicala si sound design:
Bogdan Balea
Mişcare scenică: Teodora Budescu
Make-up: Mariana Constantin
Afiș: Monica Stănescu
Sponsori:
Fundația Euromonitor pentru Excelență
şi IFMA
Distribuţia:
Woyzeck - Alexandru Voicu
Marie - Cristina Juncu
Căpitanul - Mihai Mitrea
Doctorul - Andrei Radu
Kathe - Clara Popadiuc
Toboșarul - Laur Drăgan
Andres - Iulian Burciu
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Woyzeck sau jocurile puterii între eticăși morală.
După aproape 200 de ani de la apariție, textul continuă să surprindă publicul de
astăzi, găsindu-și încă, un rol, un loc și o poveste în fiecare dintre noi. O tragedie a
neputinței în care suntem martorii unui proces treptat de degradare, de anihilare a
individului, printr-un cinism dus la extrem. Drama celui mai sărac dintre săraci, Woyzeck,
omul căruia i se ia totul, angajatul abrutizat, umilit, înșelat, ale cărui proteste și strigăte
repetate rămân fără ecou în fața societății îndoctrinate, marcate de prejudecăți.
Cine deține puterea și cine cade victimămecanismului, dacă sistemul poate întradevăr funcționa? Mai mult, care sunt urmările? Personajele, construite pe baza unor
tipologii ușor recognoscibile astăzi, sunt toate captive proprilor nevoi, incapabile să-și
depășească condiția. În final, asistăm într-adevăr la o crimă, o crimă mânată de gelozie sau o
crimă a purificării, întrebarea care rămâne, însă, în picioare, este cine joacă rolul victimei și
cine este agresorul, criminalul? Marie, Woyzeck sau societatea în sine?
O traducere a mecanismelor exterioare și interioare ale alienării printr-o plastică
proprie ca abordare stilistică din punct de vedere al scenografiei, costumelor și compoziției
muzicale. Un spectacol în care spectatorul participă activ la desfășurarea și dezvoltarea
structurii dramatice, fiind deopotrivă martor, incriminat și de ce nu, acuzator.
Silvia Roman – regizor
Având în vedere modalitățile de lucru pe care le-am abordat în cei 3 ani de facultate și
firele personajelor lucrate, ca studiu, lucrul a fost diferit, lucrând pe o formă pentru a putea
ajunge la interiorul rolului. Woyzeck este văzut de cei din
jurul lui cu ochi totali diferiți. Ceea ce îl face amplu în
ramurile traseului său. Pot spune, căși experiența, m-a
așezat, liniștit, ca om, dar m-a cutremurat ca actor. Din
punct de vedere al distribuției, cred că fiecare, prima dată, a
avut o altă părerea la citirea textului. Ceea ce într-un fel nea ajutat pe fiecare, pentru că nu am mers pe o singură idee.
Am încercat și răsîncercat. S-a format o echipă care
funcționa și la bucurie și la disperare și când totul părea să o
ia razna sau eram în culmea artisticăriilor. Pentru mine
Woyzeck s-a definit prin parteneri, și aici mă refer și la
actori și la regizor și la scenografi și la compozitor, pentru
că de la fiecare am furat câte ceva sau m-am adaptat la
ceva. E important să ai oameni care cred în tine pe scenăși
în afara ei.
Alexandru Voicu – Woyzeck
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Experiența lucrului la Woyzeck a fost pentru mine ceva cu totul și cu totul nou. Textul
e unul din preferatele mele, dar aparține unui gen foarte greu de abordat de către un regizor
tânăr. O poveste de când lumea și pământul: Cel mai naiv și mai inofensiv om din lume
ajunge să își ucidă soția adulterină. Însă aici, în Woyzeck, e vorba de mai mult decât atât:

Purificarea lumii prin crimă. Ceva greu de înțeles și cu atât mai greu de reprezentat în scenă.
Eu cred că noi am reușit. A fost un drum greu pentru toți. De la Silvia, care a trebuit să facă o
mulțime de compromisuri legate de spațiu (din lipsă de bani sau din pricina dificultății
execuției unor elemente) până la noi, care am făcut cunoștință cu niște roluri deosebit de
grele. Am avut un mare, mare noroc că am funcționat în acest grup compact, format de-a
lungul a trei ani de facultate. Toți
am mai lucrat cu Silvia, în afară de
protagonist, care se întâmplă să
îmi fie cel mai apropiat prieten.
Până la urmă, ne-am ajutat unul
pe altul, și cred că, în fond, asta e
cel mai important când încerci să
construiești ceva. Să formezi o
echipă care, cu bune și cu rele,
reușește să aducă spectacolul la o
formă pe care publicul să
reușească să o înțeleagă emoțional,
nu rațional. DacăWoyzeck a reușit
să miște măcar câțiva dintre
spectatori, care nu au privit cu
ochii minții, ci cu sufletul, eu
consider că am reușit să ne ducem munca la capăt cu bine.
Cristina Juncu - Marie
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Cel mai interesant lucru la acest personaj este faptul că, în adaptarea pe care am făcuto noi, reprezintă o îmbinare de trei personaje: o prostituată, o nebunăși un bătrân înțelept de
la bâlci. Ca partitură, rolul nu este de dimensiune foarte mare, însă apare la momentele

cruciale ale spectacolului devenind astfel singurul personaj martor la toate fărădelegile care
se întâmplă. Lucrul la acest personaj a fost dificil doar la primele întâlniri, până am înțeles
cheia de joc și am reușit să-i găsesc un concept, cu ajutorul regizoarei (cu care colaborez inca
din anul I, când a avut încredere să mă propună în ceea ce a reprezentat primul meu examan
de regie) și a întregii echipe, care a fost deschisă la orice tip de părere sau propunere. La
fiecare reprezentație încerc să găsesc teme noi pe care să le pun în aplicare, iar asta mă ajută
să dezvolt din ce în ce mai mult profunzimea personajului, în beneficiul spectacolului.
Clara Popadiuc – Kathe
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Visul unei nopți de vară
după William Shakespeare
Licență Anul III, Păpuși și
Marionete
Profesor coordonator:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Profesor Animație:
prof. univ. dr. Ioan Brancu
Regie/ traducere/ scenografie:
prof. univ. dr. Cristian Pepino
Sculptura: Vlad Tănase
Distribuţia:
Adela Mihai
Silvia Nicoleta Moroșanu
Luminiţa Strîmbeanu
Ruxandra Porojnicu
Cristina Ţane
Ramona Vornicu
Robert Trifan
Bogdan Baceanu
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CO(s)MIC
Licență Anul III, Coregrafie
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr.: Liliana Iorgulescu
asist. univ. drd. Andreea Duţă
Concept & Coregrafie:Diana Bejan
Scenografie: Simona Lenghel/Raluca Ilie
Foto: Alexandru Ilie
Distribuţia:
Diana Bejan
Georgiana-Adriana Ursachi
Ema Ana-Maria Constantin
Raluca Dragomir
Anda Stoian
Răzvan Stoian

Ne gândim vreodată la acţiunile pe care le facem? La lucrurile pe care le vrem cu
adevărat? La modificările pe care trebuie să le facem pentru a obţine ceea ce ne dorim? La
nimicurile pe care le considerăm importante? La perfecţiunea pe care o căutăm zi de zi?...
Aici m-am oprit și m-am întrebat: Este atât de important să găsim perfecţiunea? Ce este ea?
Ce valoare are? Dupa aceea voi fi mai fericită? Voi aprecia viaţa mai mult? „Viaţa perfectă este
compusă din numeroase imperfecţiuni.” Doar la asta m-am putut gândi. Dar atunci de ce
alergăm încontinuu după lucruri fără valoare, după lucruri pe care le cosiderăm PERFECTE?
De ce credem că sunt perfecte?
Caut „mai mult ca perfectul”. Ce este perfect? Cine poate fi aşa? Cum? În cât timp?
Oare îmi va ajunge? Oare voi reuşi? Dar unde este? Îl pot atinge? Când ştiu că am ajuns?
Câte forme are? Merită? Merită să căutăm perfecţiunea? Merită să alergăm după idealuri?
Cum apare perfecţiunea? Dar frumuseţea? Când ştim dacă e perfect pentru noi? Există mai
multe feluri de perfecţiune? Ce este perfect pentru mine, este şi pentru tine?
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Trăim într-o lume în care se caută perfecţiune. În care noi am ajuns să căutăm
perfecţiunea: rochia perfectă, pantofii perfecţi, geanta perfectă, inelul perfect, culoarea
perfectă, casa perfectă, corpul perfect, fața perfectă. Comparăm totul cu un ideal pe care ni lam imaginat si nu prea vrem să-l schimbăm. Doar căutăm în continuare, în speranţa că-l vom
găsi. Ajungem să facem o obsesie din asta si nu ne
putem opri. Vrem exact ceea ce ne-am imaginat. Nu
vrem să facem compromisuri. Ne impunem să nu le
facem.
Tematica acestei lucrări este căutarea
perfecţiunii: un tânăr care caută femeia ideală, femeia
perfectă. El aleargă fără încetare dupa acest ideal pe
care şi l-a creat. Dragostea pentru acest ideal îi dă
speranţă, îi alimentează visurile. Iar în această etapă
cere tot mai mult de la el. Îl frământă imposibilitatea
de a o avea. Nu mai vede altă femeie decât cea din
visurile lui. Femeia perfectă, ideală, care îl va întregi,
care îl va face să fie bărbatul perfect şi fericit. În
schimb, dă de diferite tipuri de femeie: gospodine,
femeile senzuale, corporatiste. Acestea încearcă să-i
atragă atenţia, însă gândul îl duce tot către femeia
ideală din imaginaţia lui.
Diana Bejan
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Dânsele
Licență Anul III, Coregrafie
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
asist. univ. drd. Andreea Duţă
Concept & Coregrafie: Raluca Ioana Dragomir
Muzică: Grigore Leșe
Fotograf: Alexandru Ilie
Distribuția:
Ema Constantin
Diana Bejan
Georgiana Ursachi
Delia Marian
Andrei Iancu

Spectacolul de licență Dânsele, a cărei
premieră a avut loc pe data de 4 aprilie 2015, a pus
în scenă ritualul ielelor, preluat din folclorul
românesc. Muzica aparține solistului român de
muzică populară, Grigore Leșe, din zona Țării
Lăpușului. Dintre toate ființele supranaturale a căror
menire e să facă rău oamenilor, cele mai de temut
sunt Ielele. Niciunele n-au atâtea nume ca acestea,
nume eufemistice, create pentru a le îmbuna, pentru
a nu atrage asupra-și efectele teribile ale mâniei lor.
Numele de Iele, identic cu pronumele
personal feminin, ele, după cum dovedește
sinonimul Dânsele, le-a fost dat pentru a evita
rostirea unui nume care ar fi putut să le supere.
Celelalte nume, formate din epitete, unul mai
măgulitor decât altul, sunt extrem de numeroase.
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Cele șase personaje feminine,
îmbrăcate în rochii albe, apar pe scenă
una câte una, grupându-se, mai apoi,
într-un stol. Dansul acestora combină
pași specifici folclorului cu mișcări
fluide, impuse de caracterul diafan al
acestor personaje.
Armonia joculului lor este
stricată de apariția, în scenă, a unui
personaj masculin, ce le face pe
acestea să înnebuneascăși să alerge
haotic dintr-o parte în alta a scenei.
Cele șase fecioare încearcă sa purifice
această apariție ce le poate sminti, cu
ajutorul apei, dar una din ele este
prinsă de personajul masculin, care o
face să se desprindă de celelalte,
căzând, astfel, în păcat.
În final, fecioarele care au rămas aprind focuri, prin care personajul exclus din grupul
lor este pedepsit, iar păcatul acestuia se purifică.
Raluca Ioana Dragomir
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Parfumul umbrei
Licență Anul III, Coregrafie
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
asist. univ. drd. Andreea Duţă
Concept & Coregrafie:
Georgiana Adriana Ursachi
Distribuţia:
Andrei Iancu
Ema Ana-Maria Constantin
Raluca Dragomir
Diana Bejan
Ursachi Georgiana Adriana

Lucrarea mea coregrafică are la bază o
poveste de dragoste tragico-comică în care se
prezintă viața amoroasă a unui afemeiat; o iubire cu
regrete, o amintire a unui suflet ales, care nu a fost
valorificat la timpul potrivit, o învălmășeală a unor
iubiri pasionale greșite; toate reprezintă o perioadă
agitată din trecutul unui personaj masculin care face
alegeri greșite într-un moment nepotrivit. Cum toate
faptele au și consecințe, așa și interpretul rămâne
bântuit de o entitate fantomatică a alesei inimii lui.
Georgiana Adriana Ursachi
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Ucigaşul perfect
Licență Anul III, Coregrafie
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
asist. univ. drd. Andreea Duţă
Concept & Coregrafie: Delia Marian
Muzică originală:
Alina Botei – Flaut
David Szederjessi – Percuţie
Fotograf: Alexandru Ilie
Afiş: Andrei Purcărea
Distribuţia:
Silvia Mauriţiu
Oana Zară
Daniel Goliţă
David Szederjessi
Ideea examenului meu de licenţă a pornit de la un text, şi în primul rând de la titlul
pe care îl avea: Ucigaşul perfect. Citind acest text, m-am regasit în cuvintele lui, am încercat să
îl citesc şi printre rânduri, să trec de acele simple cuvinteşi mi-am dat seama că este plin de
simboluri, plin de adevăr şi plin de
ceea ce simţeam şi eu în acel moment
din viaţa mea. A fost o revelaţie care
avea să devină subiectul examenului
meu de licenţă. Când spunem
„ucigaşul perfect” ne gândim la ceva
sobru şi radical care vine şi rade tot în
urma şi înaintea sa, şi nu lasă loc nici
unei respiraţii, nici unui gând, nici
unui regret, nici unui moment.
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Acest „ucigaş perfect” este timpul, personificat foarte subtil, căruia i se pune mantia
ironiei atât de frumos şi cu atâta măiestrie, încât ne este foarte greu să îl acceptăm; iar când
ajungem să îl descoperim, este prea târziu.
De-a lungul
istoriei, omul a simţit
nevoia să măsoare
timpul, momentul,
clipa,
să
îl
imortalizeze într-un
fel sau altul, să se
folosească de el, să
nu îl risipeascăşi să îl
fructifice neîncetat.
Astfel, timpul, a
devenit ceva general
şi a căpătat o formă
standard; se măsoară în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani, etc. Arta este forma
care ne face să ne pierdem în faţa acestui timp şi să uităm că el există. Arta, în limbaj şi în
percepţie, ne sugerează ideea de infinit.
Personal, cumulând unele experienţe mai puţin plăcute, unele chiar tragice şi evident
dureroase, m-au făcut să gândesc
acest timp altfel: în clipe furate, trăiri,
speranţe şi dezamăgiri. Ucigaşul perfect
prezintă diferite percepţii, situaţii şi
senzaţii în raport cu acest timp care
este trăit diferit în funcţie de fiecare
personaj.
Delia Marian
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Suflete... stop cadru
Licență Anul III, Coregrafie
Clasa coordonată de:
conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu
asist. univ. drd. Andreea Duţă
Concept & Coregrafie:
Ema Ana-Maria Constantin
Sound Design: Alexandros Raptis
Light Design: Cristian Niculescu
Fotograf: Alexandru Ilie
Distribuţia:
Simona Dabija
Raluca Ioana Dragomir
Delia Marian
Georgiana Ursachi
Diana Bejan
Mi-am propus în primă fază să creez un univers închis, apăsător, unde timpul parcă a
stat în loc, parcă totul durează o veşnicie. În acelaşi timp îmi doresc să aduc în atenţia
privitorilor o cameră simplă care poartă amprenta propie prin felul în care sunt aşezate
obiectele sau hainele din dulap. Fiecare detaliu de acest fel spune ceva despre starea noastră
interioară. Camera este universul fiecăruia, are vibraţia proprie şi este locul în care fiecare
evadăm sau ne regăsim.
În această lucrare are loc o radiografie a sinelui. Ce poate fi mai greu şi mai apăsător
decât să stai şi să-ţi analizezi mintea şi sufletul?! Două paliere total diferite, dar la fel de
complexe: raţional versus iraţional.
Căutăm răspunsuri la întrebări care ne macină: cine am fost, cine sunt, ce voi deveni?
Sub egida unor momente în care suntem forţaţi de împrejurări să purtăm anumite măşti,
câteodată uităm să fim noi înşine. Uităm să lăsăm eul din noi să respire, să vorbească.
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Vreau să arăt că
dincolo de aceste măşti,
există poveşti, că orice
privire, poziţie a corpului
spune ceva. Vreau să arăt
jungla care se află în
interiorul unui personaj
care se rătăceşte de sine.
Unde personajul cade în
vid
şi
îşi
aminteşte
fragmente din momentele
când era „plin”.
Personajul meu se
simte naufragiat şi se
confundă cu personajele pe
care le „poartă în propia
carcasă”. Este vorba despre o junglă interioară, despre o luptă cu timpul - ceva amestecat cu
dorinţă, aşteptare, dezamăgire. Ca să pot spune această poveste, am inventat-o pe ea,
personajul central al lucrării mele. Acest personaj feminin este un alter-ego al meu, născut nu
în raport cu experienţele mele personale, ci cu proiecţiile mele. Nu ştiu unde, dar pe parcus
s-a produs transformarea. Nu ştiu
de unde vine acest zbucium al ei
şi nici de unde provine setea
aceasta de a se cunoaşte şi de a-şi
aminti momente peste care s-au
aşternut anii, dar ştiu însă că
drumul ei în urma unor întrebări
pe care şi le pune o pun faţă în
faţă cu ea - acţiune care relevă
apariţia
unor
entităţi
bine
înrădăcinate în interiorul ei.
Ema Ana-Maria Constantin
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